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La presencia de I'Oligoccnic al Sant Llorens es dubtosa

per

Ja cinte EriAS

I

Les serinses dificultats qne soviet es presenten per a la determinaciu
d'alguns pisos geologies, ja sigui per maraca de fossils, ja per In supervi-
vencia insospitada d'alguns tipus, ja per deficiencia (-.it les observacions,

fa que'Is geolegs estigiiin mantes vegades en desacord ins amb eIs altres.
Si aixu els pa<sn als grams mestres. res to d'estrany que als qne no sou
mes qne aficiouats ens posi en dubtes que no podem resoldre pels nostres
estudis i obaervacions personals.

Agnest cas es presenta en voler determinar els pisos geol6gics del
Sant Llorens del :blunt. Per maraca de fossils en ttquesta iuuntanya, els
nostres geolegs han procurat cercar els nivells estratigrafics paralel lit-
zant els traits del Sant Llorens anib els del Montserrat, fixant-se per aixu
en la sentblan4a dels banes de conglomerats d'atnhd6s massius. I coin
al Montserrat shun pogut determiner amb alguna aproxinu+ci6 els pi-
sos geol6gics, s'ha cregut que'is trams del Sant Llorens que venen at
mateix nivell d'aquells, corresponen a ignal pis en ambdues nnuttanyes.

Fins it I'any 1920, in qne en aquest putt no tenia mes gnia que la opi-

ni6 dels nostres ge6legs, vaig creure sempre qite aI Sant Llorens, a la

Mata i a I'Ubach in existia una bona gruixa de conglomerats oligocenics.

Coin de fet: fullejant el Curs de Geologicr de mosseu Norbert FON r I SA-

cue, a la plane 396 hi Ilegia to segiient: ((Les formaci6ns de conglomerats

que ceutponen la part superior del Sant Llorens del Murat i del Montserrat,

pertanyen, coin ja haven[ dit, it oligocenic inferior.. Per altra part, a Ia
figure 252 de la plena 381 hi veia senyalat 1'oligocenic en el perfil trans-
versal del Llobregat arribant a tan baix nivell coin a la meitat de 1'ak^aria

de In Era de les Bruises, que correspun a tits nivell molt mes baix que'I
de la Covu de la Santa Verge.

No en triiia, doncs, el lies petit dnbte, preocupant-rate tan sols I'idea
de coneixe en el Sant Llorens el Iloc oil acabava I'eocenic i on conten4a-
va 1'o1igocenic, ja que essent taut semblants els conglomerats eocenics
antb els oligocenics, no sabia separar els rots dels altres.

Jo mantes v: gades ni'Itavia tixat de lhniy en els trams del Montserrat,
el qual ters superior tenia per oligocenic, havens-hi observat rata par!icu-
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laritat que'In creia constituia la divisoria entre I'eocenic i I'oligocenic. Els
conglomerats de mitja muntanya per avail preseiten una inclinacit5 gene-
ral Willis 30" auto but antent a N. W., nientres els trains superiors, des de
uiitja muntanya per amunt, van perdent gradualment aquesta iiclinaci6,
fins que it Sant Jerold son gairebe horitzontals. El conien4 d'aquesta dis-
cordancia d'estratificaci6 vaig creure que senyatava el limit entre I'eoce-
nic i lotigocenic.

Amt, aquesta idea, vaig cercar at Sant Llorens una discordancia de
trains que'm pernietes distingir anidues formaciOns; peril mai vaig trobar-
la eulloc, quedant-me anih els mateixos dubtes d'abans.

En aquesta incertihid, vaig fixar-me en altre detail, que ja ni'liavia
cridat l'atenci6 feia algults anys. Tant en els conglomerats de darreta de
les Pedril.res, coin at Sant Llorens, per danuuit cie can Pobla, it tin nivell
puc rues o menys com el de la Cova del 1"l-are, hi havia observat un remar-
cable canvi de bane, que s'allargava envers el N. W., i que creia podia
afectar gairebe a tota Ia muntanya. Aquest canvi consisteix en que In ro-
ca de sota estd formada per petits detritus encastats a una pasta vermello-
sa, mentres que la roca que la cobreix es lilt conglouierat compost de
grossos c6dols calissos de color cendr6s. Ademes el bane de sota es fluix
i gastat per 1'erosi6, per quina ra6 so] former bamna, en canvi el conglo-
merat que'l cobreix es molt compacte i poc gastat, i per aix6 ressurt per
danuuit de I'altre, formaut coal tin telleix. eEs trobava en aquest canvi la
separaci6 entre I'eocenic i I'oligocenic:? Noeu tenia cap segnretat, sine
tart sots una sospita.

