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Geologia de la Terra 

 

Introducció a la història geològica de la Terra 

La Terra és el resultat de l'extraordinària diversitat de processos 

geodinàmics interns i externs que ha sofert el planeta des dels seus 

orígens, que es remunten al voltant de 4.500 milions d'anys (Ma) enrere. La 

Terra es va formar a partir d'un núvol interestel·lar juntament amb el Sol i 

els altres planetes del Sistema Solar. A la Terra no queda cap registre rocós 

de la història més primerenca; el Sistema Solar proporciona informació 

sobre aquesta etapa. El mineral més antic datat fins ara és un cristall de 

zircó trobat a Austràlia, que té una edat radiomètrica de 4.300 Ma, i les 

roques més antigues, de la regió del llac dels Esclaus al Canadà, tenen 3.960 

Ma. A Catalunya, tenim més de 550 Ma d'història geològica enregistrada a 

les roques que hi afloren. 

 

Observant un mapamundi amb un cert deteniment, hom diria que les 

formes de les costes d'algunes de les terres emergides són com el negatiu 

de les formes de les costes de la terra situada davant; sembla com si 

poguessin encaixar, com si fossin les peces d'un trencaclosques. Els 

continents formen part de les plaques tectòniques i, efectivament, algunes 

de les plaques encaixen perfectament. Se sap que les plaques es desplacen 

les unes respecte de les altres; a voltes se separen, d'altres s'aproximen i, a 

cops, col·lideixen o llisquen i freguen entre elles. El resultat és que la 

distribució de les mars i de les terres emergides canvia amb el temps, però 

el volum de la Terra roman constant. L'espai que queda entre les plaques 

que se separen és ocupat per materials volcànics procedents de l'interior de 

la Terra, els quals constitueixen l'escorça oceànica; aquestes àrees són 

ocupades pels oceans als quals es dipositen sediments marins. La col·lisió 

entre les plaques produeix deformacions als seus marges, com unes 

arrugues gegantines, creadores de relleus. Són les grans serralades de 

muntanyes. Llur procés de formació dura algunes desenes de milions 

d'anys, i hi intervé una gran quantitat d'energia. 

 

Tectònica global 

Al llarg de la història de la Terra han tingut lloc tres grans cicles orogènics: el 

cicle Cadomià, que es desenvolupà des de fa 750 Ma fins fa 480 Ma; el cicle 

Hercinià (o Varisc), que s'inicià fa 480 Ma i finalitzà fa 250 Ma, i finalment el 

cicle Alpí, el qual començà fa 250 Ma i continua a l'actualitat. Aquests cicles 

estan lligats a la formació i la posterior fragmentació de dos grans 
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supercontinents: Gondwana i Pangea. Per formar-los va caldre que 

convergissin, col·lidissin i se soldessin fragments continentals inicialment 

separats, de manera que es van formar serralades amb importants relleus, i 

també que es produís la posterior fragmentació i la deriva continental. Es 

tracta, doncs, de processos cíclics d'evolució de la Terra. 

 

Les masses continentals han anat canviant de posició i els oceans que les 

separen han anat formant-se i desapareixent al llarg de la historia de la 

Terra. 

 

Contextualització de la Placa Ibèrica i Catalunya 

La Península Ibèrica és la part emergida d'una antiga placa tectònica, la 

Placa Ibèrica. De dimensions modestes, la Placa Ibèrica és situada al nord 

de la Placa Africana i actualment és soldada a la Placa Europea. La seva 

configuració geològica és el resultat de les interaccions d'aquestes dues 

plaques majors des de fa uns 200 Ma, és a dir, durant el cicle Alpí. 

 

Els Pirineus, que uneixen la península amb el continent europeu, són el 

resultat de la col·lisió entre les plaques continentals d'Ibèria i d'Europa i 

conserven el registre sedimentari i tectònic de la història dels marges 

d'ambdues. La Serralada Litoral Catalana i la serralada Ibèrica reflecteixen 

l'acostament entre la Placa Africana i la Ibèrica. La conca de l'Ebre és la 

depressió que s'estén entre la serralada Pirinenca, la serralada i la serralada 

Ibèrica i emmagatzemà en els sediments que la rebleixen el registre dels 

principals esdeveniments que tingueren lloc durant la formació del conjunt 

de les cadenes de muntanyes que la delimiten. Per llevant, el Sistema 

Mediterrani (el conjunt de les serres i depressions costeres) ha enregistrat 

l'obertura del solc de València i del golf del Lleó. Aquest context geodinàmic 

particular ha determinat en el passat, i continua determinant en el present, 

l'extraordinària diversitat geològica que caracteritza la Península Ibèrica, la 

seva situació geogràfica actual i la que tindrà en el futur geològic. 

 

Els vestigis més antics de Catalunya 

Els trets geològics de la Península Ibèrica resulten de la superposició dels 

tres grans cicles orogènics esmentats anteriorment. 

 

La informació sobre la història geològica de la porció de la Placa Ibèrica que 

actualment ocupa Catalunya es remunta, com a mínim, a 550 Ma. Del cicle 

Cadomià pràcticament no en resten vestigis; se sap, però, que ara fa entre 

650 i 600 Ma es formà un supercontinent, anomenat Gondwana. 

 



Geologia de la Terra  Geologia de Girona 
 

GeoGirona – Projecte guanyador de la 13ª edició (2012) Beca Josep Pallach –3/3 

 

De fet, les roques més antigues datades fins ara als Pirineus són roques 

volcàniques i plutòniques dels darrers estadis d'aquest cicle (580 i 560 Ma). 

Tanmateix, molt probablement hi ha roques sedimentàries anteriors, l'edat 

de les quals es desconeix. 

 

 

 

 

 


