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5.5- ORIENTACIÓ CRISTAL.LOGRAFICA PREFERENT DEL QUARS,

RESUM I DISCUSSIÓ.

Durant la realització d'aquest treball he proce

dit a la determinació de 1' o. c. p. del quars en una

sèrie de mostres de les diverses milonites del massís

(zona milonítica septentrional, bandes milonítiques aï-

llades normals i inverses, filons de quars milonititzats,

etc.). L'objectiu era establir d'una banda les possibles

relacions entre les diverses microstructures que presenta

el quars i les fàbriques, i per l'altra obtenir una sèrie

d'informació complementària a partir de les fàbriques

de quars. Aquesta informació feia referència : a) tempera^

tura en la que s'haurien format les diverses milonites;

b) deduir el sentit de moviment en zones milonítiques

amples o amb vores poc definides, o bé confirmar les

dades obtingudes per altres criteris; c) establir si

l'estudi de les fàbriques permet ajudar a diferenciar

les diverses unitats milonítiques definides per criteris

cartogràfics i/o geomètrics (bandes normals i inverses,

diverses unitats del vessant nord, etc.). En aquest capí-

tol aquests temes seran tractats d'una manera global

a partir de les dades exposades en els apartats anteriors

( 5.1, 5. 2 i 5. 4 ) .

5.5.1. DESCRIPCIÓ DE LES FÀBRIQUES, RESUM

1) La primera qüestió que cal remarcar és la diversitat

de tipus de fàbriques que mostren les milonites del

Canigó-Carançà. Algunes són semblants a exemples natu-

rals descrits en la literatura, o bé a simulacions

\obtingudes per ordinador o a fàbriques de roques defor

mades experimentalment. Altres en canvi són difícil-

ment comparables als exemples descrits pels nombrosos

autors que han treballat aquest tema. En conjunt els

diversos tipus de fàbriques es poden agrupar en sis
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tipus :

A) Fàbriques simètriques. Al) Formades per dues garlan

des creuades igualment poblades i centrades al

voltant d'Y. Aquest tipus de fàbriques sc5n freqüenls

quan predominen els grans vells, molt allargats

i amb fortes extincions ondulants. Aquests grans

tenen poques senyals de recristal.lització i estan

allargats paral·lelament a 1'esquistositat (miloni-

tes del Costabona, filons de quars milonititzats ) .

Les milonites que presenten aquests tipus de fàbri-

ca presenten sempre dos sistemes de shear-bands

aparentment conjugats. Aquest tipus de distribució

també la presenta , encara que menys freqüentment/

el quars recristal.litzat quan forma un mosaic

poligonal més o menys equidimensional (milonites

quarsitiques de les gorges de Toès). A2 ) Distribu-

cions simètriques formades per quatre màxims que

no defineixen però dues garlandes, en alguns casos

formen dues petites corones centrades en Z. Aquest

tipus és menys freqüent que l'anterior, i ha estat

observada en les zones de cisalla "normals" (quars

poligonal) i quan el quars presenta una microstruc-

tura allargada paral·lelament a 1'esquistositat

(milonites de St. Esteve).

B) Fàbriques asimètriques. També he distingit dos

subtipus: Bl) Els eixos £ formen una sola garlanda,

creuada, obliqua a 1'esquistositat i més o menys

ben definida; en aquest cas la inclinació sol coin-

cidir amb el sentit de moviment deduït per a la

^ zona milonítiea. Aquest tipus de fàbrica la presen-

ten alguns gneiss milonítics i ultramilonítics

del Llec, i algunes de les milonites i ultramiloni-

tes quars-feldspàtiques de la zona de Fontpedrosa-

Nyer. El quars presenta en tots els casos una micros_
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tructura granoblàstica poligonal. B2) En els ^

mes s'observen dos màxims disposats també obliqua-

ment a 1'esquistositat però que no arriben a defi-

nir una garlanda. Poden coexistir amb dos submàxims

simètrics però no tan ben marcats. Com en el cas

anterior els màxims més importants s'inclinen se-

gons el sentit de moviment deduït per a la zona

milonítica. Aquest tipus de fàbrica ha estat obser-

vada en els gneiss de la Coma i de St. Esteve (quars

nou allargat obliquament a 1'esquistositat), en

els gneiss ultramilonítics de la vall del Llec

(quars poligonal) i en les milonites quars-felds-

pàtiques de les gorges de Nyer (quars poligonal).

C) Fàbriques orientades a l'atzar o que dibuixen figu-

res complexes. Cl) Fàbriques orientades a l'atzar,

en els gneiss milonititzats de la vall del Llec,

quars poligonal. C2) Fàbriques amb un sol màxim

amb una disposició variable respecte 1'esquistosi-

tat. Observada en les milonites quars-feldspàtiques

de les gorges de Toès, quars poligonal .

2) Sobre el total de fàbriques determinades cal remarcar

l'elevat p'Çrcentatge de distribucions simètriques

obtingudes (40%). Les distribucions asimètriques

representen aproximadament el 36% del total, i

les distribucions a l'atzar o en figures complexes

un 20%.

3) Dins de cadascun del tipus definits les distribucions

estan més ben definides en les roques amb menor

\ mida de gra (milonites i ultramilonites) respecte

les que tenen un menor grau de deformació (protomi-

lonites). La tendència general és la desaparició

de les concentracions situades al voltant de la

lineació en els diagrames en els estadis més defor-

mats .
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4) Cal notar la diversitat de fabriques que presenten

mostres amb una microstructura comparable i que

provenen de les mateixes unitats milonítiques (mi-

lonites de Fontpedrosa - Nyer, tipus Bl, B2 i C2;

gneiss milonítics del Llec, tipus Bl, B2 i Cl;

gneiss de St. Esteve, A2 i B2, etc).

5) Les fabriques simètriques han estat obtingudes en

zones milonítiques tant "normals" com "inverses",

i també en mostres que provenen de les diverses

unitats milonítiques de la zona septentrional.

5.5.2. DISCUSSIÓ

1) Les fàbriques simètriques més freqüents (tipus Al)

són molt semblants a exemples naturals descrits en milo-

nites deformades en condicions de baix grau metamòrfic

(faciès esquistos verds, WILSON, 1975; TULLÍS, 1977;

PASSCHIER, 1982). Recorden també fabriques obtingudes

experimentalment (TULLÍS, 1977) i en simulacions amb

ordinador (fabriques tipus I de LISTER, 1977) en deforma-

cions de tipus "plane strain". En algun cas aquest tipus

de distribució sembla controlada per la presència de

dos sistemes de "shear-bands".

2) Menys les del tipus C, la resta de les fàbriques sem-

bla que s'hagin format per un procés de lliscament segons

el pla basal del quars (BOULLIER i BOUCHEZ, 1978; BOUCHEZ

i PECHER, 198l). D'una manera general aquest mecanisme

sembla operatiu en el quars en condicions de temperatura

relativament baixa (WILSON, 1975). D'alta banda cal notar

que cap de les fàbriques recorda les que presenten roques

deformades en condicions més elevades de temperatura

(part alta de la faciès esquistos verds - part baixa

de la faciès amfibòlica) i de les que hi ha nombrosos

exemples en la literatura (WILSON, 1975; CARRERAS,et al,

1977; BERTHE et al. 1979; BURG i LAURENT, 1978; etc.
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3) L'hetereogeneitat en els tipus de fàbriques obtingudes

no permet detectar possibles variacions en la temperatura

de formació de les diverses unitats milonítiques. Tampoc

permet definir, tret d'algunes excepcions, una fàbrica

"tipus" per a cadascuna de les unitats o de les estructu-

res milonítiques diferenciades.

4) L'asimetria de les fàbriques per tal de deduir le

sentit de moviment de la zona de cisalla, és un criteri

que presenta una utilitat restringida en el cas de les

milonites del Canigó-Carançà: predominen les fàbriques

simètriques o poc clares (65%)> i d'altra banda algunes

de les asimètriques (tipus C2) proporcionen informacions

contradictòries. El criteri de l'asimetria cal contras-

tar-lo doncs amb altres tipus d'observacions meso i mi-

crestructuraIs.

*

5) Quan el quars té una microstructura porfiroclàstica

(grans vells allargats i amb poca recristal.lització)

les fàbriques són del tipus simètric (Al o A2). Tret

d'aquest cas no hi ha una relació evident entre la microsa

tructura i el tipus de fàbrica del quars en aquestes

milonites. Així els cristalls formats per recristal.lit-

zació dinàmica i que tenen una microstructura granoblàs-

tica poligonal a subpoligonal mostren o.c.p. molt diversa

(tipus Al, A2, Bl, B2, Cl i C2), al temps que un tipus

determinat de fàbrica (Al i B2 per exemple) el presenten

mostres en les quals el quars té una microstructura molt

variada.