II

Trobant-me per molt temps indecis, va arriba:r till (lilt en qne el ct'ne-
gut ge6leg mosses FAURA va convidar-uie a coucorre al grail Aplec que'!
Centre Excursionista de Catalunya debia cel lebrar al Sant Llorens del
Murat el dia 30 de Maig de I'any 1920. Agra'it a testa fiuesa i atenci6, hi
vaig assistir. Per a facilitar l,excursi6 varen organitzar se tandes de ca-
rruatjes, que sortint de la plasseia de I'estaci6 del Nord devien arribar
fins prop de can Torroella de Matadepera. Mosses FAURA, que debia pre-
parar-se per a cel•lebrar la Santa Missa a Sarit Llorens, sorti en una de
les primeres tandes, i jo, per haver arribat hies tard, vaig sortir en una de
Ies darreres, per quin inotiu a la anada no ens varem trobar.

De return, en haixarde la Mola, vaig acompanyar-lo, exposans-li els
meus dubtes, ja referent a la discordancia d'estratifica66 en els trams del
Montserrat, In qual cosa no havia observat at Sant Llorens, ja respecte
del canvi de bane abans esmmntat . Eli arribar al Iloc on aquest es troba,
ens hi aproparem pet it e;.tudiar-lo. Despres de convence'ns de visa de
que no Iii havia discordancia, i de que el canvi de bane podria esser degut
a una revinguda del riu eocenic, em digue tart sots aquestes parattles: KJo



INSTITUC16 CATALANA D'HISTORIA NATURAL 165

no ni'atreviria a negar I'existencia de l'oligocenic al Sant Llorens, pero

Id tinc els mews dubtes».

Aleshores va esser quan per priniera vegada vaig sentir flaquejar les

meves conviccions sobre l'oligocenic d'agnesta muntanya Aulb aquestes

paraules la giiesti6 canviavva d'aspecte. ,Jo fins aleshores no havia dnbtat

de la presencia de l'oligocenic at Sant Llorens, tart sots desconeixia el no-

veil en que acabava I'eocenic i conten4ava I'oligoc6nic. Pet-6 ara el dubte

era rtes trasceudental . tHi havia I 'Oligocenic?

Des d'aquell dia aquesta gUestiu In'Ita preocupatseriosament i he pro-

curat fer noves observacions per tai de resoldre els dubtes, seas que pu-

gui vantar-me d'haver as,,olit el men objecte.
Tractant de cercar una correspondencia de uivells estratigrtfics en-

tre'l Sant Llorens i'I Montserrat, i conteu4aut per la base, ens troheul amb

la faixa d'arenisca roja Ilacustre del Bulintusaerundensts o pis thannecia
que at pen del Montserrat, passa per entre La Puda i can Tohella, i des-
sota del Sant Llorens, per darrera de can Torroella de Matadepera. Tr-
nim, doncs, ja una primera orientaci6. Es de creure que les gruixes de
conglomerats que se,ueixeu rtes enlla de dita faixa pertanyin a I'ipressia,

el qual restara lintitat pel primer dip6sit Iutecia o nununulitic que's trobi a
coutinuaci6.

Al Montserrat,el Dr.AL.ML:RA ens hi senyalavti tres bancs de nununulits:

tin it 3 quilontetres del Monestir; altre a 609 metres datnuut del nivell de

mar, i altre tins 120 metres ones avail. En aquest darrer Iloc pot conside-

rar-se, doncs, que comenca el pis Iutecia, limitant a I'ipressia que ve a

dessota sea. Peru a I'Ubach, a la Mata i at Sant Llorens uiugti hi ha tro-
hat nuuunulits ni f6ssils d'aquest periode. eO.i se troha, doncs, el pis lute-

ciit en aquestes ntiuttauyes? Si no es pot fixar paleontol6gicantent aquest
nivell, ni per consequent el sell limit inferior, tampoc pot saber-se on aca-

ba 1lpressia. Veus aqui ja una primera difictiltQt.

