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Sota Lill mantel) d'al•Irn ions i Ilots verntells quaternaris, el basa-
ntent o subsirl de la rostra cititat estit format gels bancals d'argiles que
varen assolar-se al foes del Llcrc Ponliic i que if Terrassa, per trobar-
se al centre de la depressiti, assoleixen una gruixa total de prop de
4i O metres.

Aquestes argiles es presentee soviet travessades per esquerdes
reblertes de votes i embans de bicarbonat de cal4. Unes vegades
aquestes crostes apareixen verticals, d'altres inclinades, d'altres rarni-
ticades i amb menys fregiiencia fornten xarxes travessant-se ones vetes
anti) altres.

Al ponent de Terrassa cada vegada son nits rdres aquestes vetes i
embans de bicarbonatquetravessen les argiles, i desapareixen totalntent
if Viladecavalls i if la vall de can Santjaunte, prop de I'estacio d'Olesa.

Anem art a esbrinar quip pot user l'origen tant de les esquerdes
c ont de les vetes i embans de bicarbonat (life truben empresonats.
Quart ales esquerdes, cal notar de moment una particularitat molt
reinarcable, i es que la gran majoria es presentee orientades de Hord a
s rd. Aixo es pot co nprovar en diterents indrets: ales parets dels des-
ntunts de la via del Nord, des del Sanatori de can Viver fins prop de
can Gonteres: al llarg desmunt de la carretera de Castellar prop de can
Gorchs; als marges del cami que des del Pont de Vacarisses es dirigeix
if can Cardris: i als del cami que des del Roc Blanc de can Trias va a
parar al torrent de La Alaurina.

?,[Yon pot provenir aquesta direccio general de les esquerdes?
Tenint en compte, d'una banda que son superficials, i, per tart, es
deurien produir quan ja estaven forniades les arrugues o carenes pon-
tianes, i d'una altra, que aquestes arrugues varen esser produ'ides per
les ernpentes que it les darreries de I'epoca Pontiurru venien de Ilevant,
i que varen contunicar a les esntentades carenes la direccio de Hord if
sod, es natural que en seguir Hies tard la descontpressiti o afluixantent
causat pels esfondraments dels terrenys de Mollet, de Montcada i de
Cerdanyola, ocorreguts en comen4ar el periode hlioct,nic, aquestes
arrugues o carenes s'esquerdessin en la ntateixa direccio de Hord if sod.

Sembla, doncs, que hi hague una intinma relacio entre els susdits
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esfondraments del Valles oriental i la produccio de les esquerdes. I

cons que aquests esfondranlents provenien de I'esquarteranlent de grans

Ilenques del continent catulano-colso-surd, durant molt ti nips vaig

creure que la injeccici de les votes i enlbans de hicarhonat dins de les

esquerdes era deguda a les batzegades d'aquell gran trastorn ocorregut

a la Mediterrania, a senlblanca del que passa amb certs terratrenlols

que estronquen les fonts antigues i en fan brollar de roves.

Aquesta sospita, cote es veu, no deixava de tenir el sell fonanlent,

pei-6 com que no tenia una idea prou clara de la forma en que s'liavien

injectat les votes dins de les esquerdes, vaig atribuir-ho a I'apariciu de

dens d'aigiies carregades de cafe sense fixar els flocs on brollaven les

e,nu iitades dens. Hells aqui el paragraf en que parlava d'aquest esde-

Veil lient:

((A mesura que les premsades anaveii essent nles fermes, sobretot

els darrers temps, conlencaren it rajar dens d'aigiles carregades de calc.

Aquestes aigiies deixaren grans crostissers que, en molts Ilocs, embol-

callen les argiles, i que ficant-se dintre les esquerdes, deixaren encros-

tades nloltes vetes i embans de bicarhonat de calci.>. 1').

tlens aqui, doncs, cone no vaig fixar els Ilocs on brollaren les dens.

Peril es podria preguntar si les aigiies ascendiren per les mateixes

esquerdes. En la major part dels casos is de creure que va rsser aixi.

En els flocs on les esquerdes i les votes s'encreuen i es travessen, cons

en el desnnmt de la carretera de Rellinars, entre can Colorner i els

Plans de ca I'Amat, sembla que els esmentats brollaments no ofereixen

dubte. La produccici d'esquerdes en tots sentits probablement va esser

prodliida pels violents trontolis ocasionats per les aigiies sorgents en

cercar sortida a ('exterior.

A mes, els claps esporadics, tan distants els tins dels altres, com

son els dell Bressols de can (ionteres, els de la carena que des del

desmunt del A4al;re es dirigeix al Hord, els dels desmunts de can

Viper i els de I'arenv de la riera del Palau, des de la tintoreria del

senyor Segura fins part ct'avall del pont del ferrocarril electric, segura-

nient representen els indrets on les aigiies sorgents donaven falconada.

Tambe podria preguntar-se si les esquerdes i votes de hicarbonat

que es presenten verticals i isolades, foren produides per dens d'aigiies

sortides de ('interior. Aqui es presenta una dificultat, per tal corn en-

Iloc no es ve,len esquerdes que vagin de baix a dalt, que fossin coin

els conductes pels quills haguessin ascendit les aigiies sorgents, sinci

sempre al contrari de dalt a baix.