\
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5.6. CONCLUSIONS

1) A partir del conjunt d'observacions realitza

des es pot proposar un esquema cronològic global per

a la formació de les diverses estructures que afecten

1' esquistos!tat regional dels gneiss. Val a dir però que

moltes d'aquestes estructures tenen un desenvolupament

força irregular, la qual cosa fa difícil a vegades deter-

minar les relacions cronològiques entre elles, i establir

amb precisió el seu ordre de formació. En aquest sentit,

la successió proposada de fases "tardanes" de deformació

té caràcter indicatiu, i és utilitzada fonamentalment

pel seu valor pràctic, ja que facilita la descripció

i la comparació. Això no implica que aquest conjunt de

fases es puguin reconèixer en qualsevol sector del massís,

ni quo hi hagi una corespondència directa entre el nombre

de fases establertes i el nombre d'estructures identifica^

des: una mateixa estructura pot haver actuat en períodes

diferents o successius, o bé durant un mateix acontei-

xement deformatiu es poden formar estructures diferents

en un mateix sector o en zones diverses del massís.

2) Esquemàticament, la formació d'aquest con-

junt d'estructures es pot agrupar en tres períodes e

episodis: a) (F3) formació de plecs E-W i subverticals

o amb pla axial amb fort cabussament/ de dimensions varia-

bles. Aquests plecs estan associats a una esquistositat

de crenulació (S3) en els gneiss del vessant nord del

Canigó; a la resta del massís la F3 no comporta general-

ment la formació d'estructures menors penetrants. b)

(F&-5) desenvolupament d'importants zones milonítiques

lligades a falles dúctils i a encavalcaments amb vergèn-

cia cap al S-SE. Aquestes estructures afecten fonamental-

ment el vessant nord del massís, c) (Fó - 7-8) formació

d'estructures milonítiques de dimensions molt menors,
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associades a flancs de plecs, a zones de cisalla de dimeri

sions mètriques a decamètriques i a zones de transposició.

Desenvolupament de diversos sistemes de plecs que en

algun cas afecten les esquistositats milonítiques (S4

i' S5) anteriors. Durant aquest episodi es formaria el

sistema de plecs vergents cap al nord observats en el

sector central i localment al meridional.

3) A partir de la F 3, que és l'única fase

tardana que produiria estructures visibles en tot el

massís, les demés estructures que es formen presenten

un desenvolupament cada cop més localitzat. Al mateix

temps es van accentuant les diferències entre el conjunt

del massís i la zona més septentrional, que mostra una

evolució més complexa (Fig.9o). Les superfícies de discori

tinuitat prèvies, cada cop més abundants, exerceixen

un cert control en la localització de les estructures

posteriors, i faciliten la concentració d'aquestes en

sectors cada cop més específics (bandes milonítiques

"normals" i zones de transposició en flancs de plecs

preexistents, kinks en milonites amb esquistositat subve.r

tical, encavalcaments i esquistositat milonítica subpa-

ral.leles a 1'esquistositat regional, etc). Aquest con-

junt d'estructures es formen en condicions cada cop menys

favorables a un comportament dúctil global del massís.

4) La microstructura dels gneiss i dels esquis-

tos afectats per la F 3, suggereix que la formació de

1'esquistositat subvertical (S3) es produeix posterior-

ment al clímax del metamorfisme regional, probablement

en condicions de temperatura decreixent, o com a mínim,

posteriorment al desenvolupament dels fenòmens de blas-

tesi més importants observats en els esquistos. D'altra

banda la formació de la esquistositat milonítica princi-

pal (S 4) tindria lloc en condicions retrògrades, en

les quals s'hauria produit la desestabilització de les

associacions minerals observades en els gneiss i els
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esquistos (inestabilitat de la biotita, neoformació de

calcita, clorita, moscovita i epidota, alteració dels

porfiroblastos anteriors, etc.)- En alguns casos aquests

fenòmens estan afavorits per l'actuació de fases fluïdes

que faciliten les transformacions mineralògiques comenta-

des .

5) La zona milonítica septentrional (Fontpedrosa-

Nyer - Vall del Llec) mostra una evolució complexa. Al

seu interior es distingeixen diverses unitats que presen-

ten certes diferències a nivell meso i mocrostructural.

En aquesta discussió considero que, malgrat

que estan separats del massís per la falla de la Tet,

els gneiss de Canavelles-Nyer formen també part d'aquesta

zona.

a) Les milonites més meridionals (gneiss del Llec, miloni_

tes de Fontpedrosa--Nyer ) presenten sovint "fàbriques

planars compostes" (shear bands), i nivells ultramiloní-

tics i bandes cataclàstiques subparal.leles a l'esquisto-

sitat milonítica localment dominant (S4). La formació

d'aquestes estructures podria relacionar-se amb un episo-

di posterior (F5) diferenciat, o bé amb un procés deforma^

tiu continuo que originés algunes d'aquestes estructures

sobreimposades a la S4 • b) A l'interior de les unitats

milonítiques més modernes (gneiss de l'a Coma, gneiss

de Canavelles-Nyer), la deformació és cada cop més hete-

rogènia. Això es manifesta tant per un desenvolupament

més irregular de 1'esquistositat milonítica i de les

demés mesostructures, com per les notables variacions

microstructurals observades a l'interior d'una mateixa

unitat (fàbriques de forma obliqües, variacions de la

mifcrostructura del quars, plans C i S, etc).

Cal remarcar que, en conjunt, les estructures

milonítiques del vessant nord presenten nombroses simili-
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tuds amb les milonites descrites al massís de St. Barthé-

lémy (PASSCHIER, 1982, 1983). Son també comparables amb

les que han descrites al voltant de la falla de Mèrens

per SAILLANT (1982). Corn en el Canigó, aquestes milonites

estan associades a falles dúctils amb un moviment de

falla inversa amb aixecament relatiu del bloc nord. Se-

gons aquests autors la seva formació postdata també el

clímax metamòrfic regional hercinià i es produiria en

condicions equivalents a les de la faciès esquistos verds

Es difícil de relacionar la formació de les

zones milonítiques aïllades de 1'interior del massís

(milonites del Costabona per exemple) amb el conjunt

d'estructures del vessant nord. De tota manera el tipus

de microstructura que presenten, suggereix que aquestes

milonites s'haurien format en condicions més superficials.

Les inclusions fluïdes dels filons de quars, afectats

irregularment per aquest tipus de bandes irregulars,

permeten establir que la temperatura de formació d'aques-

tes bandes milonítiques és inferior probablement als

3005 (temperatura mínima de formació dels filons).

6) L'emplaçament dels diversos cossos de grani-

toids localitzats sobretot al vessant nord és, en conjunt,

sincrònic aproximadament amb la F3 i clarament anterior

a les F4 i F5> Les relacions establertes entre els plecs

de F3 i els cossos de leucogranit i alguns filons graní-

tics, indiquen que els primers s'haurien emplaçat abans

de la formació dels plecs F3, mentre que l'aparició dels

segons fóra lleugerament posterior a l'inici del plega-

ment .



LA TECTÓNICA DE FRACTURA

6.1. INTRODUCCIÓ

6.2. LA FRACTURACIO A LA ZONA CENTRAL DEL MASSlS

6.3. LA FALLA DE MENTET-FILLOLS

6.3.1. LES ESTRUCTURES MENORS

6.3.2. ELS MATERIALS DE FALLA

6.3.2.1. LES ROQUES DE LA SÉRIE MILONlTICA

6.3.2.2. LES CATACLASITES I LES BRETXES DE

FALLA

6.3.2.3. LOCALITZACIÓ I EVOLUCIÓ DE LES ROQUES

DE FALLA

6.4. CONCLUSIONS



230

6. LA TECTÒNICA DE FRACTURA

6.1. INTRODUCCIÓ'

El massís del Canigó-Carançà, com la resta de

la zona axial del Pirineu, està travessat per un conjunt

d'importants accidents de fractura algun dels quals ha

estat estudiat recentment per mètodes geofísics (RAGUIN,

1933; GUITARD, 1953, 1970; FONTBOTE i GUITARD, 1958; GA-

LLART et al. 1982). Hi ha però diverses factors que han

dificultat que fos establerta una cronologia clara dels

moviments que han tingut lloc al llarg de la major part

d'aquests accidents. D'una banda la major part d'aquestes

falles afecten fonamentalment materials pre-hercinians,

la qual cosa fa difícil precisar la seva evolució durant

el cicle alpí. D'altra banda l'associació establerta per

alguns autors (RAGUIN, 1933; FONTBOTE i GUITARD, 1958;

GUITARD, 1970; SAILLANT, 1982) entre les zones miloníti-

ques orientades E-W a NW-SE (Mérens, Toès-Fontpedrosa,

La Jonquera, etc.)i accidents de fractura amb orientacions

semblants (falla de la Tet, encavalcament frontal del

Canigó, falla d'Amélie, etc.) ha dificultat també la com-

prensió de l'evolució i de l'edat d'algunes d'aquestes falles. Així

mentre diversos autors coincideixen en postular 1'existèn-

cia d'una important fase de deformació anomenada "tardi-

herciniana", que seria la responsable de la formació de

la maj'or part dels accidents que després rej'ugarien durant

el cicle alpí de diversesa manera, no hi ha coincidència

en determinar quines de les fractures actualment observa-

bles» haurien sofert aquesta evolució, ni tampoc quin seria

el camp d'esforços responsable de la formació i moviment

d'aquests accidents (FONTBOTE i GUITARD, 1958; HARTEVELT,

1970; SANTANACH, 1972; AUTRAN et al. 1975; LLAC, 1978;.



