
^'^' Nutes ^euli^Kiyues

(,Zue mr^s tard le, prems^des de Ilevant varen aca^ntuar aquesta
curvatura ho demo,tren, per migjorn, el seguici de carenes paral•leles
i els torrents que ley separen, diri^its uns i alters de Hord a sad, i pet
Hord ley ondulacions verticals del se^;uit de ramals yue es succeeixen
de Ilevant a ponent a m9 dreta del torrent que des de ('all ('nrd(i^^ e^
diri^eix al torrent del l3uixadell.

I'_n ambdues extremitats de ley nnmtanyes de can ,11ar^arit ja ^^,
fu ben visible I'achiaci^i de ley premsades pontianes: a Ilevaut, rn rl
torrent del Llor, demostreu la inclinacil, enures ponent els dux dipo-
sits d'art;iles pontianes del cami de Vacarisses al Hurd de la Funf ale/
,^luliirot; a ponent, ley ondulacions horitzontals dell dos mars de
calci^ries tria,iyue, del vrssant oriental del f'rri^;^^c^nt^is.

Llevat, dune,, de la primes rectificaci^i, no crec tampoc que
ha^ucs interpretat malament el sentit de la inclinaci6 dell estrats
paleozuics i triasics de ley numtan^^es del Hord de Viladecavalls. La
interpre^taciu liauria e^tat equivocada si tart els accidents que presen-
tee els terrenvs primaris i secundaris del Hord de Terrassa com els del
Hord de Viladecavalls els ha^;ues atribu'it a ley estrebades laterals del
primer esfondranient del ^'alles, coin aixi ho demostrare en el proxini
article.
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I'a dcl i rl P011(ldils Prodil'i"la

prillcipi^, do 1'^^Jmca A(plitallialla

Tat cone lie anunciut en Particle anterior, ara m'ucupare de ley
suposades estrebudes laterals provinents de 1'esiondrament d'ambdues
comarques en comencar I'i^poca Ayurtuniciira.

Uns 25 anus enrera, quan el coneisement que teniem dell acci-
dents tectonics de la n^istra comarca era encara rudimentari, per tat
d'explicar-nos I'uri^;en de Ies inclinarions, inflexions i trencaments dell
estrats i bancals dell terren^'s primaris, secundaris i adhuc dell ter-
ciaris del Hord i de ponent de la rostra comarca, els atribuiem, a nu^s
dcls estralls dell anents atniosfcrics, a ley estrebades laterals prudui-
des per I'esfondrament del Valley i ['enedes ocorre^ut a mitjan periodr
nlit;ocenic.

Ayuest suposit, tanmateix, no semblu pruu fonamentat, car fora
de la gran fosse que former ley dues comarques suara esmentades
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('esfondrament de les quals es innegable , havent - se produit amb poste-

rioritat a aquest esdeveniment grans preinsades provinents de diferents

indrets que han sobreposatllurs efectes tectonics als del trastotn del

co,nenc de 1 ' epoca agnitunianu , avui e^ faria gairebe impossible

assenyalar amb prohabilitats d'encert els efectes prodtiits pc r is supo-

sides estrebades d'aquell esfondrament tan Ilun _; a. Es ben segtir que

molts dell accidents tectonics que ahans atribuiem a les estrebades

d'aquell esfondrament del Valles i el I'enedi • s varen esser prodtiits per

prennsades rtes nnodernes , corn Ies dels movinnents alpins , les dels

temps sarrnatians i dels temps pontians.

('omencem per fer remarcar que ahans del stisdit esfondrament,

cls terrenys primaris i secundaris , des del migjorn del Tibidabo for-

maven un pendent viers el (lac oligocenic del centre dcl I'riucipat, i per

aixo cis corrents fluviatils dFaquella epoca pottaven lira dirrcciu con-

ids actuals. Si tal com imaginavem , I'esfondrannent del Valles i

I'enedes haguis estat coin el d'una volta que per tin canto s'apuntalava

en les nnuntanyes de Martorell i de (ielida , i per I'altre en els terrenys

paleozoics i triasics d'Olesa i del nord de la counarca del Valles, els efee-

tes de Ies estrebades laterals , com els avancaments i recobriments de

terrenys antics per dannunt d'altres de rtes moderns , deurien trobar-se

en ambdues extrennitats nord i sud . Pero, is aix) eI qne succeeix:?

Per la handa del nord , certament , sin vencn arrugaments , infle-

xions i trencadures d'estrats, aixi corn corriments i superposicions de

terrenvs antics per damunt d'altres de nnes moderns : pert no teninn

cap seguretat que siguin deguts a les estrebades laterals produides per

I'esfondrament de la volta de principis de I'epoca Aquituniana. En

primer lloc, perque encara que aleshores s'haguessin produfit accidents

tectonics, com que els terrenys s'han esfondrat despres nnantes vega-

des, poden haver-se destruit i desaparegut aquests accidents : i en se-

gos Iloc, perque els que ara s'observen poden isser deguts a prenisades

ales nnodernes.

Per la handa de nnigjorn , jo no si que a les muntanyes de Marto-

rell i de ( ielida s'observin corriments in cavalcament .s en direccio con-

traria als del nord, co que fa molt duhtoses Ies estrebades produides

per I'esfondrannent de principis de 1'epoca Aquitoniurru . Al cotitrari,

per aquell cant() hi ha senyals que fan cretire que ('esfondrament va

user cl resultat , no d'una volta esfondrada al centre del Valles, sinti

que via provenir de la descompressiO o afluixranent this terrenys de

migjorn , a causa del continu ahaixament i proxinra imnnersi6 d'r:quell

c mtinent niediterrani que havia aparegut des dels darrers tcnips civ-

lucis fins a la nneitat dels c'Ocienics.
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Em referma en aquest convencinnent el fet que no hagues estat al
centre del Valles, sing a Castellbishal i a Martorell, on els terrenys
varen esfondrar-se mes profundannent, coin ho proven les grans grui-
xes dell dipusits vernnells aquitanians en aquests Ilocs, i les alternances
de faixes cendroses i hlavenques amb faixes vermelles it la vorera de
migjorn del Ilac aquitani"r , en els tingles del NE de Martorell i en el
de can Calopa it migjorn de Puhi. Aquest fenomen no es presents en
cap Iloc del centre ni del Hord del Valles.

