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5, EL PROBLEMA DE LES TERRASSES FLUVIALS,



" Nadie sabe cuando empezó el armonioso y

bronco himno nupcial de las eternas bodas

del Noguera de Tor con el Noguera Ribagor-

zana, ni nadie conoce tampoco qué noche

atroz y misteriosa habrá de vérsele el

fin a tanta melodia."

Camilo José CELA (de "Viaje al Pirineo

de Lérida, 1965).



Una qüestió important ja tractada per diversos

autors que han treballat sobre el glaciarisme al Pirineu

és l'estudi de les terrasses fluvials i llur relació amb

les diferents fases (i glaciacions) quaternàries. Això ha

plantejat d'antic una doble problemàtica: la seva signifi-

cació genètica i el seu valor cronològic. Ja en els estudis

de PENCK (1883) , el primer estudiós del glaciarisme a la

serralada pirinenca, es justifica l'existència de tres fa-

ses glacials quaternàries en funció de diversos nivells

de terrasses esgraonades tot establint una relació directa

entre els périodes de sedimentació al·luvial a les valls

i les fases glacials. Aquesta qüestió encetaria però, un

tema molt polèmic com sempre ha estat el de la gènesi de

les terrasses fluvials, qüestió que queda lluny dels objec-

tius d'aquest treball. Malgrat tot si que cal plantejar

unes idees de principis per a justificar,si més no,el pre-

sent capítol. Sembla clar que els conceptes de terrasses

estàtiques i el de terrasses climàtiques cal acceptar-los

com a vàlids; sembla també clar però, que en el curs d'un

mateix riu, la part més baixa és aquella que reb les influ-

ències (en la seva dinàmica) més directes de les diferents

oscil·lacions del nivell del mar. Serà per tant al curs

baix on podrem parlar de l'influència de l'estatisme en

la gènesi de les terrasses. En canvij en el curs alt ,i. aques-t

és el cas del sector estudiat de la conca de la Noguera

Ribagorçana, les fases d'al.luvionament semblen clarament

lligades amb períodes climàtics que generen quantitat de

material (al·luvions) i quantitat d'aigua capaç de realit-

zar el transport d'aquests. Cal dir doncs que en aquest

ambient es generaven, terrasses climàtiques, és a dir, lliga^

des a cada fase glacial tal com afirmava PENCK (1883). Tam-

poc SOLÉ SABARlS (1951) admet la gènesi eustàtica per a
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la formació de terrasses al Pirineu, i basant-se en el

treball de GORON (1941) estableix quatre nivells de terra-

sses correlacionables amb les quatre classiques glaciacions

alpines :

T4

T3
T2

Tl

90 -

60 -

500U

17 -

120

107

70

30

m

m

m

m

GUNZ

MINDEL

RISS

WURM

Els tres nivells superiors corresponen a terra-

sses graonades les quals, segons els autors citats, es po-

den correlacionar amb les terrasses eustàtiques de les pla-

nes al·luvials en els cursos baixos dels rius. El nivells

würnians en canvi, opinen que es tracta de varies terrasses

encaixades (interestadials) que passen a una única terrassa

eustàtica al curs baix dels rius. Finalment^parlen de tres

nivells més inferiors als wíirmians de difícil significació

genètica.

Donada la manca de dades que permetrien establir

una bona crono-estratigrafia de les terrasses al·luvials

quaternàries a les valls pirinenques, la correlació entre

elles i els dipòsits morrènics resulta difícil i a vegades

sotmesa a possibles errors. Així doncs,pel que fa a la zona

estudiada, tot aceptant la significació de terrassa climà-

tica, hom intentarà de donar-les-hi un valor cronològic

relatiu.

BIBLIOTECA DE GEOLOGIA
Univorsifaf de Barcelona-CSIC



5.1. LES TERRASSES DE LES ALTES VALLS DE LA NOGUERA RIBA-

GORÇANA I DE LA NOGUERA DE TOR

L'existència i conservació de diferents nivells

d'al.luvionament en aquestes valls ve condicionat per una

sèrie de factors. Primer cal dir que hi ha un control fisi£

gràfic; el fet de tenir unes valls estretes amb vessants

molt redreçats ha dificultat la gènesi de planes al·luvials,

produint-se aquestes únicament a les zones de petits eixam-

plaments (cubetes, confluències, etc.) de les valls. Per

altra banda hi ha hagut també un control geomorfològic i

àdhuc litològic en la conservació d'aquests sediments. No-

més els trobem aigües avall de les zones cobertes per gla-

ceres durant el Quaternari; cal exceptuar , lògicament,

aquells dipòsits més recents produits en temps post-glacials.

A més, cal considerar que la intensa dinàmica dels vessants

i 1 ' energia torrencial de les aigües en els fons de les

valls ha degradat fins a erosionar del tot^ en molts casos_,

les possibles terrasses antigues. Finalment, en aquells sec-

tors on els rius circulen a través dels inestables terrenys

del Jíeuper , malgrat ser les zones de més eixamplada de

les valls, la degradació de les terrasses ha estat màxima.

En aquestes valls de l'Alta Ribagorça hom troba

les terrasses en els següents sectors:

Plana de Vilaller;

És on es troben els primers dipòsits fluvials

no relacionats amb la plana al·luvial sub-actual. En aquest

sector on la vall presenta una amplitut considerable no-

més s'hi han trobat dos nivells de terrasses, situats a

3 i a 20 m sobre la llera actual del riu; ambdós son ben

visibles a sota l'ermita de Sant Antoni, un quilòmetre i

mig aigües avall de la població de Vilaller (Fig.47).

256



Sector de .les Bordes:

Després d'un relatiu encaixament de la vall en

atravessar el riu el Permo-trias, hom troba pocs restes

de nivells al·luvials penjats en els vessants de margues

del Keuper . Concretament, hi ha dos petits afloraments

a +25 i a + 54 m, a la pista de Sarroqueta, els quals no

conserven ni la morfologia de terrassa. Un nivell de +

5 m es troba amb més continuïtat a la part baixa de la vall,

Sector del Tor.

Es la zona de confluència de la Noguera Ribagor-

çana amb la Noguera de Tor. És una zona molt ampla, on els

nivells de terrasses més baixos (+ 5m i + 15m) presenten

el seu màxim desenvolupament.

A l'indret del Tor, horn hi troba restes d'un ni-

vell al·luvial molt degradat a 40 m sobre el riu, en el

vessant esquerra; i en el vessant dret a l'indret del repe-

tidor de T.V., sobre la borda Cotori, s'hi troben restes

d'una terrassa a + 55 m, indicada per la presència de cò-

dols granítics rodats.

Estret de Mirabet:

Es troba a la sortida del Tor, on el riu atrave-

ssa materials durs (ofites del Keuper a la riba esquerra,

i calcàries i dolomies juràssico-cretàciques a la dreta).