Fig. 99. Esquema geològic del massís del Canigó i regions veïnes i situació
dels principals accidents de fractura. Segons dades de GUITARD (1970),
SANTANACH (1972), ZWART (1972) i MUÑOZ et al. (1983). 1: gneiss; 2:
materials cambro-ordovicians; 3: granitoids intrusius; 4: materials
Silurians, devonians i carbonífers, 5: materials port-hercinians.
(l) falla de la Tet;f^ falla de Mérens;(5) falla dels Banys d'Arles
(Amèlie-les-bains); (4) falla de Marialles; (5) i (ò) : falles del Tec.
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BLES i GROS, 1980). On hi ha però una major coincidència

és en la consideració que la major part dels accidents

de fractura que travessen la zona axial, ja siguin tardi-

hercinian o bé alpins, han jugat un paper important en

la configuració de l'estructura actual del Pirineu. A-

quests accidents haurien actuat durant l'episodi d'escur-

çament N-S alpí (encavalcament frontal del Canigó, falla

inversa del Tec, encavalcament Ribes-Camprodon, etc),

0 bé s'haurien comportat com a falles normals durant la

distensió neògena posterior (falles de la Tet-Cerdanya,

de Marialles, de Núria, falla normal del Tec, etc.) (FONT

BOTE i GUITARD, 1958; OELE et al 1903; GUITARD, 1970;

HUARD, 1972; SANTANACH, 1972; GOURINARD, 1976; MUÑOZ et

al. 1983).

Per precisar les característiques de la deforma-

ció discontínua que afecta els gneiss del Canigó, he pro-

cedit a : a) reconeixement de les estructures menors de

fractura als voltants de Pla Guillem i de les Esquerdes

de Roja, on han estat estudiades les microfalles associa-

des a les falles NW-SE que travessen el massís, i b) rea-

lització d'un estudi de les estructures menors de fractura

1 dels productes de trituració associats a la falla de

Mentet-Fillols en el seu traçat per la zona central del

massís (entre Mentet i Coll de Jou).

6.2. LA FRACTURACIÓ" A LA ZONA CENTRAL DEL MASSÍS

Han estat mesurades les falles que afecten els

filons de quars de les Esquerdes de Roja, i les microfa-

lles associades a les grans falles NW-SE que travessen

els\ gneiss a l'acabament occidental del Pla Guillem (Coll

del Vent-Collada Verda). En aquest sector les condicions

d'aflorament han permès realitzar poques observacions

de microfalles en els gneiss, això juntament amb el fet

que sovint aquestes falles es formin aprofitant plans
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de discontinuïtat anteriors (plans d'esquistositat en

els gneiss i els f i lons ) són factors que a vegades poden

dificultar de f in i r exactament el camp de deformació res-

ponsable de la seva formació .

a. Les falles de direcció

Presenten una orientació força variable (E-W

a NW-SE) i són d 'o rd re mètric a decamètric. Segons el

seu moviment es distingeixen falles sinistres orientades

d 1 E-W a NE-SW, i falles dextres, N-S a NW-SE. (F ig . lOO).

En conjunt aquestes falles serien compatibles amb una

direcció d 'escurçament aproximadament subhoritzontal NNE-

SSW. Les falles N-S i NE-SW són les més evidents sobre

el terreny ja que provoquen un desplaçament "esglaonat"

dels f i lons de quars de les Esquerdes de Roja.

Fig. 100. Falles de direcció
dels voltants del¡

Coll del Vent Esque£
des de Roja. • pols
de fa l les dextres,
#-» estríes associa-
de\s; o pols de fa l les
sinistres ,o-> estries
associades. Z: dire£
ció mit jana d 'escur-
çament .
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b. Les falles inverses

Presenten en general una direcció al voltant

d'E-W i un cabussament variable. L'angle de pitch de les

estries és força elevat, amb inclinacions però també va-

riables cap a l'E i cap a l'W. Per determinar si totes

les falles inverses observades formen un conjunt d'estruc-

tures compatibles, he analitzat separadament aquelles

falles que amb un cabussament cap al N presenen estries

inclinades cap al NW o bé cabussant cap al S 1'estría

cau cap al SE, d'aquelles altres amb estries inclinades

cap al NE (per a plans de falla subverticals o cabussant

cap al N.). Per establir l'orientació mitjana del camp

de deformació he utilitzat el mètode dels dièdres rectes

(ANGELL·IER i MECHLER, 1977). Malgrat el poc nombre de

dades, la figura mostra que probablement la formació de

les falles inverses sigui el resultat de dos episodis

deformatius, amb unes direccions d'escurçament subhorit-

zontals NNE-SSW i NNW-SSE respectivament. Sobreimposant

(Fig. loi) els dos dominis obtinguts per aquestes dues pobla

cions s'obté una direcció global d'escurçament horitzontal

N-S, això podria ser conseqüència del poc nombre de dades

utilitzades, que fa que les direccions mitjanes obtingudes

no estiguin massa ben definides, així com a les direccions

força properes que tenen les direccions d'escurçament

obtingudes per a cada població de falles.

c. Les falles normals

Tenen una direcció al voltant d'E-W i un cabussa

ment cap al nord. Per analitzar-les he utilitzat també

el mètodes dels dièdres rectes, i en aquest cas les direc-

cions mitjanes obtingudes són: z, subvertical; x, subho-

ritzontal NNW-SSE. (Fig.102).
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.101. A)Falles inverses dels voltants del Coll del Vent-Esquerdes de Roja,
A pols de falles inverses ,—£>-- estríes associades, C i D) Camps de
deformació definits per les falles amb estries cap al NW (C) o cap
al NE (D) segons el mètode dels dièdres rectes., B) superposició dels
dos camps obtinguts a C i D.
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Fig. 102. A) Falles normals dels voltants del Coll del Vent- Esquerdes
de Roja, • pols de falles normals,-»- estries associades. B) Camp de
deformació determinat pel mètode dels dièdres rectes. X: direcció
mitjana d'allargament, Z: direcció mitjana d'escurçament.

d. Discussió

De l'anàlisi de les microfalies se'n dedueix

com a mínim l'existència de dos episodis de fracturació

afectant aquests materials: un caracteritzat per una direc_

ció d'escurçament subhoritzontal a grans trets N-S, i

un \ altre amb una direcció d'allargament NNW-SSE també

subhoritzontal i una direcció d'escurçament subvertical.

No ha estat possible determinar l'ordre de formació de

les falles normals respecte les inverse o de direcció,

ni tampoc l'edat d'aquesta fracturació, ja que afecta
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en aquesta regió només materials pre-hercinians. El con-

junt de dades obtingudes s'emmarca però d'una manera força

coherent en l'evolució de la tectònica de fractura alpina

al Pirineu. Aquesta tectònica està caracteritzada per

un episodi d'escurçament N-S, seguit d'un episodi disten-

siu NW-SE responsable de la formació de falles normals

i de fosses tectòniques (VERGELY, 1970; SOLÉ SUGRAÑES,

1978; BLES i GROS, 1980). Durant l'episodi compréssiu

N-S, les falles normals NW-SE que travessen el massís

(falla de Marialles, GUITARD, 1970), podrien haver actuat

com a falles de direcció destres, fet apuntat ja per FONT-

BOTE i GUITARD (1958) ("dérochements de tendance N-S").

e. Microstructura

Pel que fa referència a la microstructura de

les roques afectades per aquests sistemes de falles, els

filons de quars no mostren signes de deformació intracris-

tal.lina quan estan afectats per fractures N-S a NW-SE.

Tan sols quan les microfalles són molt abundants poden

originar la formació d'un sistema de plans penentrants

mesoscòpicament però amb una distribució irregular al

llarg dels diversos filons (v. 5-4• !•) D'altra banda els

gneiss adquireixen una textura protocataclàstica (Collada

del Vent, Collada Verda) sense formació de noves estructu-

res penetrants reconeixibles mesoscòpicament ni microscò-

picament.

