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de lit Inuntanva a mitjans del periode eocenic i no de les prenisades de

le-; d orreries de ('epoca Pontiana. Pero cons que 110 tenim cap indici que

durant el periode eocenic s'haguessin desenrotllat premsades provi-

nents de Ilevant, no hi ha cap motiu per atribuir unit tal discordan4a it

prennades d'una epoca tan Ilunvana. La discordan4a de trains, si exis-

teix, ha d'esser molt atenuada, com correspon a una inclinaciu tan feble.

Lit difercncia tan marcada entre la inclinaciu dels trains de nigjorn

i its del Hord, de la goal difercncia aleshores no ni'havia adonat, ara

me I'explico de la manera nes natural. Quan a les acaballes de ('epoca

Sarnlilfiana es trenca ('anticlinal S-S\V it N-NE de Sant Lloren4,

aquest massis resti partit en dos: un de fern al nord, i un altre de feble

it nigjorn. Ii printer, it les darreries de 1'epoca segiient o Pontiuiia,

vii oferir gran resistencia a les premsades de Ilevant, i per aixo la in-

clinaciu que varen prendre e!s seas b.ulcal; va esser Ilea. En cativi, el

de migjorn, mes feble i desconjuntat it causa de trobar-se tan proper a

]'Alt Valles, aleshores ja esfondrat, va presentar menys resistencia, i

es va plegar en anticlinal formant el contrafort oriental, i per aixb la

inclinaciu this setts hancals va resultar molt nes marcada. Aixi es com-

pren que la dita inclinaciu del massis feble no afecta el massis feral del

nord, en el qua! la discordan4a de trams no es sensible.

En resum: avui, el ntateix que ('any 1923, tree que el Sant I.Iorcn4

to una inclinaciu real, per be que lien, devers ponent; per?) he de recti-

ficir I'opinio que la inclinaciu tan accentuada de la neitat anterior o

d ' migjorn e; tran;in ti al inassis feral del nord, del qual es troba des-

pre;a i probablenent ne; o menys desnivellada per algunes falles.

II

Tectitniea (le \lontserrat

0ri1--cn (lets eslrt(lats (le rota tie Sant ,leroni

L'any 1923, en un trehall pliblicut en aquest l3u'rt.Llfiri (') feia Cons-

tar que taut I'espadat de sota Sant,teroni (Montserrat) coat el de Ilevant

de Sant Lloren4 del Munt eren de-tits a la descompressii que va seguir

les premsades de Ilevant, les quals varen tenir floc it les darreries de

('epoca Pontiana. Ueia aixi:

(I) Epoca de la inclinaciu del plane!l central d ' Espanya enders 1'Atldntic. marc-

abril, pag. 67.
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cQuan cessa aquesta premsada (de Ilevant), a causa del inovinient
de desconipressio, s'esfondra la nnrntanya (el Sant l,Ioren4) per Ilevant,
i produi el gran Sot del ,Alatalonga i lit trencadura deixa els Ilargs i
esfercidors precipicis del sett danitint. Una cosy per I'estil ,'observa al
Montserrat, on, pujant pel lien del creniallera, es ven cons tots els trsnis
estan inclinats envers ponent, i corn a causa de la descompressio, en
estondrar-se la muntanya pel vessant oriental, restaren en eI Iloc de lit
trencadura els superbs c'padats de sota de Sant f eroni

Avid em ratifico en la inateixa opinio, per be que he de rectificar

tin detail. Aquest es que els espadats actuals no wren esser els que es
varen produir ell aquella ocasio, sin(') altres espadats que es trobaven
bun xic rtes a Ilevant que aquells, per tai corn aleshores anihdues nnui-
tnives s'allargaven mes a ponent i it Ilevant que en I'actualitat.

Que en cessar les premsades i seguir la descompressio urs terrenvs
varen esfondrar-se profundament i altres es varen esllavissar, ens en
podenr convencer esguardant I'aresta oriental del contratort del inig
del Montserrat conegut anib el nom del Solei, per tai corn els seas
hancals inclinats vers ponent niostren esser la nieitat subsistent d'anti-
clinals trencats, la nieitat de Ilevant dels quals va anar a foils.