Hi ha un petit nivell que és la continuació del de +5 m

del Tor. També la carretera talla un bon aflorament del

nivell + 15 m. A l'esquerra de la vall, a cota 1.0ÓO m a-

proximadament, i en el contacte entre les ofites i les lu-

tites del Bunts_, es troba un petit dipòsit clarament fluvial

malgrat la seva deterioració. És un petit collet a sota

del Tossal Roi, situat a uns 200 m per sobre de la vall

actual.
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Sector del Pont de Suert:

Passat l'estret de Mirabet es produeix un petit

eixamplament de la vall on hi trobem ben representats di-

versos nivells de terrasses. Entre ells un de baix^ a 5 m

sobre el qual es situa el con de dejecció del barranc de

Cirés; també sobre aquest nivell hi ha edificat part del

poble antic de Pont de Suert (riba dreta). El nivell del

camp de futbol i de la piscina (+10+13m)j el nivell sobre

el qual hi ha el nucli urbà de Pont (+15 n>)5
 un altre nivell

a + 45 m queda tallat per la carretera que va a la Pobla de

Segur. Sobre la cua de l'embassament d'Escales, a la vora

d'una guixera abandonada a l'indret del Pilaret, hom troba

un petit aflorament de dipòsits al·luvials a 57 m sobre

el fons de la vall. Finalment, a la carretera que puja a

Gotarta, just a sobre de Pont, hom hi troba còdols i blocs

escampats fonamentalment granítics, ben rodats, els quals

poden correspondre a una antiga terrassa de + 180 m,degrada-

da pels nombrosos esllavissaments produits a les margues

del Keuper .
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5.2. SÍNTESI I DESCRIPCIÓ DELS DIFERENTS NIVELLS DE TERRA-

SSES DE L'ALTA CONCA DE LA NOGUERA RIBAGORÇANA

En l'apartat anterior acaben de ser citats^ per

sectors, els diferents nivells de terrasses fluvials que

hi són presents. Hem vist que a partir de l'aiguabarreig

dels dos grans rius, a l'indret anomenat el Tor, es comen-

cen a trobar més nivells de terrasses i més ben desenvolu-

pats, sobretot- aquells més baixos. Podem dir també que

així com a la vall de la Ribagorçana, aigües amunt del Tor

ja es comencen a trobar els diferents nivells al·luvials,

en el cas de la vall de la Noguera de Tor són inexistents.

Només hi trobem un nivell subactual relacionat amb el llit

d'inundació del riu, que tan sols està ben desenvolupat

a la cubeta de Barruera. Està clar que la inexistència de

terrasses es deu a les característiques morfològiques d'a-

questa vall estreta i profunda; encara que també cal tenir

en compte que els gels quaternaris en la seva màxima exten-

sió arribaren pràcticament al començament del Tor (veure

apartat 4•4•2).

A continuació i a tall de síntesi descriuré de

més modern (baix) a més antic (alt) els diferents nivells

de la conca :

Nivell T : es tracta de la plana d'inundació actual. On

es troba més ben representat és a la cubeta de

Bono i a la plana de Ginasté, abans de Vilaller.

A la vall de Boi, té la seva màxima amplitud a

la cubeta de Barruera. En alguns casos forma

un replà un metre per damunt del llit menor del

riu i els materials que hom hi troba són graves

rodades a la base amb nivells de sorres grosses

a fines, ben classificades,al damunt. En alguns

indrets predominen però llims de decantació.
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Sobretot a la plana de Bono i al llit actual

del riu en tot el seu recorregut f hi ha també

importants acumulacions de còdols i blocs de

gran tamany. Part d'aquesta acumulació de mate-

rial groller fou depositada en una avinguda re-

cent, durant unes pluges torrencials de l'agost

de 1962.

Nivell T.. (3-5m); es tracta de la terrassa baixa de la No-

guera Ribagorçana. Hi és ben representada des

de Vilaller cap avall, al sector del Tor, on

té la seva màxima extensió; sembla una terrassa

encaixada en la inmediatament superior (T„)

A Sant Antoni (Fig.47 ) i a Pont de Suert^presen-

ta però una disposició graonada respecte a la

T?(Fig. 46). Al Sector del Pont, aquesta terrassa

de +5 ni presenta un tram inferior de graves' i

còdols ben rodats amb algun nivell de sorres;

a la part superior hi ha llims de decantació

amb estructuració massiva.

Nivell T?(15-20m): aquest nivell es troba esglaonat respec-

te al T. . Està constituït per uns al·luvions

que presenten grans tamanys en la mida dels cías

tes. Es tracta d'una acumulació de blocs i cò-

dols ben rodats i en disposició imbricada en

una matriu sorrenca sense fins. Hi ha algun llit

0 llentia de sorres intercalat .En els blocs

1 còdols predomina la litologia granítica, d'on

cal destacar la presència de blocs completament

alterats al costat d'altres completament frescos.

A l'aflorament de Sant Antoni (Fig.47) la potèn-

cia d'aquest nivell és d'uns 8 m^i és de desta-

car la presència de blocs de granit de mida su-

perior ( > Im) als que trobem aigües avall en

aquest mateix nivell. La part superior d'aquest

nivell és coronada per 1 m de formació superfi-
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ficial local.

Al Tor,aquest nivell T„ agafa la seva màxima

exte nsió formant una gran terrassa que forma

un lleugeríssim pendent des de sota Castelló

de Tor fins arribar a la carretera de Viella.

Aquest nivell^ que és aprofitat per la carretera

que va a Caldes de Boi, enllaça amb el vessant

margós a través d'un petit glacis d'acumulació.

A Pont de Suert, aquest nivell queda ben

tallat pel riu actual que d'ençà la riuada

del 62 està canalitzat. El tall del nivell

on hi ha el poble presenta un material com

el que s'ha descrit i una potència similar

(7-8 m). A la part superior però_, els trams

de blocs són recoberts per mig metre de

llims, i al sostre hom hi troba mig metre

més de formació superficial local constituida

per llims amb gravetes anguloses. El nivell

del poble de Pont és parcialment recobert

per un petit con de dejecció. Cal remarcar

però,que a Pont,entre els nivells T,i T„hi ha u-

na sèrie de nivells (a 8-10-13 m) que cal

interpretar com petits subnivells encaixats

en el T2>

Nivell T^ (40-55 m) : aquest nivell de terrassa es troba
O

molt degradat a la zona del Tor i a la pista

d'accés a Sarroqueta. També hi ha una resta

al tall de la carretera que va a Castejón

de Sos, a la riba dreta de la Noguera Ribagor-

çana. Tots aquests afloraments són molt

petits i en cap d'ells es pot fer una estimació

de la potència del dipòsit ni es conserva

cap resta de la superfície de la terrassa.

Els materials i les característiques del
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dipòsit són molt semblants a la del nivell

T„ : els blocs de granit estan quasi tots

arenitzats. També s'hi observen zones amb

una cimentació per CO^ Ca. La matriu sorrenca
O

pot ser ocasionalment lutitica de color

vermellós _, però això darrer pot ser degut

a una contaminació del substrat que està

constituït per lutites roges del Keuper.

Potser el lloc on aquest nivell està més

ben representat, és al Sud de Pont de Suert,

a 1'esquerra de la carretera en direcció

a la Pobla de Segur, just abans de passar

el túnel. És una potent acumulació al·luvial

de graves i còdols imbricats, amb matriu

sorrenca, el sostre de la qual dóna un petit

replà a 45 m sobre el nivell del riu. Aquest

nivell es veu recobert per una formació

que presenta una morfologia de glacis (poc

desenvolupat en extensió) que enllaça amb

el vessant. Està constituït per 0,5 m de

sorres llitades i ben classificades, amb

cimentacions de carbonat de calci i amb

clastes locals angulosos. Al damunt de les

sorres, hom hi troba unes graves de litologia

local que indiquen procedència del barranc

lateral, amb sorres i matriu argilosa. Cap

a 1'interior del barranc de Ventola aquesta

formació arriba als lOm de gruixària.

