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Canvi de color de les argiles pontianes

per

JACINT ELIAS

A la petita vall en que hi serpenteja el torrentet que baixa de can

Trias, a (levant de I' ermita de Sant .pique/ de Taudcll, en terine de Vi-

ladecaballs, Iii ha uns turoutts d'argiles pontianes (1) molt aixaragalla-

des per les aigiies pluvials. Aquests turons clinics presenten una particu-

laritat molt digne de tenir-se en compte, i es que la part inferior es coat

pon d'argiles grogues i el terc superior d'argiles vermelles. Una cosa per

l'istil s'observa tambe at fons de la vall de ponent de Viladecaballs, on els

niarges que fan de socolada a la casa de can Trnllas, tenen tatnhe la tnei-

tat inferior d'argiles grogues i la meitat superior d'argiles vermelles. A

la vall de can Sanjatrme, qu' es troba ja mes a ponent, prop de 1'estaci6

d'Olesa, probableatent hi succehi to mateix, segons sembla demostrar-ho

el color moradenc dels diposits superficials del nord de can Bayona, anib

la diferencia de que en aquest darrer hoc no s'hi troben diposits d'argiles,

sino una muniu de detritus de pissarres (Ilicorelles ), que es desprenen

continuament de la propera Serra paleocoica de can .Marcel.

La interpretacio d'aquest canvi de color eta sembla senzilla: I' ero-

siu de les pissarres del nord per les aigues de pluja dona Hoc per Ilur

disolucio a la formacio dels dipbsits inferiors d'argiles grogues at foes

del Llac Ponlicnc, com ho farien encara avui si les uigues•restessin em-

bassades. Pero mes tard s'abaixa la muralla de pudinga quar4osa, que

separa les pissarres paleo^oiques de les arenisques roger triassiques,

taut a la Font del .11olinol, com a (levant i a ponent de la casa de can

.llarearit, coat a ponent de la estaciu d' Olesa segons semblen demos-

trar-ho els sinclinals de la pudinga en aitals Ilocs. Aleshores les aigiies

del canal de can illargaril, que venien tenyides de vermeil per la disol.lu-

ciu de les arenisques roges triassiques de dit canal, s'escorregueren pels

nuns esborraacs, anant a parar, les del torrent del Llor, a la reconada de

detrLis de Sant Miquel de Taudell, at pea de la serra de can .llisscrt; les

i I A Waquestes argiles, el dia 8 de febrer del corrent any, ma filla Eularia hi

descobri la barra unandibula) fossil de Hya'nidue que, segons parer del senyo r valet i

Barba, currespon a la Hyaniclis grrrca del pis pontid de Pickermi !Grecia).
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dell torrents de Sant .liarli i del Paiid a la casa de can Tmullds; i les del
Bu.radell a la vall de can Satlijalltne, en quins Ilocs hi restaren embas-
sades. El solatje vermell d'aquestes aigues, dipositant-se damunt de les
argiles groges anteriors, forma la faixa vermella de les argiles supe-
riors (1).

L' explicaci6 d'aquest fenomen es natural i senzilla; perb la impor-
tancia principal del mateix estreba en que per dit canvi de color venitn en
coneixentent de I' epoca en que es produ'iren els trans o esborancs de la
pudinga quarcosa (pinl•olene blanc), posant en comunicacib els torrents
del Llor, do Sant alarli i de can Sanljaumc amb el canal de can ^llarga-
ril, compost tot ell d'arenisques roges triassiques (pedra esmoladora).
Tota vegada que aquest canvi de color tingue Iloc a les darreries de
('epoca Ponliana, com ho prova la poca gruixa de la faixa vermella supe-
rior de les argiles pontianes, devem dedtir que l'obertura de dits
esborancs de la pudinga data de les darreries de I'esmentada epoca,
essent deguda als primers sotracs o moviments precursors del gran cata-
clisme ocorregut en comencar el periode pliocenic, el quin produi l'es-
fondrament del continent mediterrani, del que avui sots en resten les illes
Balears.

Terrassa, juny de 1920.

(1) Si Ia procedencia de les aigues tenyides de vermell no hagues estat Ia que
acabo d'indicar , aleshores caldria suposar que foren les aigues del Bu.radell les que
disolent a les arenisques roiges del Pom Gran de Is estacio d' Olesa, i dirigint-se cap
a can irullas anaren a parar a la reconada de detri s ae Sant _Liquel de 7audcll. En
aqueet cas re :uitaria que fou a Ies derreries de I' epoca Pontiana , quan les aigues
del Buxadell comenGaren a sobreixir per damunt de la serra que unia al Puigrentos
amb el 7uro del Forat del Vent.