^,D'on provenen aquestes alternances de faixes vermelles i de
faixes blavengues i cendroses en aquests tingles? Gairebe no es pot
dubtar que son degudes a la direcciu contriiria que portaven els cur-
rents Iluviittils que s'abocaven a la nova fossil del Valles i Penedos.
Els torrents del Hord, que haixaven del canto d'Olesa i de Viladeca-
valls, portaven sediments cendrosos i blavencs provinents de lit disso-
lucid de les calcirries i de les terres Waves d'aquells paratges, i els
corrents de migjorn sediments vermeils provinents de la dissolucio dels
gresos roigs triiisics de Cervelld, de Sant Andreu de la Marta i de
.Martorell.

Si les aigties del nord i de migjorn venien a barrejar-se en aques-
ts depressi6 de migjorn del Valles, es senyal que ella era el punt mes
profund de tota la comarca. Doncs, si hagues estat exacta la idea qce
abans teniem formada de I'estondrament de la volta que s'apuntalava
per unit Banda en les a urtanves de Martorell i de Gonda, i per I'altra
en les de la Pineda i de Ies Pedritxes, la volta s'hauria partit pel mig,
i ci punt mes profund i cis seas senyais s'haurien trobat al centre i no
nil migjorn del Valles i el Penedos.

En aquest cas hauria estat natural que, restant ferms els pilars del
Hord i de migjorn en que recolzava la volta, aquesta, en esfondrar-se,
hauria estrebat per anrbdues extremitats i produit corriments en dos
sentits oposats. Peru com que pel que acabenn d'exposar, es veu que
no Ili ha corriments very migjorn, i, d'altra Banda, els terrenys no es
varen esfondrar pel centre, sinti per migjorn de lit cornarca, aixu ens
ohliga a modificar 1'opiniO que abans en tenieni formada i deixar esta-
hlert que «no via esser el pes de la volta el que va trontollar els pilars
en que recolzava, sine que via esser la inestabilitat i feblesa del pilar
de migjorn el que va ocasionar I'esfondranrent delsterrenys', i;iquesta
va esser lit causa que no es produissin fortes estrebades laterals, ni
corriments de terrenys enviers el nord i envers migjorn.

Els corriments del Hord varen esser deguts, doncs, a prernsades
rues modernes. I aquest convenciment se'ns referma perque avui sabem
el que ignorwem en aquella epoca sobre els moviments tectonics
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ocorreguts durant ]'era terciaria . Sahem , en efecte , que els moviments

alpins, que es dirigien de SE a NO, es desenrotllaren durant I'epoca

Tortonianu i provenien del SE de les Balears : els de les acaballes de

I'epoca Surnuttianu anaven de S-SO a N-NE, i s 'originaven a mig-

jorn d ' Andalusia : els de les darreries de la Pontianu venien de Ilevant

a ponent , i provenien d'esfondraments parcials del continent catalano-

corso-card ; i els de les acaballes de I'iepoca lstiana es -dirigien de

S-SE a N-NO, originats per esfondraments d'un Iligam continental,

avui anegat a la Mediterriuria , en els indrets on la sonda registra pro-

funditats d ' uns I.000 metres, entre les I3alears i les provincies de Va-

lencia i Tarragona.
Crec que a les muntanyes del nord es mostren les ondulacions

produides per les premsades alpines i sarrnatianes . Si es que per aques-

ta panda varen produir - se estrebades laterals en esfondrar - se el Vali&s,

denrien esser poc fermes, i no podien correspondre a I extensiil en que

es manifcsten els corriments i encavalcaments que s'hi observer.

Tiugueu en compte que quan es varen produir aquests accidents,

tots aquests terrenys del Hord es trohaven a un nivell mes enlairat que

el de les avui serres d 'U llastrell , i cl turn de Roques 131onques potser

mes que el cim de les Pedlritxes , i per tant . la configuracib i el relleu

dFabans eren molt diferents dels d'ara.

Cal fer avinent que els grans plegaments o arrugues no eren pro-

duits aqui pets mantel Is superficials , de vegades transportats, sin6 pets

grans plecs de foils, original ; per les premsades en els terrenys sota-

posats quan aquests topaven amb massissos rcsistents que no cis dei-

xaven avani -ir. EI plegament del turn de Roques 13lunques devers el

N-NE no el crec produit per I'aventi superficial de les Ilicorelles de

ponent , el qua ) mantel ) per la seva poca grnixa era fluix i es partia i

s'esmicolava en esser empes vers el N-NE , i per tant , no tenia forca

sufficient per a pleg , ir en anticlinal al Tnrri de Roques Blatiques, tall

nrssis , i menys per a ondular i inclinar el Sant Llorenc , que seguia

darrera sell.

Hells aqui , doncs, els motius que tine per a creure que els acci-

dents tectonics que s'observen als terrenys del Hord del Valles no pro-

venen de les estrebades laterals de I'esfondranrent de volta ocorregut

a principis de li poca A quituniona , sinti de premsades mes modernes,

o sia de Ics epoques tortoniana, sarnrantiana i pontiana.