Nivell T. (60 m) : aquest nivell l'he definit aigües

avall del Pont de Suert, al Pilaret, prop

d'un petit aflorament conserva't al darrera

d'unes ofites del 'fèuper, i que presenta

una estructuració en llits horitzontals

de sorres rentades, i graves i còdols rodats

en una matriu sorrenca. Els còdols de granit
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estan barrejats, alterats o frescos. Aquest

dipòsit podria formar part d'un nivell més

alt, o també podria correspondre a la part

alta del nivell T- ; pocs arguments hi ha
O

però per assegurar una cosa o altra.

Nivell T (l80-200m): Es tractaria del nivell més antic

de tots, els restes del qual són pocs i

es troben molt degradats. Com ja s'ha explicat

anteriorment, només s'han trobat dues restes

atribuibles a aquest nivell, totes elles

en el Keuper i concretament en els relleus

que hi ha a l'esquerra de la vall entre

el Tor i el Pont de Suert. El més ben estructu-

rat és el que trobem a sota del Tossal Roi,

en un collet modelat en les lutites roges

del Buntsandstein. Es tracta d'una acumulació

de petites dimensions, de blocs i graves

de litologies diverses com en els altres

nivells inferiors (granits, esquistes,

calcàries, conglomerats), tots ells ben

rodats i en els que s'observa una clara

alteració. En l'observació morfològica dels

clastes cal destacar-hi la presència d'un

bloc d'esquist amb una forma clarament glacio-

gènica, molt similar als blocs trobats en

els tills sub-glacials. Aquest fet pot establir

una relació entre aquest dipòsit i la seva

gènesi glàcio-fluvial.

En tots els vessants d'aquest sector hom

troba superficialment en la formació col.luvial

algun ciaste granític rodat, la qual cosa

és una mostra de la degradació d'aquest

nivell més alt.

Aigües avall del Pont de Suert ja no han
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estat cartògrafiats ni estudiats els nivells

de terrasses de la Noguera Ribagorçana.

Malgrat això, entre Sopeira i Pont de Muntanya-

na són clars tres nivells de terrasses que,

a partir d'una bona cartografia, es podrien

correlacionar amb els definits en el present

treball. Aquests tres nivells són el de

5m, el de 15-20m i un de 50 m que ve marcat

sobretot per un nivell de glacis penjat

sobre la vall actual. És evident que amb

un estudi acurat hom podria detectar possibles

nivells més alts.
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5-3- CORRELACIÓ ENTRE LES TERRASSES FLUVIALS I ELS

DIPÒSITS GLACIALS

Intentar aquesta correlació entre dipòsits

fluvials i glacials ha resultat sempre una tasca difícil

i arriscada. És evident que és un criteri cronològic

que cal treballar, perquè tal com diuen MARTÍ BONO

et alt. (1978): "Demostrado el origen fluvioglaciar

de una terraza podemos admitir la existencia de una

glaciación, aunque el enlace con las morrenas no ^ea

evidente"; malgrat estar d1acord amb aquesta afirmació,

canviaria la paraula glaciació per la de fase glacial.

A l'alta conca de la Ribagorçana hem vist

que les característiques sedimentològiques dels diferents

nivells de terrasses trobats són similars. Resulta

difícil establir-hi una gènesi glàcio-fluvial a partir

dels pocs criteris de camp observats en el dipòsits.Mal-

grat això, sí que sembla clara la deposició glàcio-fluvial

del nivell T _ , ja que la morfometria d'alguns clastes

així ho confirmen. De tota manera, al pensar en una

deposició glàcio-fluvial d'ambient pro-glacial en

valls com les que es tracten en el present treball,

cal oblidar els models clàssics que hom troba en la

literatura especialitzada com a "sandurs" o grans planes

d' "out-wash". En el cas de les glaceres de la Ribagorçana

i de Tor, el domini pro-glacial es veia condicionat

pel fet de quedar encaixat en unes valls estretes les

quals haurien de generar més aviat una dinàmica de

tipus torrencial similar a 1 ' actual que no pas aquella

capaç de produir canals entrellaçats típics en una

plana d'"out-wash".

Al sud de Vilaller, a l'indret de l'ermita
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de Sant Antoni, on ha estat descrit en el capítol anterior

el dipòsit morrènic més distal trobat per a la glacera

de la Ribagorçana, hom pot establir una relació cronològi-

ca entre la deposició del till de Sant Antoni i els

materials de la terrassa de 25 m (T9) tal com ens ho¿i
il.lustra la figura 47 • Segons el tall transversal

de la vall es poden establir clarament sis episodis

morfogenètics:

1. Deposició del till de Sant Antoni (Fase

de màxima extensió de la glacera de la

Ribagorçana).

2. Incisió fluvial de 30-40 m en les pissarres

carbonifères (Fase interestadial o intergla-

cial ?).

3« Deposició dels al·luvions del nivel T„ (+25ml

Fase glacial post-màxim).

4. Incisió en els al·luvions del nivell T„

(Fase interestadial).

5. Deposició de la terrassa baixa de +3m

(T,). (Fase glacial tardana ?).

6. Petita incisió en T,.

Posteriorment, la dinàmica subactual ha modelat

la petita llera del riu. .

A partir d'aquesta deducció puntual , si

correlacionem el nivell T~ d'aquest sector amb els

mateixos nivells T„ aigües avall, hem de deduir que

la terrassa T„ correspon a una fase glacial posterior

al màxim i per tant de menor extensió, però certament

important, cosa que hom dedueix de la seva gran extensió

en superfície i en gruixària. Seguint en la suposició

que el nivell T„ sigui glacio-fluvial, la fase glacial
¿t

que representaria podria possiblement correlacionar*-se

amb la fase que deposita la morrena fçontal més amunt

del Seminari de Vilaller.
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Seguint el raonament anterior, la terrassa

immediatament superior (T,. = 40 - 55 m) cal correlacionar-
vj

la amb la fase de màxim glacial representada pel till

de Sant Antoni. Això sembla clar, doncs aquest nivell

T„ no es troba aigües amunt de Sant Antoni i, aigües
O

avall, el pas del material morrènic terminal, situat

en un replà estructural, a la terrassa T^ sembla força
O

evident.

Una qüestió més difícil d'esbrinar amb les

dades que hom disposa és el decidir si entre la deposició

de T- i T„ transcorregué un període interglacial o

bé un interestadial. Demostrar aquest fet seria important

per a poder parlar d'una o de dues glaciacions. Amb

les dades analitzades és clar que el període de temps

transcorregut entre la deposició d'ambdós nivells fou

prolongat. Molt més prolongat que entre la deposició

de T„i T, . A més, la degradació del nivell T„ i l'altera-

ció del seus elements contrasta més amb les del T0 que¿i
amb les del T . , la qual cosa ens faria pensar que el

temps transcorregut per a produir-se la incisió posterior

a T, fou relativament prolongat , potser superior

al que hom atribuiria a un interestadial. L'altre nivell

que sembla clar atribuir, en aquest cas sí, a una glacia-

ció més antiga al màxim de Sant Antoni, és la terrassa

T_ . En aquest cas encara que el seu origen sigui clar,

no hi ha cap dipòsit morrènic amb el qual sigui correla-

cionable.