Ill Buttleti de la lnstitue io Catalana d'llistaria .VaIurnl. nmrti -abril del 14)23, phg.70.
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Agnesta dificultat, peri,, es nits aparent qne real, perque com dill
on actor ^,La major part de les esquerdes sismiques es cloven despres
de liar produccio, les lines inuuediatannent, i it vegades les victinnes i
les habitacions hi hall estat engolides sense deixar rastre i les altres
despres dim temps nits o nienys Ilargc (').

L'any 17183 durant el terratreniol de Calilbria <la major part de
les esquerdes restaren obertes despres de la cornnnocio; d'altres, ober-
tes en el moment de la sacsejada, es tclncaren install toil ianrent, es-
clafant entre Ilurs parets les habitacions, els arbres i els homes tine
acabaven d'engolirc (=).

A part d'aquests casos, la desaparicilr de les esquerdes en its
argues dels nostres voltants, es tni fet que podenn contemplar anili els
nostres tills. Fit temps de secada, a les parets dels desnnnrts s'ohien
clivelles longitudinals i poligonals, i lines tard, en temps de grans plu-
ges, la redissolnciti de les argiles forma una pasta fluida que va rega-
liniant per les parets i, ficant-se per les esquerdes com tin niistic
natural, les fa desapareixer totalnient. Anib les esquerdes de les cros-
tes d'argila que hi ha a les cunetes, quan son annarades d'aigua, passa
una Cosa semblant, ja qne es cloven tan connpletannent que no en resta
el nits petit rastre.

Aquestes son les causes de la desaparicio de les esquerdes, el
mateix de les horitzontals que de les que anaven de baix a daft. Si les
que van de dalt a baix no s'han tancat es degut a les vetes i embans
de bicarbonat que s'hi troben empresonats i ficats cone tascons que no
deixen soldar les parets. Cal notar tanibe que avui en tancar-se les
esquerdes, no deixen rastre de votes ni d'ernbans de bicarbonat, al
contrari del que feien a les darreries de i'epoca Pontiana.

Una de les giiestions que considero Hies dificils d'esbrinar es la de
la provinenca de la cal4 clue abans portaven les aigiies i que deixaren
encrostades les votes i enibans de bicarbonat. Si se'rn deviants el nieu
parer, provisionalnient i anib grans reserves, proposaria la hipotesi
segiient:

Conn sigui que la producciti de les esquerdes i la injeccir'r de les
votes es relacionen intinrarent annb els trastorns ocorregtits it Cerda-
nyola i Montcada ales darreries de I'epoca Pontiana i primeries del
periode hliocOnic, vers aquells indrets aconsellaria d'encarrilar Ies
investigacions.

Ilonn sap, en efecte, que el cirri del turd de Montcada es troba

i In f{stanislaa ,A1FUNCER, Article Selsmes del Dictionnaire de (icologie, pig. (AL).
Ill ZI'RC' NHR } ,\lAROOi .I.r, i'oleanes y Terrernotos, pilg. 21:1 - Barcelona, Ihhi.
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c ohert per gruixes de calcaria devirnica, les pedreres de la qual s61]

avui ubjecte d'activa explotaciri. Trobant-se aquesta calcaria tan

propera a ('epicentre sismic de Mollet-Montcada-Vilassar, que va

rsser el causant dels esfondraments ocorreguts en aquells indrels, es

natural que les esmentades calc"iries es trenquessin, i cum que a

aquests fenirmens sismics solen acompanyar o seguir fortes pluges,

es de creure que Ies aigiies pluvials s'endinsessin en les esquerdes

i dissolguessin lit calti. Aquestes aigiies d'infiltracio, repel•lides pels

esfondraments i projectades contra el Valles occidental, aririen a

obrir-se pas i it brullar entre Ies argiles pontianes. En descendir per

Ies esquerdes, aquestes aigiies no hi deixarien encara Ia calc, sing que

s'escamparien per lit superficie, i ficant-se per dalt de Ies esquerdes,

Ies omplirien fins que, evaporant-se o infiltrant-se Ies aigiies, hi

deixarien encrostada la cal4.
Ii ha una teoria tine ho explica d'altra manera: es la de la decal-

c•iJicac•ici. Suposa que Ies aigiies de pluja o les subsolars, en ficar-se

dins Ins esquerdes dissolien la call; que Iii pogues haver barrejada amb

Ins argiles, i que en evaporar-se o infiltrar-se les aigiies, In deixarien

les vetes i embans de bicarbonat. 1'erio podria preguntar-se com s'ex-

plica Ia furmaciu de les esquerdes? zU'on provindrien tanta munici

d'esquerdes, la major part obertes de nord a sud? Aixb que tan satis-

facturiament explica la teoria de la descunipressio, no ho explica la de

Ia decalcificacio.
Admits, cal preguntar e,,per que avui en temps de pluges, en doll-

re's les esquerdes produides en temps de secada, no deixen Ies aigiies

el mes petit rastre de crostes de bicarbonat corn ho feien abans? zEs

qiie les argiles ja no contenen calc o les aigiies han perdut lit propietat

decalcificadora? Tampoc d'aixh no en drina rah l'esmentada teoria.

Sense pretenir dollar per result el problema, entenc que la teoria

de la descom;crressiu i d'eralrcici tie dens concorda miller anrb els

trastorns geologics esdevinguts en acahar I'epoca Punliuna, que no

pas la de la decalcificaciri.