6.3. LA FALLA DE MENTET-FILLOLS

Es un accident localitzat a la zona central

del massís i que provoca la divisió d'aquest en dos com-

partiments diferenciats : el massís de Carançà al'W i

el dels Canigó a l'E. (Fig. 99). Presenta a grans trets

una orientació NE-SW, té una longitud aproximada d'uns

vint quilòmetres i segons FONTBOTE i GUITARD (1958) es
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tracta d ' u n a falla normal , que cabussa cap al NW, té un

salt màxim de l ' o rd re de tres a quatre quilòmetres i pre-

senta una atenuació d'aquest salt cap al SW. AUTRAN. et.

al (1975) estableixen també el caràcter normal d 'aquesta

fa l la , així com la seva edat probablement alpina, ja que

afecta el conjunt de milonites tardi-hercinianes (GUITARD,

1970) que voregen els vessants nord d 'ambdós massissos

( 5.1. ) . Al llarg de la falla ambdós mostren un desplaçament relatiu

màxim de l'ordre de vuit quilòmetres (Figs. 9 i 99)-

6.3.1. LES ESTRUCTURES MENORS

a) Les falles de direcció

Les falles menors de direcció són les estructu-

res de fractura més abundants a l'interior i als voltants

de la zona de trituració de la falla de Mentet-Fillols.

Sovint però és difícil determinar el sentit del moviment

dels nombrosos plans estriats observats amb estries els

angles de pitch de les quals són poc elevats. Presenten

orientacions molt variables (Fig.103) globalment però es

poden agrupar formant tres famílies de plans : a) falles

NW-SE dextres, b) falles NNW-SSE a N-S dextres i sinistres

i c) falles NE-SW a E-W sinistres. Aquesta dispersió en

les orientacions, així com el fet que hi hagi falles amb

pràcticament la mateixa orientació i que siguin dextres

i sinistres permet suposar que aquest conjunt d'estructu-

res no són el resultat d'un sol episodi deformatiu. Les

falles sinistres E-W a NE-SW podrien ser sincròniques

amb el moviment de les dextres N-S, totes elles formades

com a resultat d'un escurçament NE-SW aproximadament (Fig.

103). D'altra banda les falles dextres NW-SE podrien ser

compatibles amb les sinistres N-S, conseqüència a la vega-

da d'un escurçament NNW-SSE (Fig. 103).
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Fig. 103. A) Falles de direcció dels voltants de la zona de fractura de Mentët-
Fillols, entre Coll de Jou i Mentet. 7b mesures, 1, 2, k, i 8% B)
Falles de direcció amb sentit de moviment ben determinat, •' pols° de
fa l les àextres, destries associades, o pols de falles sinistres,
o>estries associades.

b) Les falles inverses

Presenten orientacions i cabussaments força

variables (Fig. 104). Les he agrupat formant dues famílies:

a) falles NW-SE a E-W amb estries amb un angle de pitch

elevat o bé cabussant a l ' W , i b) falles NE-SW amb estries

també de fort pitch. He utilitzat també el mètode dels

dièdres rectes, en aquests cas però he obtingut unes direc_

cions d 'escurçament força diferents per a cada família

de\ falles, una direcció NE-SW (responsable del moviment

de les falles NW-SE) , (F ig .104D) i una altra NW-SE (associada

a les falles NE-SW (Fig.lO^C) . En aquest cas els camps

de deformació obtinguts, tret evidentment de l 'orientació

per a i'eix X. en ambdós casos subvertical, pràcticament
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104. A) Falles inverses dels voltants de la zona de fractura de Mentet-
Fillols, entre Coll de Jou i Mentet, A pols de falles inverses,
estries associades, C i D) Determinació del camp de deformació pel
mètode dels dièdres rectes, (C) falles NE-SW amb estries amb pitch
elevat, (D) falles NW-SE a E-W amb estries amb pitch elevat, B) super-
posició dels dos camps obtinguts.
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no es sobreposen (Fig . 104B). No disposo tampoc d 'observa-

cions que permetin establir una cronologia relativa per

al moviment d 'aquestes falles.

c.) Les falles normals

Tenen també una direcció i un cabussament varia^

bles. En conjunt les falles normals observades semblen

compatibles amb un camp de deformació definit per una

direcció d'escurçament subvertical, i per una direcció

d'al largament subhoritzontal NE-SW (Figs .105) .

105. A) Falles normals dels voltants de la zona de f ractura de Mentet-Fi-
llols, entre Coll de Jou i Mentet , • pols de fal les normals,-»- estríes
associades, B) Determinació del camp de deformació del mètode dels
dièdres rectes.
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d) Estructures estilolítiques

Les estructures de tipus estilolític observades

a l'interior de la zona de fractura són molt poc freqüents.

•Tan sols he pogut mesurar dos superfícies clarament esti-

lolítiques, verticals orientades NE-SW (Fig.104A).

e) Cronologia dels moviments

En un sol cas he pogut establir la cronologia

relativa dels moviments produïts damunt d'un pla amb més

d'un sistema d'estries. Es tracta d'una falla NE-SW amb

estríes de baix angle que són tallades per un sistema

d1estríes inverses d'amgle més elevat. Aquesta falla s'hau

ria comportat primer com a falla de direcció (probablement

sinistra) i després com a falla inversa.

f ) Els plans d'esquistositat

Al sud de Pi i a l'interior de la zona de tritu-

ració de la falla, es reconeixen uns plans d'esquistositat

irregularment desenvolupats, que a nivell d'aflorament

tenen una geometria anastomòtica i un grau de penetrativi-

tat força variable. Estan orientats E-W, amb un cabussa-

ment cap al N i tan sols són reconeixibles a la part més

interna de la zona de trituració (Fig.99 ). Els plans so-

vint tenen estries horitzontals i estan associats a falles

de direcció mètriques dextres (NW-SE) i sinistres (NE-

SW a E-W). Les roques afectades per aquests plans tenen

una microstructura molt variada de tipus milonític (6.3.

2.1. ).
\

Estructures semblants han estat descrites al

massís granític de Bassiés per BLES I GROS (1980), aquests

autors descriuen una esquistositat "milonítica" associada

a un sistema de falles dextres NW-SE probablement alpines.
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Fig. 106. Plans d'esquistositat de les roques afectades per la zona de fractura
de Mentet-Fillols entre Pi i Mentet. 40 mesures.

ROBERT i VIALON (1976) descriuen també la formació d 1 es-

quistositat en zones de fractura, com a resultat de la

concentració de la deformació per cisalla en unes zones

("couloirs de glissement") la disposició de les quais

està controlada per 1'orientació del pla de fractura ini-

cial. Un mecanisme semblant podria ser el responsable

de la formació d'aquests plans d'esquistositat, ja que

la seva disposició a l'interior de la zona de trituració,

les relacions geomètriques amb les falles de direcció

i la microstructura de les roques, suggereixen una estreta

relació entre el moviment d'una sèrie de fractures mètri-

ques i la formació localitzada d'aquesta esquistositat

g. Discussió

Les estructures menors localitzades a 1'interior
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de la zona de fractura de Mentet-Fillols indiquen que

aquesta hauria tingut una historia complexa, funcionant

probablement com a falla de direcció sinistra durant els

episodis compressius N-S (NNW-SSE i NE-SW) i com a falla

normal durant la distensió responsable de la formació

de les falles normals. Aquest joc de direcció sinistre

explicaria d'altra banda el desplaçament horitzontal,

evident cartògraficament dels massissos del Canigó i de

Carançà.

6.3-2. ELS MATERIALS DE FALLA

En el sector central del massís el traçat de

la falla de Mentet-Fillols està assenyalat per una zona

de trituració, amb una amplada variable entre els 5 i

els 10 m, que està formada per un conjunt de roques milo-

nítiques i cataclàstiques. Aquestes roques es caracterit-

zen per presentar una gran varietat microstructural i

una distribució irregular al llarg d'aquesta zona. Aquest

conjunt de roques provenen dels materials situats a amb-

dós costats de la falla i des d'un punt de vista descrip-

tiu les he agrupat en dues sèries: la sèrie de les roques

milonítiques, roques que es caracteritzen per presentar

una esquistositat reconeixible mesoscòpicament, i la sèrie

de les bretxes de falla i cataclasites, que no presenten

cap estructura penetrant a nivell d'aflorament.

6.3.2.1. Les roques de la sèrie milonítica

Les protomilonites

)
Presenten una microstructura definida per la

disposició orientada de ribbons lenticulars de quars i

de porfiroclastos molt fracturats de feldspat i de quars,
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envoltats per filosilicats que formen una matriu en la

que també hi ha petits fragments de feldspat, quars i

minerals opacs fortament fracturats. L'alternança d'aquests

nivells defineix una esquistositat molt sigmoidal i irre-

gularment desenvolupada. Sobretot en els nivells més rics

en filosilicats s'han reconegut plans estilolítics desen-

volupats irregularment i en alguns casos perpendiculars

a 1 ' esquistositat (Fi

El quars presenta una mida de gra molt variable.

Els agregats policristal . lins lenticulars (ribbons) estan

formats per cristalls equidimensionals de vores irregulars

i serrades i amb lleugera extinció ondulant. En algunes

vores de gra i sobretot en les vores dels ribbons es for-

men petits subgrans poligonals de mida molt més petita.