Si no evitem la perillosa temptació de correla-

cionar aquests nivells de terrasses amb els trobats

per d'altres autors en d'altres valls glacials del Pirineu

meridional resulta el següent:

- Segons els treballs de SOLÉ SABARÍS (195D i GORON

(1941) citats anteriorment caldria fer les següents:
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Nivells T i T diverses fases del Würm

Nivell T i T (?) . . . diverses fases del Riss.
O T̂

o bé

Nivell T Mindel

Nivell T Günz

- Segons els autors que han estudiat el complex glàeio_flu

vial del Querol (Puigcerdà); BOISSEVAIN (1934). CHEVA-

LIER (1906). NUSSBAUM (1948), PANZER (1932):

Nivells T! i T2 • • ' • würm

Nivells T0 i T. .... Riss
3 4

Nivell T pre-Mindel (?)

- Segons MARTI BONO et alt (1978), basat en l'estudi de

les terrasses de l'Alt Aragó:

Nivells T i T , Würm

Nivells T i T . . . . Pre-Würm (Riss ?)
•ó *T

- Segons SERRAT (1980) en l'estudi de l'alta vall del Ter:

Nivells Tj i T . . . . Würm

Nivell T Riss

Nivell T Mindel

Nivell T pre-Mindel (?)

Cal dir que encara que hi hagi força coincidència

en la cronologia dels 3 primers nivells atribuïbles segons

els diferents autors a les dues últimes glaciacions, i

els nivells superiors a una o unes glaciacions anteriors,

en cap estudi del Pirineu meridional no hi ha una sola

datació absoluta per a corroborar-ho, i ni tan sols restes

paleontològics o arqueològics que ho recolzin.

De tota manera, en el cas de l'Alta Ribagorça

el punt més delicat està en la correcta correlació o no

del nivell T„ amb el till de St. Antoni; si aquesta pre-
ó
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misa la donem com a certa, sense utilitzar la problemàti-

ca cronologia alpina, hom pot sintetitzar el següent:

Nivell T subactualo
Nivell T Pulsació 2

Nivell T2 Pulsació 1

Nivell T i T (?) . . . . Màxim glacial de 1 ' últ i_
O t ̂

ma glaciació o de la pe_

núltima.

Nivell T_ Glaciació antiga
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6, CRONOLOGIA DELS DIFERENTS EPISODIS GLACIALS A LES ALTES

VALLS DE LA RIBAGORÇA



" Si vols entendre el present, comença mirant

el passât, no menystinguis la història, si

vols endevinar i projectar l'esdevenidor".

Lluís SOLÉ i SABARÍS (l'Avenç 1981).



El present capítol pretén ser un recull dels

resultats obtinguts en l'anàlisi sectorial i en l'estudi

dels nivells de terrasses fluvials. Voldria arribar a una

sintesi i correlació de les diferents fases glacials enre-

gistrades en aquest sector del Pirineu.

6.1. SÍNTESI DE LES FASES GLACIALS A LA CONCA DE LA NOGUERA

RIBAGORÇANA

En funció dels dipòsits glacials trobats en aques

ta vall, tractats en detall en el capítol 4> de la seva

significació deposicional, de la seva posició i de la seva

morfologia, hom pot establir una estratigrafía a nivell

local.

1) Fases glacials antigues

Cal considerar que a la vall han existit fases

glacials anteriors al màxim glacial enregistrat. Aquelles

són difícils de detectar degut a l'absència de dipòsits

relacionats, els quals han estat degradats pels processos

erosius dels vessants i dels cursos fluvio-torrencials,

i sobretot per la glacera d'un màxim glacial posterior.

Malgrat totes aquestes consideracions, tal com

s'ha vist en el capítol que tractava les terrasses fluvials

i la seva correlació amb els dipòsits glacials, podem par-

lar sense cap dubte de glaciacions antigues (entenent per

antigues aquelles d'edat anterior al Pleistocè superior).

Únicament hi ha un dipòsit relacionat amb els

materials morrènics de la vall atribuïble a un episodi

antic. Es tracta dels còdols granítics que formen part

d'una important formació col.luvial del barranc de 1'Arti-

ga , la qual es troba clarament fossilitzada per una impor-
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tant morrena atribuible a un màxim posterior.Aquests dipò-

sits col.luvials de 1'Artiga els interpreto com una acumu-

lació produida en el període ínter-glacial anterior al màxim.

Durant aquest període, la dinàmica del vessant retraballa

morrenes d'una fase anterior, que forneixen els còdols

granítics abans esmentats.

Aquesta fase glacial antiga hom la podria corre-

lacionar amb algun dels nivells anteriors al T„ que ens
O

marca el màxim glacial.

2 ) Fase del màxim glacial

Aquest episodi és el que més ben representat

hom troba a tota la vall. És una fase llarga i estable,

durant la qual hom pot diferenciar un punt de màxima exten-

sió del glaç seguit d'una estabilització prolongada. Durant

aquest període, l'excavació és important en els fons de

vall, on es modelen importants cubetes de sobre-excavació.

La sedimentació té lloc en les zones marginals, on trobem

importants acumulacions juxta-glacials, i on els tills

estan associats a dipòsits glàcio-lacustres (Llestui),

glàcio-fluvials (Senet), o a dipòsits del vessant, el qual

es modela en funció del nivell de base local marcat per

la glacera (Artiga).

L'àrea ocupada per la glacera de la Ribagorçana

en aquest període de màxima extensió està indicada a la

Fig. 48, on proposo una terminació de la glacera, uns dos

quilòmetres aigües avall de Vilaller.

Referent a la seva correlació amb els nivells

de terrasses, ja ha estat discutit en el capítol 5 que

el nivell T„ és clarament posterior, i que sembla clar

que el T,, és aquell que millor enllaça amb els dipòsits
ó
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FIG.48 EXTENSIÓ DE LES GLACERES DE LA RIBAGORÇA I DE TOR

.DURANT L'ÚLTIM MÀXIM GLACIAL QUATERNARI,
2606 m

062m

5.000m.

f 3 A 4 CH8

1. límit de conca; 2. riu o torrent; 3- llac juxta-gla-

cial; 4- cota topogràfica; 5- sentit del flux glacial;

6. transfLuència glacial; 7- àrea no ocupada per glaç;

8. àrea coberta pel glaç.
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glacials d'aquest màxim.

3) Fase d'avenç post-màxim

Es tracta d'una fase posterior al màxim glacial

anterior, la qual ve representada per la construcció de

l'arc morrènic terminal del Seminari de Vilaller (veure

cap. 4 «4 • ) •

Resulta difícil relacionar altres dipòsits gla-

cials o formes de modelat associats amb la fase d'aquest

arc terminal. Això pot fer pensar que es tracta d'una pul-

sació més curta que l'anterior, sense deposició important

associada. Concretament, 30 m'inclino a creure que es trac-

ta d'una fase d'estabilització (marcada per un petit avenç)

dintre del retrocés de la glacera que s'inicià després

del màxim.

Els dipòsits fluvials del nivell T_ són aquells

que correspondrien a les acumulacions glàcio-f luvials d'a-

questa fase.

