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

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

Al marge del seu significat i de la seva utilitat, de la visió micros-
còpica de les textures de les roques deriven unes imatges d’una 
gran varietat estètica.

Les textures de les roques tenen un valor científic, pràctic i estètic 
molt potent que ens ha convidat a construir un relat que volem 
compartir. Aquest valor s’intensifica si les textures s’emmarquen dins 
d’un territori amb un substrat geològic divers com és Catalunya.

L’objectiu d’aquesta exposició és il·lustrar un conjunt de textures 
representatives de les roques ígnies, metamòrfiques i sedimen-
tàries que afloren a Catalunya. Per això, el cos principal de l’expo-
sició és format per 30 pòsters de textures representatives del subs-
trat geològic de Catalunya. Aquests pòsters s’acompanyen d’uns 
continguts introductoris orientats a facilitar la comprensió i la con-
textualització geològica de les textures que s’exposen.

Les textures de les roques
Visió microscòpica 

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

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

A més del coneixement de la constitució de la Terra, la caracteritza-
ció de les textures de les roques també és important per resoldre as-
pectes més pràctics relacionats amb: els recursos naturals (per exem-
ple per estimar la distribució de la porositat d’un reservori d’hidrocar-
burs), l’enginyeria del terreny (per exemple per caracteritzar la capa-
citat d’abrasió d’un massís rocós en la construcció d’un túnel) o el 
patrimoni (per exemple per evitar la degradació de les pedres d’edi-
ficis històrics).

L’observació de les textures de les roques vistes a través del micros-
copi petrogràfic ens mostra unes imatges d’una bellesa espectacu-
lar, que al marge del seu significat científic i tècnic, recorden obres 
d’art de diferents corrents estètics. Per exemple, s’identifiquen mo-
saics de cristalls amb colors d’interferència similars als vitralls d’una 
catedral gòtica; formes antropomòrfiques que semblen extretes 
d’una obra cubista; combinacions de cristalls idiomorfs propis de fi-
gures abstractes; estructures plegades que recorden les traces 
d’una pintura impressionista. El més extraordinari, però, és que de 
dins d’una única làmina prima d’uns 7 cm2 i 30 µm de gruix deriven 
imatges d’una gran varietat estètica. La mostra d’una làmina prima 
quan es gira la platina, quan s’aplica diferents tipus de llums i aug-
ments, recrea un escenari propi d’una obra d’art multimèdia.

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

400 µm

5 mm

500 µm

500 µm

500 µm

Origen i significat de les textures de les roques

Massís rocós Mostra de mà

Làmina primaTextura 
microscòpica

Estructura 
cristal·logràfica

Estructura 
atòmica

Viatge a l’interior de la matèria geològica
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L’acumulació, la compactació 
de sediments i la formació 

de les roques sedimentàries. 
Exposició de la successió 

paleògena de la Conca de l’Ebre 
als Cingles de Bertí (Vallès Oriental)

Els processos de transport 
i sedimentació. 

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

Els processos d’alteració 
i erosió superficial. L’erosió 

dels terrenys volcànics 
de Lanzarote a conseqüència 

de la dinàmica litoral.

Paisatge volcànic producte 
de l’expulsió de magmes i gasos 

a la superfície de la Terra. 
El sistema volcànic de Timanfaya 

(Lanzarote) 

Els processos de transformació 
de les roques a conseqüència 

dels canvis de temperatura 
i pressió. Esquistos amb porfiroblasts 

derivats de sediments 
afectats per metamorfisme 

regional (Cap de Creus).

Els processos de fusió dels materials 
metamòrfics. Migmatites 

derivades de la fusió parcial 
d’una roca sedimentària 

preexistent (Massís de l’Albera).

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

Les forces que governen aquest cicle deriven en pri-
mera instància de la calor interna de la Terra i de la ra-
diació del Sol.

La calor interna de la Terra tendeix a fluir cap a la seva 
superfície desencadenant els anomenats processos 
endògens.

D’altra banda, la radiació solar és l’origen de bona 
part dels anomenats processos exògens que també 
estan condicionats per la dinàmica de l’aigua, l’aire, 
els éssers vius i la litosfera.