Aquests processos de poligonització tenen un desenvolupa-

ment i una distribució molt irregular. Tan aquests sub-

grans com els cristalls vells estan fortament elongats

a la vora dels feldspats, i s 'adaptan a la geometria dels

megacristalls o dels fragments. Els ribbons i /o els mega-

cristalls aïllats de quars a la vegada actuen com a porfi-

roclastos i formen ombres de pressió als seus extrems.

Els cristalls vells no presenten una orientació cristal. lo^

gràfica preferent (Fig. 107) i estan afectadas per diversos

sistemes d'esquerdes intracristal . lines .

Els feldspats estan molt fracturats i els diver-

sos fragments s'agrupen formant bandes paral·leles a 1' es-

quistositat. Presenten vores molt irregulars resultat

de 1 ' arrancament de petits fragments que són incorporats

a la matriu o a les ombres de pressió. Presenten nombro-

ses esquerdes reomplertes per matriu i una alteració ge-

neralitzada a sericita-mica blanca i en alguns casos a

clorita .

Els filosilicats tenen una mida de gra molt
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petita, es reconeix algun cristall de biotita en procés

de cloritització i algun de moscovita sovint fortament

"kinkat" i f rac tura t . Són els components fonamentals de

la matr iu , que està formada per cristalls de sericita

i- agregats de clorita.

Fig. 107. O.e. del quars en les roques esquis-
tossades de la zona de fractura
de Mentet-Fillols, A) Protomi-
lonita (roca inicial gneiss
ocel.lar), 200 mesures, 0,5
- disc-., 1, 2 i 4%, B) Milo-
nita (roca inicial pegmatita) ,
200 mesures, 0,5-disc-, 1,2 i
47».
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Les milonites

Tenen una microstructura semblant però presenten

una major quantitat de filosilicats, que en alguns casos

poden arribar a ser pràcticament els únics components

de la roca (ultramilonites formades per sericita i clori-

ta) .

En aquestes roques 1'esquistositat està definida

per una alternança de ribbons allargats de quars i de

nivells formats bàsicament per agregats de sericita i

per clorita i epidota en menor proporció, amb fragments

angulosos de quars i feldspat -i de mida més petita. Pre-

senta una geometria anastomòtica i sovint està associada

a plans estilolitics obliquos i/o perpendiculars.

El quars és força heteromètric, no presenta

indicis de recristal.lització i s'observa una poligonitza-

ció localitzada sobretot a les vores de gra. Els cristalls

vells tenen vores fortament serrades, extincions ondulats

i esquerdes aproximadament paral·leles a bandes d'extin-

ció, a vegades presenten una orientació cristal.logràfica

preferent molt dèbilment desenvolupada (Fig. 107)- Als ex-

trems dels ribbons es formen ombres de pressió, i aquests

solen estar travessants per 1'esquistositat i per les

petites falletes "extensives" que la tallen. Tant els

cristalls vells com els subgrans sovint estan elongats

paral·lelament a aquests sistemes de falles i als shear-

bands i sobretot, en la perifèria dels ribbons, estan

també elongats paral·lelament a 1'esquistositat.

Es reconeix algun porfiroclast feldspàtic for-

tament serititzat. Els filosilicats són molt abundants.

La clorita sovint associada a epidota forma la matriu

juntament amb sericita. No es reconeixen cristalls de

biotita i moscovita.



Fig. 109. Aspecte dels materials de falla. A) Protomílonita (roca inicial
gneiss ocel.lar). Mostra polida (escala 2cm). B) Milonita (roca
inicial gneiss ocel.lar). Esquistositat definida per agregats
allargats de quars i per concentracions de filosilicats. Ambdós
són pràcticament els únics components de la roca. Mostra polida
(escala 2cm), C) Milonita amb 1'esquistositat transposada per
un sistema de shear-bands (NW-SE a la fotografia). Roca inicial
gneiss ocel.lar. Mostra polida, (escala 3 cm), D) Aspecte microj;
copie d'una protocataclasita derivada d'una roca quars-feldspà-
tica. Coll de Jou. Niçois paral·lels (escala 1 mm).
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En aquestes roques l'esquistositat sovint està

afectada per uns plans de crenulació extensiva, shear-

bands, irregularment desenvolupats i compatibles amb una

extensió paral·lela a 1'esquistositat. L'espaiat d'aquests

plans és més gran que el de la esquistositat i produeixen

una reducció localitzada de la mida de gra de la roca.

Aquesta crenulació coexisteix amb petites falles "normals"

obliqües i que presenten la mateixa disposició respecte

1'esquistositat que les shear-bands.

Hi ha petits plecs recumbents de 1'esquistositat

que tenen el pla axial paral·lel a les shear-bands i que

són compatibles amb el sentit de moviment deduït per aques^

tes bandes. Algunes mostres presenten més a més una crenu-

lació "compressiva" associada a plecs i a shear-bands

compatibles amb un escurçament paral·lel a 1'esquistositat,

En altres casos 1'esquistositat està afectada

per una sèrie de bandes cataclàstiques que estan formades

per petits fragments angulosos de clorita, sericita, epido

ta, feldspat i quars en una matriu afanítica gris-fosca.

(Fig.no) Aquestes bandes tenen a vegades una geometria

"ramificada" però generalment es disposen seguint els

plans de discontinuïtat de la roca (esquistositat i shear-

bands extensius) , en aquests casos també estan associades

a plecs de I'esquistositat.

Aquest conjunt de roques es localitzen, dins

la zona de fractura, en sectors que tenen una amplada

varliable entre el 5 m i els 6-7 m, i que es caracteritzen

per presentar una esquistositat força irregular i amb

una penetrativitat variable. D'altra banda, i sobretot

les protomilonites es localitzen en sectors on predominen

plans de fractura individualitzats d'orientació variable

però en general amb estries horitzontals o subhoritzontals.



Fig. 110. Aspecte microscopic dels materials de falla. A) Milonita (Fig. 109B).
El quars forma porfiroclastos allargats lenticulars envoltats per
l'esquistositat. Destaquen en una matriu composta' fonamentalment per
filosilicats (miques blanques) i opacs. Niçois encreuats (escala 1
mm), B) Milonita amb l'esquistositat transposada per un sistema de
shear-bands (NE-SW a la fotografia) i afectada per plecs vergents
cap a l'W (Fig. 109C). Niçois paral·lels (escala 1 mm), C) Aspecte
de 1'esquistositat en una milonita. S'observen plans estilolítics
normals aproximadament a 1'esquistositat. Niçois paral·lels (escala
0,1 mm), D) Banda cataclàstica (fletxa) que talla 1'esquistositat
en una milonita. Niçois paral.lels (escala 0,1 mm), E) Quars deformat
a l'interior d'una petita' zona de fractura (flexes) en una protomilo-
nita. Niçois encreuats (escala 0,1 mm).
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De tota manera és comú observar totes les situacions de

trànsit entre ambdues estructures, i així damunt dels

plans d'esquistositat sovint es reconeixen nombroses es-

tries de pitch poc elevat, que indicarien desplaçaments

horitzontals o subhoritzontals sincrònics o posteriors

a la formació d'aquesta esquistositat.

6.3.2.2. Les cataclasites i les bretxes de falla

Les protocataclasites i cataclasites

Són roques cohesives sense esquistositat, forma-

des per fragments angulosos o subangulosos heteromètrics

i sense orientació dimensional preferent, que estan inclo-

sos en una matriu afanítica fosca.

Segons la proporció de clastos i de matriu (HIG-

GINS, 1971; SIBSON, 1977) s'han distingit protocataclasi-

tes (10-50% de matriu) i cataclasites (50-90% de matriu).

Els clastos són fragments de feldspat potàsic, quars,

agregats de cristalls de quars homomètrics poligonals

0 amb vores serrades (antics ribbons) que sovint contenen

clorita, i agregats irregulars formats per petits cris-

talls de sericita-mica blanca (antics cristalls de felds-

pat potàsic o plagiòclasi probablement). Els fragments

reconeguts de feldspat potàsic estan molt fracturats i

presenten processos de seritització en diversos estadis

de desenvolupament. La mida dels fragments i agregats

és força variable (300 /tm - 1 cm). La matriu és afanítica

1 de color gris a gris fosc, sovint conté clastos de mida

entre 10 i 30 ijlm dels mateixos elements que formen els

fragments de mida més gran. Més a més s'observen zones

estretes i irregulars, especialment visibles al voltants

dels feldspats, formades per concentracions de petits

fragments de clorita i/o epidota. També es reconeixen

zones de tipus ultracataclàstic, amb la mateixa composició
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descrita, però amb una major proporció de matriu i una

menor quantitat de clastos que tenen també una mida més

petita.