Resulta un xic difícil determinar l'extensió

de la glacera durant aquest episodi, només a partir de

la informació que ens aporta l'arc de Vilaller. Malgrat

que a la Fig.49 he intentat reconstruir l'extensió glacial

d'aquesta fase, resulta aventurab dir alguna cosa referent

al gruix de la glacera o a la seva extensió en les valls

tributàries. Tal com s'ha comentat en la vall de Llauset

(cap. 4-1-)> quan hom disposi de les datacions absolutes

del perfil de Llestui, aquesta qüestió plantejada potser

podrà ser resolta.

Acabat aquest episodi, es produeix la retirada

progressiva de la glacera de la Ribagorçana.
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FIG.49.EXTENSIÓ DE LES GLACERES

DE LA RIBAGORÇANA ! DEL TOR DU-

RAMT LA FASE POST-MAXIM DE LA

DARRERA GLACIACIÓ,
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4) Fase final

És la que ve mareada per la deposició de l ' arc

terminal del barranc de Besiberri, a la part alta de la

vall. En realitat, és difícil considerar-la com una estabi-

lització dintre del retrocés, o bé com una pulsació ben

diferenciada de la fase anterior. Durant aquest període,

juntament amb aquesta glacera de vall, deurien coexistir

quantitat de glaceres de circ en la majoria de capçaleres

de la zona.

Mentre té lloc el retrocés anterior a aquesta

fase, i durant ella mateixa, es produeix la sedimentació

lacustre a la cubeta de Bono.

En referència a les terrasses i tal com s'ha

comentat en el seu moment, aquesta fase glacial es pot

considerar correlacionable amb el nivell T,.

5) Fase de les glaceres rocoses

Posteriorment a la retirada definitiva de les

glaceres de vall, i àdhuc de la majoria de les de circ,

una fase freda i en condicions de sequera important (SERRAT

(1979) )j genera geleres rocoses en alguns dels circs ori-

entats al Nord. No són molt nombroses ni estan tan desen-

volupades en aquesta conca com en la de la Noguera de Tor.

6 ) Fases glacials històriques

Resulta difícil parlar de fases glacials recents

en aquestes muntanyes; potser fóra millor parlar de dinàmi-

ca glacial recent. Poca cosa puc destacar en aquest sentit,

només l'existència de glaceres de circ lleugerament més

grans que les que avui en dia trobem al Pirineu Central
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FIG.50EXTENSIÓ DE LES GLACERES

DE LA RIBAGORÇANA I DEL TOR DU-

RANT LA FASE FINAL DE LA DARRERA

GLACIACIÓ,
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(EQUIPOS, 1980). Aquestes glaceres es concentraven en els

circs de Salenques, i a la part alta del Cap de la Vall,

així com al voltant del massís de Besiberri. Les trobem

representades per petits cordons morrènics frontals o late-

rals. En alguns casos, quasibé hom les podria considerar

com morrenes de nevé. Referent a la seva cronologia, sembla

que poden ser atribuïbles a una petita pulsació freda,

que als Alps s'anomena "petita edat del gel", i que s'en-

registra durant els segles XVII a XIX (MARTÍ BONO et alt.,

1978).
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6.2. SÍNTESI DE LES FASES GLACIALS A LA CONCA DE LA NOGUERA

DE TOR

Tal com ha estat comentat en el capítol 4-4-

en el fons de valí de la Noguera de Tor pràcticament no

hi ha restes de dipòsits glacials que ens permitin parlar

de la real extensió de la glacera. A les zones marginals

però (valls confluents), hi ha importants acumulacions gla-

cials, amb altres dipòsits associats, que ens permeten

establir una estratigrafía glacial local.

1) Fase del màxim glacial (inclou les fases I i II d'Erill-

Taüll)

En aquesta conca no s'han trobat restes de dipò-

sits atribuibles a alguna glaciació antiga, tal com s'ha

comentat per la vall de la Ribagorçana.

Els blocs granítics i sediments (till de'l Grillo)

que hi hamés avall de Llesp, ens marquen la màxima extensió

de la llengua glacial del Tor. Tal com he comentat en el

capítol 4-4-> el front de la glacera, durant el màxim,

deuria acabar a l'inici de la plana del Tor.

En els vessants de la vall, i a les zones d'ei-

xamplament i de confluència amb d'altres valls menors,

la quantitat de dipòsits que hom pot atribuir a aquest

màxim és força considerable (vegeu l'exemple del sector

de Taüll, tractat en el cap. 4-2.)

La informació que hom pot extreure de les formes

i dels sediments ens parla d'un punt màxim en el qual

la llengua glacial arriba a atènyer el seu màxim gruix.

Així ens ho demostren, per exemple, els dipòsits i els blocs

granítics trobats a 1.800 m, al sector de Taüll-Erill.
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Posteriorment, hi ha una important fase d'estabilització,

en la qual la glacera principal i les tributàries sobretot

es veuen afectades per petites pulsacions, molt ben enre-

gistrades al sector de Taüll (vegeu Fig.31)-

Durant aquest màxim glacial, de perllongada dura-

da, es produí també l'excavació de la cubeta de Barruera.

Aquests dos subepisodis (màxim i estabilització)

de la glacera de Tor són correlacionables amb els nivells

de terrasses T. i T- respectivament.

2) Fase d'estabilització post-màxim (correspon a la fase

III d'Erill-Taüll)

Després del retrocés que segueix al màxim, la

glacera de Tor s'estabilitza durant un cert període. Aques-

ta fase ve marcada pels següents fets deposicionals:

- sedimentació de la morrena lateral de Sant

Quirc a Taüll.

- sedimentació del nivell glàcio-fluvial superior

(terrassa) de Sant Martí, a Taüll.

sedimentació del till sub-glacial de tipus

"melt-out" de la carretera de Boi a Taüll.

modelatge de la morrena d' Erili en funció

de nou nivell de base local, marcat pel sostre

de la glacera, a 1000 m.

Res no es pot dir sobre la situació de 1 ' acá bament

de la llengua de la glacera durant aquesta fase. Cap resta

atribuible a un possible complex terminal ha estat identi-

ficat. Potser el dipòsit que cita GARCÍA SAINZ (1935),

sota de Cardet, en sigui un indici. De tota manera, per

la posició del sostre de la glacera a la zona d'Erill-Taüll
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durant aquesta fase (lóOO m), i considerant que moltes

de les glaceres tributàries havien quedat desconectades

de la principal, no crec que el front glacial arribés gai-

re més avall de Cardet (vegeu Figs.Ill i 49).

Aquesta fase d'estabilització post-màxim, tindria

el seu corresponent a la conca veïna en la fase de l'arc

del Seminari de Vilaller, i per conseqüència també és corre

lacionable amb el nivell T„de les terrasses fluvials.

A tall de consideració final, si comparem aquesta

fase en ambdues conques, sembla que la major estabilització

i conseqüent acció sedimentaria de la glacera de Tor en

comparació amb la de la Ribagorçana, es pot explicar per

una més gran duració d'aquesta fase en aquella vall. Això

és coherent amb la més gran extensió de la conca glacial

del Tor, fet que, davant d'un retrocés glacial generalitzat,

retarda la resposta de la glacera. Així doncs, el retrocés

que seguí a la fase d'estabilització fou més tardà i lent

a la glacera de Tor que a la de la Ribagorçana.