L'esfondranient va tenir Iloc a lit vall de Monistrol i de In Bauma
fins on s'allargaven aleshores els bancals del Montserrat. Aquest esfon-
dranient va coincidir anib el de la vall de Vacarisses. Be prow que,
ugliest darrer, el posen en evidercia taut el constant i rapid pendent
dels bancals eocenics des de la "forrota de Vacarisses, i de Its
Iles fins a la niasia del Pala, cone els espadats de les lluques del ('en-
dros i de la Serra de I'llospici al repeu dels gtrals s'esniunv la riera de
.A[ar;i ('), contornejant els turons dels seas flancs orientals.

"i'anibe els terrenys eutre el Sint lJoren4 i el Prig u'e lei ('rill
devien trobar-se aleshores a mes alt nivell que ara, perqui' si els tams
superiors no haguessin estat opriinits per altres d'orientals tan alterusus,
ni s'hauria pogut forniar agiiella gran arruga o anticlinal que constitueix
I'estrep oriental del Sant Lloren4 i que va fer inclinar el nrassis de nrig-
jorn vers la riera de la Barata, ni hauria pogut altiapremar la gran
grtrixa de bancals de la Mola, coil ho va fer, segons ho deniostra la
inclinacio devers ponent del sostre de la balma que segueix a continua-
cio de la Font del Saiic.

Un del, factors que mes han contribult a facilitar I'accio dcstructora
del, agents atniosferics, An ics esquerdes verticals o Tito-(losses que

(I) Vegi's el men opuscIe Porrnacio de la call debt flaunia i deg ,ilonisirc I . -THIIers
( irhfics Hostench , Terrasse, 1931.
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tan sovintegen al Montserrat. I corn de fet: seria desconi^ixer els nro-
viments que into tingut line it la nostra regiu durant d'tra terciirria
creurt que els diferents accidents que presenta Ia unrntanva s/at deguts
solaarent it les aigiies pluvials i altres agents atmosferics.

I',s cosa hen demostrada que, it part de les estrebades laterals que
hagues pogut produir I'esfondrament del Valdes i del Penedos en co-
rnenti'ar I'epoca ,-tyrrituniana (els quads efectes s611 avui tan dificils de
destriar en el Montserrat per des arrugues mes modernes que sill han
sohreposat): it Its darreries de I'epoca iorlonianu actunren contra
aquesta nnurtanva i les vrines les premrsades this nroviments alpins,
que amaven de SH it N\V: it Its acahalles de Ia Su/7nutiana actuaren Its
prtrnsades de S-SW it N-NE: i ales darreries de la Ponlirtno les que
venien de Ilevant.

Es molt probable que haguessin estat produ is per algunes dFaques-
tes premsades i Ia subsegiient dtsconrpressio. cos dos grans soles qne
al vess nit de ( levant parteixen el Montserrat en on compartinrent de
forma c6nica que senrhla destacar - se del centre de la muntanya. Un
d'aquests soles o xirrrecs es el que des de darrera del ('avail Hernat
segueix el torrent de Ies Guilleuntes, el qual, per la seva direcci() S\V'
it NE, es pot creure degut it la descompressiri que va seguir Ies preen-"
sades alpines: I'altre es el solc que scgueix tl torrent de Santa INUria,
que passa tocant al Monestir, i per Id seva direcciri general \V-N\V it
E,-SE„ es probable que sigui degut it la descompressiOi (Inc va seguir
Ies estrehades de les acaballes de I'epoca Sarin at/one.

L'esgrrerdament de la muntanya no sols prove del trencrrnrent dek
anticlinal", i sinclinads o ondmlacions quan el pieganrent del, bancals era
tan violent que traspassava el limit de la flexibilitat dell conglonrerats

durant Ies prtmsade .s, sin() que ha continuat i continua encara it causa
dells alti'aments i ahaixaments pausats dcls nroviments elriro-o'nics, que

tiles o meow es troben sempre en activitat.