Les bretxes de falla

Les cataclasites formen bandes irregulars inclo-

ses dins d'una zona de bretxes i de farina de falla ("fault

gouge") que té una amplada variable entre 5 i 10 m i que

està disposada paral·lelament al traçat de la falla en

certs sectors del massís. Aquestes roques són força inco-

herents i estan formades per una matriu argilosa-sorrenca

de color verd-marró que inclou en proporció variable frag-

ments angulosos heteromètrics (1-30 cm) sense orientació

dimensional preferent de les roques properes a la zona

de falla.

6.3.2.3- Localització i evolució de les roques de falla.

En cap dels sectors estudiats he observat la

coexistència dins la zona de fractura dels tres tipus

de roques (milonites, cataclasites i productes incoherents)

Les milonites es localitzen fonamentalment en una zona

situada al sud de Pi, coincidint amb un tram de la falla

on aquesta té una orientació ENE-WSW (072-70 NW). Les

cataclasites i les bretxes i farina de falla es troben

sobretot al nord d'aquest tram, i estan situades en zones

on la falla té una orientació més francament NE-SW (048-

65 NW). D'altra banda les milonites es troben en sectors

on la presència de la falla es manifesta per l'existència

d''una esquistositat, (6.3-1«) juntament amb nombroses

falles d'ordre decimètric a mètric amb indicis de moviment

horitzontal o subhoritzontal. En els sectors on es loca-

litzen les cataclasites no s'ha reconegut mai aquesta
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esquistositat, i la presencia de la falla es manifesta

sobretot per una gran abundancia de falles mètriques a

decamètriques amb orientacions i jocs variables.

Pel que fa a la microstructura, les roques cata-

clàstiques han sofert una evolució més simple que no pas

les milonítiques. La seva microstructura suggereix que

aquestes roques s'haurien format fonamentalment per un

procés de fracturació i fragmentació fràgil, lligat a

una intensa retrogradació, que ha originat la destrucció

de la textura inicial de la roca sense formació d'estruc-

tures planars meso ni microscòpiques La forta recris-

tal.lització de la matriu indicaria potser una intensa

activitat de fluids durant la deformació en unes condi-

cions equivalents a les d'una certa profunditat (CARRERAS

i SANTANACH, 1975). De les roques de la sèrie milonítica

se'n pot deduir una evolució més complexa i una major

varietat microstructural. En la major part de les mostres

estudiades 1'esquistositat està deformada per un seguit

d'estructures (bandes cataclàstiques, falles obliqües,

plecs, etc.) que indiquen que aquestes roques no han arri-

bat a adquirir una microstructura estable, sinó que han

sofert un procés de deformació (desorganització de la

textura inicial de la roca —* adquisició d'una esquistosi-

tat milonitica —» desorganització d'aquesta esquistositat)

en el que ha predominat també els mecanismes de tipus

fràgil (fracturació, granulació, formació d'esquerdes,

falles i bandes cataclàstiques). La deformació plàstica

que haurien sofert aquestes roques és molt reduïda (poli-

gonització, grans elongats) i estaria restringida sobretot

a la formació de 1'esquistositat.

)

Les relacions espaláis i la localització d'amb-

dós tipus de roques permeten suposar que han estat forma-

des sincrònicament, i com a resultat de la deformació

lligada al moviment en direcció sinistre de la falla de
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Mentet-Fillols. Ara bé les diferències microstructurals

indicarien d'altra banda una certa diferència en les seves

condicions de formació. Una situació semblant ha estat

descrita per a les roques de falla associades a la gran

.falla que travessa Nova Zelanda (REED, 1904; SIBSON et

al. 1981). Segons SIBSON et al. (1981) la presència de

diversos tipus de roques de falla associats al mateix

accident (milonites, cataclasites, roques incoherents)

és el resultat del mateix moviment, amb una component

inversa important, de la falla. Aquest moviment provocaria

que la formació de les roques de trituració es produís

cada cop en unes condicions més superficials (menor T

i menor P litostàtica). En el nostre cas no podem invocar

en principi diferències en les condicions ambientals exter

nés a la falla per explicar la variabilitat de les roques

resultants, ja que aquesta tindria fonamentalment un movi-

ment en direcció. Ara bé una possible explicació fora

la diferent orientació del pla de fractura respecte al

camp d'esforços. En els sectors on la falla pren orienta-

cions més properes a ENE-WSW (al S de Pi) és on he loca-

litzat les roques de tipus milonític, aquesta major per-

pendicularitat respecte les direccions d'escurçament de-

duides a partir de l'anàlisi de les microfalies, podria

originar un cert bloqueig del moviment sobre el pla de

falla, i com a resultat la formació de plans d'esquistosi-

tat aproximadament perpendiculars a la direcció d'escurça-

ment (resultat d'un augment de l'esforç normal al pla

de falla?). GAMOND i GIRAUD (1982) descriuen fenòmens

de pèrdua de volum en materials argilosos sotmesos a cisa-

llaments experimentals amb càrrega vertical constant.

Aquesta pèrdua de volum dels materials situats a amb¿

dos costats de la falla, es produiria degut al "glisse-

ment avec friction" que acompanyaria el moviment d'aque-

lles zones del pla de fractura que formen un angle més

elevat respecte la direcció de compressió. D'altra banda

en els sectors on la falla pren una direcció NE-SW el

mateix moviment de la falla produiria la formació de les cataclasites.



Pel que fa referència a les condicions ambientals de formació de

les roques de falla, podem estimar unes condicions mínimes (en el

seu sector central) de profunditat de l'ordre de 3-4 km (salt normal

de fa falla, FONTBOTE i GUITARD, 1958). Aquesta fora una profunditat

mínima, a la que caldria afegir el gruix de materials

suprajacents en produir-se el moviment (4 k m ?). D'altra

banda les cataclasites i les milonites haurien estat for-

mades per damunt del nivell de comportament dúctil, de

les roques (manca de processos de recristal.lització del

quars, predomini de les deformacions fràgils, orientació

cristal.logràfica preferent inexistent o molt dèbilment

desenvolupada, absència de deformació interna en la major

part dels clastos de les cataclasites, etc.). Segons SIB-

SON (1977, 1980) aquest nivell es situa al voltant dels

250-3002C, que en condicions d'un gradient geotèrmic "nor-

mal" de l'ordre de 35QC/km, equivalen a una profunditat

d'entre 8 i 10 km. WATTS i WILLIAMS (1979) proposen unes

condicions semblants (entre 4 i 10 km) per a la formació

de les cataclasites de Guingamp (Bretanya), i HOUSE i

GRAY (1982) suggereixen també unes condicions comparables

(entre 5 i 8 km. T< 250SC) per a la formació de les cata-

clasites associades al Saltville Thrust (Apalatxes).

Pel que fa a les roques incoherents (bretxes

i farina de falla) aquestes s'haurien format en unes con-

dicions equivalents a les d'una menor profunditat (1-4

km, SIBSON,1977). Per explicar la seva coexistència amb

les cataclasites en un sector de la zona de falla podem

considerar tres possibilitats: a) Les roques incoherents

són posteriors a les cataclasites, però són també resultat

del moviment de direcció de la falla. Aquest segon movi-

ment es produiria en unes condicions de menor profunditat
1degut a que durant el cicle alpí es produí un aixecament

del massís, b) La formació d'ambdós tipus de roques és

sincrònica però la seva proximitat actual és deguda al

moviment normal de la falla, que posaria en contacte ro-
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ques formades en condicions ambientals diferents, c) els

productes incoherents de trituració són resultat del mo-

viment normal de la falla, que es produiria en unes condi-

cions més superficials que no pas el seu moviment en direc

ció, degut a un aixecament del massís i/o la desaparició

de gran part dels materials suprajacents. Encara que no

disposo de dades per establir quina d'aquestes tres hipóte

sis és la més encertada, considero que la primera és la

més probable. Aquesta possibilitat explicaria que mentre

en un sector de la zona de trituració es formessin roques

incoherents a partir de cataclasites anteriors, en 1'altre

les roques milonítiques formades en un primer episodi

compréssiu fossin afectades per un seguit d'estructures

formades probablement en unes condicions més superficials

(bandes cataclàstiques, falletes obliques, etc). D'altra

banda les altres dues hipòtesis implicarien que en tot

el traçat de la falla es produiria la coexistència de

productes de trituració diferents, fet que no he observat.