3) Fase de les glaceres de circ (fase IV d ' Erill-Taüll )

Aquesta fase ha estat especialment comentada

en el capítol 4-2., al parlar de les fases glacials del

sector de Taüll-Erill. A les valls de Sant Martí i del

Ginebrell és on millor representada està, per la deposició

de tills que tapissen els fons de circ.

Si en aquestes petites valls hi havia glaceres,

cal pensar que a la capçalera de la vall del Tor i de la

Ribera de Sant Nicolau, els aparells glacials allí existents

eren encara de certa consideració. Potser es formaren dues

petites glaceres de vall que arribaven fins a la Farga

(deposició del till de Balneari i de la Farga ?). Encara

que aquest fet no sigui massa clar, sembla que aquesta
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fase es correspon amb la de l'arc del barranc de Besiberri

per a l'altra conca (vegeu Fig.50).

4) Fase de les glaceres rocoses (fase V d'Erill-Taüll)

Un cop enretirats els gels pleistocens, es pro-

duí una pulsació freda i seca. Definida per SERRAT (1979)

al Pirineu Oriental entre 12000 i 10000 B.P. com a fase

de les glaceres rocoses, i també coneguda pel nom de Tardi-

glacial.

Sota aquestes condicions de molt fred i de poca

precipitació, l'acció del gel-desgel protagonitza la dinà-

mica de les altes conques glacials. Al peu de les muralles

rocoses més importants que voregen els circs, s'hi acumulen

quantitat de gelifractes. Aquests dipòsits, constituïts

per blocs angulosos amb gel intersticial, presenten un

desplaçament plàstic que els configura una morfologia ar-

quejada i lobulada.

A l'alta conca de la Noguera de Tor, a.questes

morrenes de glacera rocosa es troben molt ben desenvolupa-

des, sobretot en els circs de la Ribera de Sant Nicolau

orientats al Nord. MARTI i RIBA (1981), que les descriu,

diu que el desplaçament plàstic d'aquests blocs en presèn-

cia de gel intersticial era molt limitat, de 100 a 200

m. També veu una relació directa entre el volum de l'acumu-

lació i les dimensions de la paret rocallosa, i no amb

les del circ.

Hom en troba també a la capçalera de les valls

de Sant Martí i de Durro. En aquest últim cas és molt clar

com la glacera rocosa es situa al damunt del till depositat

en la fase anterior.
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5) Fases glacials històriques

Les observacions coincideixen exactament amb

les de la conca veïna. En els massissos més alts (Besibe-

rris, Coma-les-Bienes) hi ha cordons morrènics d'una fase

recent de glaceres de circ (petita edat del gel?), situa-

des aproximadament per sobre dels 2000 m.

Actualment no hi ha dinàmica glacial a la conca,

únicament algunes congestes de neus permanents sota els

circs que voregen els 3000 m.
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6.3- CRONOLOGIA GLACIAL DE L'ALTA RIBAGORÇA : A TALL DE

SÍNTESI ESTRATIGRAFICA

Considerant els dipòsits glacials i els sediments

relacionats, el seu valor estratigràfic local, així com

la seva correlació amb les terrasses fluvials de l'àrea,

he elaborat la següent síntesi estratigràfica, resumida

en la Fig. 51-

PLEISTOCË INFERIOR I MIG

Període glacial enregistrat pel nivell T_
J 5

de les terrasses de + I80-200m de Pont de

Suert.

- Període interglacial (?) enregistrat pels dipò-

sits de vessant de la unitat de 1'Artiga.

PLEISTOCË SUPERIOR

- Representat per un llarg període glacial on

és possible diferenciar fases glacials; però

difícilment hom pot assegurar que es tracti

de glaciacions diferents.

I- Fase de màxima extensió glacial

Comprèn un episodi de màxima expansió, i un petit

retrocés seguit d'una llarga fase d'estabilitat.

- Tills dels complexes terminals i laterals.

Complexes glàcio-lacustres de Llestui i de Taüll.

Terrassa T + 40 - 55 sn.
O

11 T + 60 m.
4
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ü ~ Fase post-màxim

- Arc terminal del Seminari de Vilaller.

- Morrena de Sant Quirc.

- Terrassa T + 15 - 20 m.

III - Fase final

- Arc terminal de Besiberri.

- Till del Balneari de Caldes.

- Morrenes de fons de circ.

- Terrassa T, + 5 m.

- Lacustre cubetes de Bono i de Barruera.

TARDI- GLACIAL

- Fase de les glaceres rocoses

- Morrenes de glacera rocosa.

- Sedimentació lacustre en les cubetes de circ,

HOLOCË

- Sedimentació lacustre en les cubetes de circ,

- Al.luvionament recent del fons de vall:

nivell To
- Cons de dejecció flúvio-torrencials.

- Morrenes subactuals.
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6.4- CORRELACIÓ AMB ALTRES SECTORS DEL PIRINEU

6.4-1. PIRINEU ORIENTAL

SERRAT, (1977-1980), en el Pirineu Oriental,

identifica clarament un màxim glacial, amb dos episodis

diferenciables. Anteriorment a aquest màxim, cita una sèrie

de dipòsits de difícil situació estratigràfica. Amb poste-

rioritat al màxim, troba clarament marcada una fase Tardi-

glacial.

Fases pre-màxim (Pre-Würm)

- Arc extern del Querol (Puigcerdà)

- Glacis Santa Lleocaia (Cerdanya)

- Terrasses del Ter superiors a + 40 m.

Fase de màxima extensió (Würm)

- Würm II: morrenes del Freser i del Ter.

- Paudorf : glàcio-fluvial del Ter.

- Würm III: morrenes laterals i obturacions

de les valls laterals.

Fase Tardi-glacial

- Morrenes de boca de circ.

- Morrenes de glaceres rocoses.

6.4.2. VALLS D'ANDORRA

A partir de l'estudi dels dipòsits del Sector

nordoccidental d'Andorra, VILAPLANA; SERRAT (1979) i VILA-

PLANA (1983)> estableixen les següents fases glacials:
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Fase I- últim màxim glacial

- Till de la Massana

- Glàcio-lacustre de Segudet

Morrena lateral d'Engolasters

Fase II - a) Període d'estabilització

Glàcio-lacustre de La Massana

b) Període de retrocés

- Glàcio-fluvial d'Ordino

- Morrenes de fons de circ.

Fase Tardi-glacial

- Morrenes de glaceres rocoses.

6.4.3. PIRINEU OCCIDENTAL

En aquest sector del Pirineu, MARTÍ BONO et alt.

(1978) han diferenciat perfectament un màxim glacial, en

el qual hom pot diferenciar una primera fase d'expansió

i una segona d'estancament de les glaceres. També es troben

dipòsits anteriors a aquest màxim, i materials de fases

post-màxim.

Fase anterior al màxim (Pre-Würm)

Terrassa + 50 m. de Castiello

de Jaca.

Fase de màxim glacial

a) Màxima expansió: - plaques

i morrenes de Sabiñánigo,

Aratorés, Cotefablo.
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b) Estancament glacial: Formació

de Linas de Broto*

Arc de Senegüé.

Arcs internas de Castiello.