Agmestes son Ies principals causes, per no citar-ne d'altres que han
produit les esquerdes verticals o litoc/asses, i les ondulacion", tall
nombroses i de diferent direcciO que es vetien al Montserrat , les quals

hot endegat el curs de les aigiies piuvials que van acanalant la mnn-
Imiva per tots costats.

Griicies al coneixenrent que tenim de Ies direccions que portaven
les premsades i de les & poques en que han actuat, avui no hasty afirmar
tI tot que la muntanya presenta cingleres de car! it tots els punts car-
din-+ k , sing que podem anar nre , enllir, precisant Ia causa de les orien-

tacions que prenen els espadats, i /rdhuc arch molta probahilitat Its

iepoques en que es formaren.
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La llarg.r cingler.i qne de, de darrera de ('a'n Gstruc arriha fin,

al ('.)!let do Suit Salvad rr, per la seva direcciti S\V a NI-:, es gairche

sugar que va prodnir-se en cessar les premsades alpines de les darreries

de I'epoca Torloniunu; I'espadat de la bandy de (ollhato, atesa la

seva direcciti W-NW a F SE, segurarnent prove dels esnnu vinients

que varen octirrer amh la descornpressib que via seguir les prenisiides

de le, darreries de l'epoca .Sur;nutiana; els de la banda de (levant de

la mmwinva, per la seva direcciti general NS, varen esser produ'its
per I'afluixament que varen experimental- els terrenvs en cessar les
estreb:rdes de (levant en acahar I'epoca Poutianu.

Referent als espadats del versant de (levant, pel diferent aspecte
que presentee els ins dell :titres, ja podem deduir quips still els mes
antics i quills s6n els pies moderns his de nrigjorn es veuen nit's aca-
nalats i separats en prisines , cosa que demostra que hap estat subjectcs

durant this temps a I'acciti erosiva de les aigiies pluvials, co que indica

que sbn els rues antics. Fn canvi, els del Hord, rota del cim de Sant

Jeroni, former tin veritahle escantellat vertical de parets Ilises, amh

poca tendencia encara a prendre la forma cilindrica o columnar. Per
que, doves , its aigiies pluvials nit els han solcats i eixaragallats encara?
9,a resposta apar no oferir dificultat : seguranrent sera degut al fet que
I'exposiciO di' I'espadit a ('exterior per despreniment de hancals roes
avan4ats , den esser rel rtivatttent recent : el darrer desprenirnent pot
haver-se prode'it durant (' era quaternaria i adhuc durant I ' cpoca histb-

rica Fs, dotics, el mes modern.

E'_I fet de trohar-se avui l'espadat de sota Sant Jerold mes reculat
enviers ponent que els contraforts de la part central del Montserrat, errs
fa veure que els despreniments de Ilenques de hancals In hall estat Hies
constants i fregiie. nts que en aquells , ^o que indica que In nunrtanya, pel
canto NE abans s'allargrrva nit's a Ilevant que en I'actualitat.

Per les raons que he exposat es veu clar que el solcament prodifit

tint al Montserrat coin al Sant Lloren4 per les aigiies pluvials ha estat

precedit o acompanvat per I'arrug invent i trencanrent de bancals a causa

de les premsades viii-tides de diferents indrets i en diverses epoques.

Res, doncs, no he de rectificar referent als e,iondranients ocorre-

(ruts en anrbdues nrirntanyes i formaci( de les cingleres, deI que vaig

dir en el ni: a esnrent it trehall de I'any 1923, Ilevat que fossin els l's-

padats actuals els que es varen produir en acabar - se I'epoca Pontiunrr.

his espadats que es v.iren formar en aquella ocasi <i devien trohar-se

aleshores bon xic mes it (levant que els que es veuen ara seta Sant

Jerold.