6.4. CONCLUSIONS

a) L'anàlisi de les microfalles localitzades als gneiss

i els filons de quars de la zona central del massís, donen

uns resultats comprables amb els que s'obtenen de l'estudi

de les estructures menors de fractura situades a l'inte-

rior de la zona de trituració de la falla de Mentet-Fi-

llols. Ambdós grups d'estructures indicarien que el massís

de Canigó-Carança ha sofert com a mínim dos episodis de

fracturació, caracteritzats l'un per un camp de deformació

amb una direcció d'escurçament (z) subhoritzontal al vol-

tant de N-S (NE-SW i NNW-SSE), i 1'altre per una direcció

d'escurçament subvertical i una direcció d'allargament

(x) horitzontal NW-SE.

b) La falla de Mentet-Fillols tindria una història com-
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plexa. Hauria actuat com a falla de direcció sinistre

sota l'escurçament N-S, provocant la partició en dos blocs

del massís, i com a falla normal en 1'altre episodi, pro-

vocant l'enfonsament del llavi occidental (Carançà) res-

•pecte l'oriental (Canigó). L'edat dels moviments és difí-

cil d'establir donat que afecta tan sols a materials pre-

hercinians, de tota manera ambdós serien posteriors a

la formació del sistema de milonites tardi-hercinianes que

voregen el vessant nord dels dos massissos. Aquesta evo-

lució és coherent amb les dades que disposem sobre la

tectònica de fractura alpina al Pirineu, caracteritzada per

un episodi compréssiu N-S (tardi-eocènic-oligocènic) seguint d'un

episodi distensiu NW-SE (neogen). Durant el primer episodi

hauria actuat com a falla de direcció sinistra, acompanyat

el moviment dextre de les falles NW-SE (Marialles, etc.),

i durant la distensió neògena com a falla normal, coinci-

dint tambté probablement amb el moviment normal de les

falles de Marialles, de la Tet-Cerdanya, del Tec, Núria,

etc.

c) El moviment en direcció de la falla produiria la forma-

ció localitzada a l'interior de la zona de fractura d'un

seguit de roques de falla amb una gran varietat micros-

tructural. La localització dels diversos tipus de roques

coherents sembla controlada per l'orientació del pla de

fractura. La seva formació tindria lloc per damunt del

nivell de comportament dúctil, encara que la forta cohe-

rència, la formació d'una esquistositat irregularment

desenvolupada i la presència d'indicis de deformació plàs-

tica restringida i poc important, indicarien tanmateix

unes condicions equivalents a les d'una certa profunditat

(120¿ T< 2502C, profunditat 4-8 km.).
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7. RESULTATS I CONSIDERACIONS FINALS

7.1. EVOLUCIÓ ESTRUCTURAL DEL MASSÍS

Es poden establir quatre episodis en l'evolució

estructural del massís, cadascun d'ells format per un,

o més d'un, aconteixement deformatiu amb característiques

pròpies.

A) Primer episodi (F1-F2). Formació de les

estructures de deformació regionals en els gneiss i els

micasquistos. Aquestes dues fases tan sols han estat

reconegudes en els micasquistos del sector central del

massís (Finestra de Balaig). Els gneiss només presenten

estructures de F2. No he trobat arguments que permetin

confirmar l'existència de megastructures (de F2 ?), ni

per tant tampoc ha estat possible caracteritzar-les geoniè

tricament. Aquestes dues fases es produeixen en condi-

cions de metamorfisme progressiu, i la formació de l'es-

quistositat regional (S2 en els gneiss, Sl-2 en els micas^

quistos) és anterior al clímax del metamorfisme regional.

La S2 fóra relacionable amb la SI descrita en els mate-

rials situats més al sud (SANTANACH, 1972), i amb la

S3 que, segons LAUMONIER i GUITARD (1978), és l'esquisto-

sitat dominant en els materials del sinclinal de Vilafrari

ca, que formen la cobertura nord del massís.

En el sector central del massís el clímax meta-

mòrfic és posterior a la F2. Es formen associacions mi-

nerals de grau mig (en faciès amfibòlica) en els esquis-

tos, i es produeixen processos de recristal.lització

d'alguns dels elements que formen la matriu en els gneiss

(biotita i quars).

B) Segon episodi (F3-F4-F5). Durant aquest
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es formen les principals estructures que deformen l'esquis-

tositat regional en el conjunt del massís. En primer

lloc es forma un sistema de plecs E-W (F3), amb pla axial

subvertical o amb fort cabussament, que a grans trets

és el responsable de la disposició antiformal de la S2.

Localment està associat a una esquistositat de crenulació

(S3, al vessant nord), a la resta del massís generalment

no comporta la formació d'estructures menors penetrants.

Al vessant nord aquests plecs estan afectats per un con-

junt de bandes milonítiques subverticals o que cabussen

cap al nord, orientades de NW-SE a NE-SW, i lligades

a falles dúctils i encavalcaments vergents cap al S-SE.

En aquestes zones es forma una esquistositat milonítica

(S4 o S5) que pot arribar a ser localment dominant, i

que transposa les estructures regionals dels gneiss.

La seva formació té lloc en condicions retrògrades. Les

estructures d'aquest segon episodi afecten al conjunt

de granitoids intrusius, l'emplaçament dels quals, en

els gneiss i els materials propers de la cobertora, és

aproximadament sincrònic amb la F3-

C) Tercer episodi (F6-F7-F8). En aquest episodi

es formen un conjunt d'estructures amb un desenvolupament

més localitzat i que tenen característiques geomètriques

també més variables. En alguns casos són clarament poste-

riors a les esquistositats milonítiques (S4-S5), i en

d'altres, quan afecten només la S2, és més delicat d'esta^

blir exactament el seu ordre de formació. Es tracta d'es-

tructures milonítiques de dimensions mètriques, lligades

a zones de cisalla i de transposició, la disposició de

lejs quals és controlada en alguns casos pels plecs hecto-

mètrics de F3- Es formaria també en aquest episodi el

sistema de plecs vergents cap al nord, observat en el

sector central i meridional.

Es delicat situar amb precisió la formació
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dels filons de quars de gran dimensions, en relació a

les diverses estructures formades durant el segon i ter-

cer episodi deformatiu. De tota manera el que siguin

posteriors a l'emplaçament del granit del Costabona (que

çs el cos intrusiu més modern d'aquesta zona), la tempera

tura relativament baixa de formació dels filons, i el

que estiguin afectats per una deformació milonítica desen

volupada en condicions més superficials que les que es

donarien durant la formació de les milonites del vessant

nord, suggereix que es tractaria d'un aconteixement rela-

tivament tardà en l'evolució del massís. La seva formació

podria relacionar-se amb alguna zona de fractura en pro-

funditat, sincrònica probablement amb alguna de les zones

milonítiques aïllades, localitzades en diversos sectors

del massís, formades durant el tercer episodi deformatiu.

D) Quart episodi (tectònica de fractura). Ha

estat identificada la presència de, com a mínim, dues

fases de deformació discontinua que afecten els materials

de la zona central del massís. La primera d'aquestes

fora conseqüència d'un escurçament subhoritzontal a grans

trets N-S. Val a dir però que han estat observades estruc_

tures que indiquen que probablement s'haurien produït

dos episodis compresius subhoritzontals (NW-SE i NE-SW)

successius. Durant aquests es produeix el moviment com

a falla de direcció sinistra de la falla de Mentet-Fillols,

que és responsable de bona part del desplaçament relatiu

entre els massissos de Canigó i de Carançà. Durant aquest

moviment, en el sector central de la zona de falla es

formen un conjunt de roques amb microstructures molt

variades ("milonites", cataclasites, etc). Aquest movi-

ment sinistre fóra contemporani probablement amb el joc

com a falles de direcció dextres de les diverses falles

NW-SE que travessen el massís (falla de Marialles, dels

voltants de Pla Guillem, etc), i del moviment invers

d'altres accidents orientats E-W a grans trets (falla

del Tec).
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El segon episodi de fracturació es formaria com a resul-

tat d'un escurçament subvertical, i d'un allargament

NW-SE. Durant aquesta fase "distensiva" es produeix el

joc com a falla normal de la falla de Mentet-Fillols,

i el de nombroses fractures amb orientacions diverses

(falla de Marialles, de la Tet, etc). Per comparació

amb regions veïnes, on han estat identificats aconteixe-

ments de fracturació amb característiques semblants i

que interessen materials post-hercinians, pot atribuir-

se una edat alpina a aquestes dues fases de fracturació

identificades.

No he pogut determinar 1'edat de les deforma-

cions milonitiques ( F4 i F5 fonamentalment) ja que en

el sector estudiat afecten tan sols materials pre-estefa-

nians. De tota manera cal fer algunes consideracions:

1) les milonites del vessant nord són clarament anteriors

als accidents de fractura d'edat alpina comentats més

amunt (falles de Mentet-Filons, de la Tet), 2) les uni-

tats milonitiques més modernes del vessant nord del Cani-

gó (gneiss de la Coma) tenen microstructures difícilment

comparables amb les dels materials, situats més cap al

sudest, afectats per la falla alpina dels Banys d'Arles

(Amèlie-les-Bains). En aquest sentit, el fet que ambdós

accidents tinguin orientacions semblants no és suficient

per considerar que es tracta de dos fragments d'una matei^

xa estructura, 3) les "milonites" alpines de la falla

de Mentet-Fillols, tenen microstructures deformatives

diferents de qualsevol de les roques milonitiques de

la zona septentrional (deformació fràgil considerable,

deformació plàstica localitzada, o.c.p. del quars inexis-

tent, estructures estilolítiques lligades a la formació

de 1'esquistositat, etc). Es tracta per tant de dos con-

junts de roques formades en condicions ambientals força

diferents i difícilment relacionables. A la zona estudia-

da no hi ha per tant arguments que permetin atribuir

una edat alpina a les milonites. Tot i considerant la
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manca d'arguments cronològics definitius, les observacio-

ns realitzades són a favor d'una edat terdiherciniana

per aquestes estructures, tal com proposen la major part

dels autors que han treballat en aquestes roques en el

Pirineu oriental.