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

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

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

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

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

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

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

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

El cicle es tanca quan aquestes roques metamòrfi-
ques es fonen a conseqüència d’assolir unes condi-
cions fisicoquímiques determinades.

Aflorament

Sediment

alteració, erosió,
transport, deposició

enterrament

exhumació

exhumació

exhumació

enterrament

enterrament
refredament

fusió

compactació

enterrament
profund,

calor, pressió

cimentació

Magma

Roca sedimentària

Roca ígnia
extrusiva Superfície de la Terra
Roca ígnia
intrusiva

Roca metamòrfica

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

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

Els components de les roques

I Roques ígnies

Detall de cristalls de turmalina (negre), quars (gris clar) i fel-
despat (blanc) d’una roca intrusiva

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

Els principals components que caracteritzen les roques ígnies són els cristalls, les vesícules i el vidre.

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

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

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

S Roques sedimentàries

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

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

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

Els fòssils corresponen a restes orgàniques, substàncies o impressions relacionades amb la natura vivent, que han estat enterrats i 
han experimentat processos de descomposició, recobriment, cimentació, diagènesi, recristal·lització o infiltració.

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

Detall d’una calcària rica en nummulits

M Roques metamòrfiques

Les roques metamòrfiques fonamentalment estan constituïdes per cristalls.

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

Detall d’un gneis afectat per una banda de deformació molt 
intensa (part superior). Aquesta banda és formada per petits 
cristalls estirats, fracturats i recristal·litzats producte de la de-
formació intensa dels components del gneis

Detall de reacció polimòrfica. Antics cristalls d’ordre centimè-
tirc d’andalusita, reemplaçats per un agregat microscòpic 
de cianita. La fórmula de l’andalusita i  la cianita és Al2SiO5

Detall d’una fil·lita pigallada amb porfiroblastos de cordierita 
producte de la reacció de miques i quars
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L’observació de textures mitjançant 
el microscopi petrogràfic

2 rajos de llum polaritzada 
que emergeixen del cristalll

Analitzador amb l’eix 
de transmissió marcat

Llum polaritzada 
creuada

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

Polaritzador amb l’eix 
de transmissió marcat

Llum polaritzada 
plana

Raig incident de

llum polaritza
da

E

E

Esquema de funcionament del microscopi petrogràfic

Taula de color Michel-Lévy

Detall de com varien els colors d’interferència en funció de l’orientació de la làmina

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

25 mm

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

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

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

La incidència d’un raig de llum polaritzada en un cristall 
comporta la seva refracció dins el cristall. En el cas de cris-
talls isòtrops es forma un únic raig de llum polaritzada 
mentre que en els anisòtrops es formen dos raigs de llum 
polaritzada plana que es transmeten en plans perpendi-
culars. Aquest fenomen de doble refracció s’anomena bi-
refringència. Si s’intercala l’analitzador, els raigs que emer-
geixen de la mostra experimenten una transformació. En el 
cas de cristalls isòtrops la llum s’extingeix, en canvi en el cas 
de cristalls anisòtrops els dos raigs emergents són recombi-
nats per l’analitzador donant lloc a una llum d’un color ca-
racterístic que s’anomena color d’interferència. En làmines 
primes d’un gruix conegut, els minerals que s’observen 
amb el microscopi petrogràfic es poden identificar com-
parant el seu color d’interferència amb la taula de colors 
Michel-Lévy.

La transmitància i el color dels cristalls anisòtrops que s’ob-
serven amb llum polaritzada plana varia en funció de 
l’orientació del cristall. Malgrat que la birefringència és fàcil 
de mostrar experimentalment, aquest fenomen no és intuïti-
vament obvi ni es pot justificar des d’un punt de vista teòric 
sense la comprensió de la teoria de la radiació electro-
magnètica i la seva aplicació en medis anisòtrops, uns as-
pectes que sobrepassen els objectius d’aquesta exposició.

Textures vistes amb llum polaritzada plana i llum polaritzada creuada

400 µm
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