"• Estudis que Carles Martí Bono porta a terme en aquesta

formació sedimentaria, sembla que indiquen l'existència

de diferents oscil·lacions de la glacera de l'Ara, durant

la fase d'estabilització.

Fase tardana

- Morrenes d'altitud, per sobre dels 1500 m

Fases històriques

Morrenes subactuals (petita edat del gel) i

actuals (Maladeta, Posets, Mont Perdut...)

6.4.4. VESSANT SEPTENTRIONAL DEL PIRINEU

Crec molt important el provar d'establir una

correlació entre vessant nord i vessant sud. Tot i així,

cal fer-ho amb molt de compte, doncs la marcada dissimetria

ambiental (climàtica sobretot), que ambdós vessants tenen

i han tingut durant el Quaternari, podrien . fer-nos caure

en greus errors.

Malgrat el gran nombre de treballs sobre el gla-

ciarisme del Pirineu septentrional, n'he escollit un d'en-
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tre els més recents que tracten 1'estratigrafía del Quater-

nari a la Serralada. Es un estudi, fonamentalment palinolò-

gic, del registre sedimentar! del llac de Biscaye a Lourdes,

realitzat per MARDONES (1982). Aquest treball, que es veu

ben recolzat per l'estudi sedimentològic i geomorfològic,

estableix, a més d'una bona cronologia absoluta datada

pel mètode del carboni 14, els diferents episodis glacials

del Quaternari superior.

El registre sedimentar! d'aquest llac d'obturació

frontal comença a enregistrar-se a partir del retrocés

de la glacera de peu de mont, després de l'últim màxim

glacial.

L'estratigrafía d'aquest llac marca els següents

episodis :

1.- Ültim màxim glacial entre 70000 i 50000 B.P.

- Glaceres de peu de mont

2.- Retrocés entre 40000 - 38400 B.P.

- La glacera de peu de mont retrocedeix i comença

la sedimentació en el llac.

3.- Fase d'estabilització 31900 B.P.

- El llac és d'ambient pro-glacial

4.- Fase de retrocés 29500 B.P.

La glacera retrocedeix cap a l'interior de

la Serralada.

5.- Fase de glaceres de muntanya

5a - Fase freda 24000 B.P.
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5b - Interestadi 14820 B.P.

5c - Fase freda 13150 B.P.

6 . Tarai-glacial

- Fase freda 11200 B.P. - 108óO B.P.

Post-glacial comença entre 10860 - 9500 B.P,

En resum, en aquest treball queda clarament re-

flectit que l'últim màxim glacial per la part occidental

del Pirineu septentrional queda situada entre 70000 i 50000

B.P. Posteriorment a això, hi ha tres fases fredes o pul-

sacions, que queden ben marcades entre 24000 i 15000 B.P.

la primera, entre 15000 i 13250 la segona, i entre 13250

i 10800 la tercera i última.

6.4.5. A TALL DE CONCLUSIÓ

Comparant els resultats dels treballs expresats

anteriorment i els d'aquest mateix, hom veu una gran coin-

cidència de fases glacials clarament correlacionables,

àdhuc en el vessant nord.

Es ben clar que a tot el Pirineu es detecta una

fase glacial antiga, anterior en tot cas a 1'última gran

fase d'extensió de les glaceres. També es veu clarament

representada una fase d'estabilització consecutiva al màxim

i de llarga durada (a Lourdes 10000 anys).

Més recentment, hi ha una pulsació ben marcada

a la Ribagorçana (arc del Seminari) que també detecta MAR-

DONES (1982) a Biscaye (24000 B.P.), i, en canvi, no és

detectada en els altres sectors de la Serralada que han

estat esmentats.
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La pulsació més tardana o fase final de la Riba-

gorçana és també trobada al Pirineu Occidental per Carles

Martí Bono (morrenes d'altitud), així corn per Mardones

que la situa a 13250 B.P. com la darrera pulsació de la

fase que anomena de glaceres de muntanya.

Finalment, la pulsació freda del Tardi-glacial

és enregistrada a tot el Pirineu per igual. Al vessant

sud, com a generadora de glaceres rocoses; al vessant nord,

situada sobre els 11000 B.P. a Biscaye, i a Freychinède,

JALUT et alt. (1983) detecten una pulsació curta, freda

i seca, que situen poc abans dels 11200 B.P.

Amb aquesta fase acaba el Pleistocè al Pirineu,

i comença el període post-glacial o Holocè.

Es d'esperar que ben aviat disposarem de data-

cions absolutes, les quals permetran establir unes millors

correlacions estratigràfiques.
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" ¿ Què importa a la ciència que els seus servidors

apassionats siguin rics o pobres, feliços

0 desgraciats, sobrats de salut o malats ?

La ciència sap que foren creats per a cercar

1 per a descobrir, que fins que llurs forces

s'esgotin, investigaran i trobaran".

Eve Curie, 1973



A les altes valls de la Ribagorça, s'ha estudiat

l'evolució geomorfològica esdevinguda durant el període

Quaternari.

S'ha comprovat el protagonisme morfogenètic del

Glaciarisme durant aquest període, el qual va ésser condi-

cionat en part per una sèrie d'esdeveniments anteriors.

Tots aquests fets i les seves característiques essencials,

són exposats, a tall de conclusions, a continuació.

I - Referent al període Pre-glacial

a) Durant el final de l'Oligocè i els inicis del Miocè,

es produïren uns processos d'erosió generalitzada

en condicions de tranquilitat tectònica, que genera-

ren un relleu peneplanitzat.

b) Posteriorment tingué lloc una important incisió

de la xarxa fluvial, dirigida per condicionants

estructurals, que s'encaixà en les superfícies d'ero

sió i configurà la xarxa de drenatge actual.

II - Referent al període Glacial Pleistocè

En funció dels dipòsits glacials i d'altres sedi-

ments relacionats, s'han diferenciat diversos episo-

dis glacials amb unes característiques concretes.

a) Una glaciació antiga, és a dir, anterior a la darre-

ra gran glaciació, (no s'exclouen possibles glacia-

cions anteriors). Res no es pot dir de les seves

característiques ni de la seva extensió.

b) Una important glaciació atribuïble al Pleistocè

Superior (segons les correlacions proposades, cap.

6).
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En ella es caracteritzen tres grans fases o pulsa-

cions (vegeu Fig. 51)-

b,) Durant la primera d'elles, es produí la màxi--L '
ma expansió de les glaceres de vall, seguida d'una

prolongada estabilització.

Les característiques morfogenètiques d'aquest

màxim glacial són les següents:

Màxima excavació de les glaceres tant en els circs

com a les valls. Es generaren importants cubetes

de sobre-excavació en els sectors de Bono i de Barruçs

ra. Aquestes grans sobre-excavacions estan condicio-

nades per llindars rocosos importants, i es produei-

xen en zones de sobre-acumulació glaç (confluència

de llengües glacials).

La sedimentació en els fons dels circs i de les valls

fou molt poc important. La principal deposició tingué

lloc a les àrees del marge glacial (sobretot juxta-

glacial).

Com a conseqüència d'aquesta important sedimentació

juxta-glacial, es produiren obturacions de les peti-

tes valls tributàries de la glacera principal (tant

si eren conques glacials com si no). Aquestes obtura-

cions condicionaren l'existència d'ambients lacustres

on s'enregistrà una important sedimentació.