7.2. L'ORIENTACIÓ CRISTAL.LOGRAFICA PREFERENT DEL QUARS

I LES ESTRUCTURES DE DEFORMACIÓ

En la figura adjunta (Fig. 112) he representat

esquemàticament els principals tipus de fàbriques obtingu

des durant l'elaboració d'aquest treball. Aquestes estan

situades en relació a l'evolució estructural dels gneiss

i a les diferents microstructures del quars. He situat

també les principals fàbriques i microstructures del

quars en les milonites. La numeració que hi figura no

indica necessàriament ordre cronològic, sinó que fa re-

ferència als set tipus fonamentals de microstructures

observades. Per simplificar-ho he agrupat en un sol bloc

totes les fàbriques milonítiques. L'esquistositat regio-

nal corespon a la S2 en els gneiss, i 1 ' esquistositat

"de fracturado" a la que presenten els gneiss afectats

per la falla de Mentet-Fillols.

7.2.1. L'O.C.P. I ELS EPISODIS DEFORMATIUS

a) En els gneiss afectats tan sols per la S2,

el quars no mostra un sol tipus de fàbrica ben determinat^

Predominen les distribucions poc definides i les que

són aproximadament simètriques. Aquestes recorden dos

cercles centrats al voltant de la normal a 1'esquistosi-

íbat. No han estat observades distribucions de tipus gar-

landa creuada ben definides, asimètriques respecte el

pla d'esquistositat. Les poques distribucions amb una

certa asimetria són en tot cas compatibles amb una vergèri

eia cap al SW. Aquesta variabilitat de les fàbriques

cal relacionar-la amb la diversitat microstructural del
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quars en els gneiss.Les o.c.p. més clares s'obtenen quan

predomina el quars format per recristal.lització dinàmica

(situació 1, fig. 112). Quan aquest coexisteix amb cris-

talls amb senyals de creixement "postectònic", o bé quan

aquest és majoritari, els eixos c_ tenen una menor ordena-

ció o formen figures a l'atzar (situació 2, fig. 112).

B) Quan els gneiss estan afectats per la S4,

fonamentalment s'observen fàbriques asimètriques junta-

ment amb altres també poc ordenades. En les primeres el

sentit d'asimetria sol ser compatible amb el sentit de

moviment deduït per altres criteris (situació 4, fig.

112). El quars forma aleshores agregats allargats de

grans subpoligonals a poligonals força equidimensionals.

Quan en els gneiss es reconeix la S5, el quars sol presen

tar formes allargades amb orientació dimensional obliqua

a 1'esquistositat. En aquest cas les fàbriques (situació

3 a la figura) són també asimètriques i compatibles amb

el sentit de moviment. No arriben però a definir una

garlanda clara. En els gneiss afectats per la Fó (zones

de cisalla normals), s'observen distribucions simètriques

formades per quatre màxims igualament poblats.

En les milonites que deriven de granitoids,

o de roques riques en quars, sense estructures deformati^

ves prèvies, afectades per la F4 l'o.c.p. del quars és

més variada.Les fàbriques asimètriques són força sem-

blants a les dels gneiss milonitzats (4A fig. 112), però

en algun cas (4C fig. 112) han estat observades asime-

tries inverses o bé els màxims tenen aproximadament la

mateixa distribució a banda i banda de 1'esquistositat.

Co|m en els gneiss la F6 sol anar associada a distribu-

cions simètriques en la major part dels casos (4B a la

figura). Cal remarcar que, tant en els gneiss com en

les milonites quars-feldspàtiques lligades a zones de

cisalla "normals", 1 ' esquistositat milonítica està afecta^

da per dos sistemes de shear-bands aproximadament conju-
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gats, que a nivell microscopic originen una erenulació

"extensiva" de 1'esquistositat.

Les milonites del Costabona i els filons de

quars milonititzats tenen fàbriques del tipus "pseudo-

two-girdles". En aquestes roques el quars té microstruc-

tura porfiroclàstica, i forma cristalls allargats paral.-

lelament a 1'esquistositat que defineixen ribbons pràcti-

cament monOmineràlics. La recristal.lització és molt

restringida. Aquests tipus d1o.c.p. ha estat relacionada

amb la presencia de dos sistemes de plans de shear-bands

(6, fig. 112).

C) En els gneiss situats a l'interior de la

zona de fractura de Mentet-Fillols el quars no mostra

una o.c.p. definida associada a la formació de l'esquis-

tositat "milonítica-cataclàstica" (7, fig. 112).

7.2.2. CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE L'O.C.P. DEL QUARS

A partir del conjunt d'observacions realitzades

durant l'elaboració d'aquest treball, les relacions entre

les fàbriques del quars i les estructures de deformació

dels gneiss i de les diverses milonites del massís, poden

ser discutides a diversos nivells: a) megastructural,

b) mesostructural, i c) microstructural.

a) En el massís del Canigó-Carançà les fàbriques de quars

són d'utilitat limitada per determinar el sentit de ver-

gència, o el de moviment, de les possibles megastructures

lligades a la formació de 1'esquistositat regional. Tam-

Ipoc poden ser els únics elements utilitzats per establir

el sentit de moviment dels encavalcaments i de les falles

dúctils responsables de la milonitització dels materials

del vessant nord, ni el de les bandes aïllades que es

troben localitzades en altres sectors del massís. Un

gran percentatge de fàbriques són simètriques, i entre



268

les asimètriques n'hi ha algunes amb una asimetria inver-

sa a la prevista teòricament. El criteri del sentit d'asJL

metria cal contrastar-lo doncs amb altres observacions

mesostructurals, i és aplicable en tot cas a partir d'un

nombre elevat de determinacions. B) No hi ha una relació

clara (del tipus "aplicació bijectiva") entre les fàbri-

ques i les diverses estructures de deformació que són

penetratives a l'escala mesoscòpica: 1) els gneiss amb

1'esquistositat regional presenten fàbriques variades,

2) els gneiss milonititzats i les milonites quarsítiques

i quars-feldspàtiques mostren també fàbriques molt diver-

ses, i 3) un mateix tipus de fàbrica, o tipus molt sem-

blants, han estat observades en gneiss afectats per es-

tructures deformatives molt diferents (a l'atzar o poc

orientades en gneiss amb S2 o esquistositat de fracturacióy

simètriques en gneiss amb S2iafectats per SÓ, S4, etc).

C) Tampoc hi ha una relació senzilla entre

la microstructura del quars i el tipus d1o.c.p. Com en

el cas de les estructures mesoscòpiques, a un mateix

tipus de microstructura corresponen diverses fàbriques

(situació 45 fig« 112), i al revés, un mateix tipus d'o.-

c.p., o tipus semblants i ha estat observada quan el quars

mostra microstructures força variades. Tanmateix cal

fer dues consideracions: a) Tant en els gneiss com en

els diversos tipus de milonites, només s'observen fàbri-

ques amb una asimetria clara quan aquests materials han

estat afectats pel principal episodi de deformació milo-

nítica (F4 i FS)- En aquest cas, el quars adopta micros-

tructura del tipus granoblàstica poligonal o forma agre-

gats de grans allargats obliquament a 1'esquistositat,

com a resultat d'una recristal.lització sineinemàtiea

(gneiss del Llec, milonites de Fontpedrosa Nyer, gneiss

de la Coma, etc). B) Quan el quars té microstructures

de tipus porfiroclàstic, amb una recristal.lització dinà-

mica molt restringida, o bé s'observen dos sistemes de

shear-bands, les fàbriques solen ser simètriques. En



269

aquest darrer cas cal considerar els efectes que l'escala

d'observació escollida té sobre el tipus de fàbrica que

s'obté.

Cal ser doncs força prudent en treure conclu-

sions de tipus general a partir de l'estudi de les fàbri-

ques del quars en els gneiss : a) en primer lloc cal

identificar amb precisió en cada cas l'estructura menor

de deformació observable mesoscòpicament que presenten

els gneiss b) cal considerar les possibles variacions

associades a processos deformatius o metamòrfics poste-

riors a la formació d'aquesta estructura, i que a vegades

no són détectables mesoscòpicament, i c) cal establir

la possible influència de l'escala d'observació escollida

quan les roques presenten diversos sistemes de plans

associats a una única mesostructura mesurable. Sense

aquestes precaucions, l~es conclusions que es puguin deri-

var de determinacions indiscriminades de l'o.c.p. del

quars en roques que, com els gneiss el Canigó, han sofert

una evolució estructural complexa, són d'una utilitat

força limitada.
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