En aquestes grans acumulacions de dipòsits glacials

s'han definit les característiques dels principals

tipus de tills depositats per aquestes glaceres de

vall.
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_Es troben dues grans famílies genètiques de tills:

una de sub-glacials ("lodgement tills" i "melt-out

tills"), i una altra de supra-glacials ("flow-tills"

i "melt-out tills").

-En funció dels criteris de camp i de laboratori,

hom dedueix una estreta relació genètica entre els

tills sub-glacials argilosos i els ambients lacustres

associats.

-Es de remarcar la no existència d'arcs morrènics

terminals associats a la fase de màxima extensió

Opino que, malgrat que les condicions morfològiques

no eren favorables a la seva construcció, han estat

destruits per l'erosió fluvial.

b„) La segona fase de la darrera glaciació, també
¿j

es caracteritza per glaceres de vall, encara que

aquestes ocupaven una extensió menor a la del màxim.

Les característiques erosives penso que han d'és-

ser similars a les de la fase anterior. En canvi,

el paper deposicional és molt menys important, i

ve principalment marcat per la construcció d'un arc

morrènic terminal a la vall de la Ribagorçana.

b „ ) La tercera fase és d'àmbit molt més réduit.
ó

A les valls principals hi ha petites llengües de

6 a 10 kms, però en les petites conques es veuen

reduides a glaceres de circ. Durant aquesta fase,

de poca força erosiva, hi ha acumulació de morrenes

en algun fons de circ. També cal destacar-hi els

importants ambients lacustres que omplenen les cube-

tes de Bono i de Barruera, els quals comencen a fun-
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cionar com a tais, durant el retrocés de la fase

anterior.

c) Una pulsació freda deslligada de la glaciació ante-

rior té lloc en condicions de sequetat. És la fase

Tardi-glacial, caracteritzada per la gènesi de glace-

res rocoses

III - Referent al període Post-glacial o Holocè

Durant 1'Holocè, els condicionants morfogenètics

a les valls estudiades són els següents:

a) àrees de circs;

-dinàmica periglacial fonamentalment,

-dinàmica lacustre en les cubetes,

-dinàmica glacial durant un curt

episodi històric (Segles XVII-XIX ?).

b) vessants de les valls:

-regularització periglacial.

-moviments de massa puntuals però importants (des-

prendiments gravitacionals, colades de fang, rep-

tació de formacions superficials , etc.)

c) fons de les valls:

-dinàmica fluvial caracteritzada per importants

avingudes (construcció de les planes al·luvials

subactuals)

-dinàmica torrencial en els barrancs que construeix

importants cons de dejecció en les confluències

d'aquells amb les valls principals.
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7.1. APÈNDIX

La justificació d'aquest apèndix es recolza en

el fet que un cop redactada la present memòria, m'han estat

trameses algunes de les datacions absolutes a les que he

fet al·lusió repetides vegades durant el text. Crec que

aquestes dades analítiques, encara que insuficients, són

prou importants com per incloure-les com a dada de darrera

hora.

Les datacions del sediment lacustre de Llestui,

la del fang negre de Llauset, i la dels nivells orgànics

dels Bassots (sector de Taüll), venen a confirmar encara

més la cronologia proposada en el capítol 6. Així doncs,

amb aquestes dades he elaborat una taula cronològica (Fig.

CJ2 ) on proposo una correlació entre les fases glacials

de l'Alta Ribagorça i les detectades a Biscaye (Lourdes)

per MARDONES, (1982), comparant ambdós vessants del Pirineu,

FIG.52.ASSAIG DE CORRELACIÓ DE LES FASES GLACIALS ENTRE AMBDÓS VESSANTS DEL PIRINEU.

Biscaye(Mardpnes,1982) Alta Ribagorça(Vilaplana,1903)

Fases glacials

Post-glacial

Tardi-glacial
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Fase II

Interestadi.

Fase I

Retrocés

Estabilització

Retrocés

Màxim

Edat absoluta

10.860-9. 560 B. P.

11.200 B. P.

13.150 O.P.

14.020 B. P.

24.000 B. P.

29.500 B. P.

31.900 B. P.

30.400 B. P.

46.000 B. P.

50.000-70.000 B. P.

Fases glacials

Post-glacial

Tardi-glacial

Fase filial

Fase post-màxim

Estabilització

Max. expansió

Fonn . lac. datades

Bassots-Ginebrell

Fang

nesüre

do

Llauset

Fang groc Llauset

Ritraites

de

Llestui

Edat absoluta

— 5.42.0 B. P

— J'J.OOO B, P.

_ 2J .OOO B. P.

33.000 B. P.
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7.1. APÈNDIX

La justificació d'aquest apèndix es recolza en

el fet que un cop redactada la present memòria, m'han estat

trameses algunes de les datacions absolutes a les que he

fet al·lusió repetides vegades durant el text. Crec que

aquestes dades analítiques, encara que insuficients, són

prou importants com per incloure-les com a dada de darrera

hora.

Les datacions del sediment lacustre de Llestui,

la del fang negre de Llauset, i la dels nivells orgànics

dels Bassots (sector de Taüll), venen a confirmar encara

més la cronologia proposada en el capítol 6. Així doncs,

amb aquestes dades he elaborat una taula cronològica (Fig.

i"2 ) on proposo una correlació entre les fases glacials

de l'Alta Ribagorça i les detectades a Biscaye (Lourdes)

/•-loQo'· inarant ambdós vessants del Pirineu.
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He cregut convenient d'agrupar els treballs reco-

llits en aquesta bibliografia, en dbs grans apartats. Per

una banda he ajuntat totes aquelles obres que tracten el

glaciarisme o termes afins des d'una òptica regional. Per

altre cantó, i sota el títol de bibliografia temàtica, he

agrupat tots els treballs, articles i tractats relacionats

amb el tema del present estudi, ja sigui d'una forma gene-

ral o bé més concreta.

8.1. BIBLIOGRAFIA REGIONAL

En el recull de treballs que segueix a continua-

ció, s'ha donat una especial importància als articles refe-

rits al Pirineu ja sigui globalment o sectorialment, res-

pecte a aquells treballs que estudien d'altres regions.

ALIMEN, H. 1953-- "Grandes lignes de l'histoire glaciaire
des Pyrénées de la Bigorre". Actes IVème Congres
INQUA - Roma - Pise, t. II, pp. 1032-1042, 2 fig.
Roma .

ALIMEN, H. 19Ó4-- "Le quaternaire des Pyrénées de la Bigo-
rre". Mem. Carte. Géol. de la France, 394 PP- 117
fig. 24 tab. 12 plan. phot. Paris.

ALIMEN, M.; SOLÉ SABARÍS, L.; VIRGILI, C. 1957.- "Comparai-
son des formations glaciaires des versants N et
S des Pyrénées". Rés. Com. Verne Congres INQUA. Ma-
drid-Barcelona .

ANDRÉ, G. et G. SOLANGE 1982.- "L'érosion dans les Alpes
au Plio-quaternaire et au Miocène". Eclogae Géol.
Helv. vol 75/2 p. 247-268.

BARRERÉ, P. 1957.- "Corrélations des fronts glaciaires et
des terrasses fluviátiles a N et S des Pyrénées
Centrales". Rés. Com. INQUA p. 17- Madrid-Barcelona.
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