Els tuunnutlits els vaig trobar a I'any 1910 rtes enlla de la casa de la
Tatjeta, it una serra situada entre la riera de 'l'alamanca i Navarcles, 4o
es al Pla tie Bages, a tins 8 0 10 kilometres darrera del Sant Llorens. Les

mateixes dificultats que per a coneixe la correspondencia de trams entre'I

Sant Liorens it Montserrat es presenten per a establir-la entre'I Sant Llo-

rens i aquesta Serra . I com el Pla de Bages es de creure que representa

una cona d 'enfonsameut , es fa encara toes dificult6s establir dita corres-

pondencia.

Aixis coin respecte del Iutecia no's pot fixar el sea nivell at Sant Llo-

rens, tampoc tenim cap dada per a senyalar-Iii la presencia del'oligocenic.

Si ui paleonto16gicament nti estratigraficannent podeut determinar una co-
rrespondencia entre'ls trans del Montserrat i'Is del Sant Llorens, anent a

veure si tectonicament ens podem orientar tin poc mes.
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Segons havem vist per I'esmentada figura 252 de la obra de nioss6n

Norbert FONT, abans es creia que l'oligoce en el Montserrat comenGava a

un nivell tan baix com a la nteitat de i'alGaria del canal del Liobregat da-

rrera de la Era de les Bruixes, mentres que segons el cr6quis del Mont-

serrat que acompanya a la obra tie Mrs. FAURA i CANU: Stu les liryozoai-

res ties terrains ter/iaires de la Catalogue, comenGa tit) poc part d'amunt

de I'ertnita de Sant Miquel, Go que representa una reducci6 d'uns 200 me-

trrs en el gruix de 1'oligocenic, i qui sab si amb el temps es reduira encara

ales.

Els banes sup:,riors del Montserrat, que's tenen per oligocenics,s' a-

tribueix6n at pis sannoissia, no per f6ssils que s'hi hagin trobat, sino tart

sots per induccio, no tenint-s'en per tant nna plena segnretat.Veiam, doncs,

si el concurs de in tect6nica, amb les seves valuoses indicacions, pot aju-

dar-nos a esclarir un poc aquest enigma.

Consultant el mapa geol6gic de Catalunya, en la figura 257 de In pla-

na 393 del Curti de Geologia de ntossen Norbert FONT, tot at Ilarg de la

vessant de ntigjorn dels Pireneus es veu una faixa eocenica, part d'avall de

in gnat segueix l'oligocenic, que comenGa un poc a Ilevant d'Olot. Tambe
prop de la costa de Ilevant, per darrera del Montseuy, hi apareix una altra

faixa eocenica, seguint-Ii a ponent I'oligocenic. Resulta, doncs, que I'oli-

goc6 pel nord i per ]levant es troba voltat per una orla de terrenys num-

nutlitics.

La reculada de les aigiies eoceniques at pen dels Pireneus fou deguda

sells dubte a I'aixecament d'aquests, aixis coin la regressiti de les aigiies

nummulitignes daI rera del Montseny Ito fou at redreGament de la serrala-

da interior des del Montseny ,it Montserrat El resultat de les empentes i

ajcaments que motivaren la retirada del mar eocenic envers ('interior del
Principat, fou la reducci6 de ('area de dit mar, el gnal s'anava estrenyent

i tencant fins a transformar-se en el llac oligocenic.

La continuada actuaci6 de les empentes del S. E., que durant el trans-

cnrs de les darreres epoques eoceniques inclina envers el N. W, its banes

de la serralada de conglomerats des dell Cingles de Berti fins at Mont-

serrat, arrambant at ensemps envers el N. W. a les aigiies del mar eoce-

nic i desviant el curs dels rills que anaven a abocar-s'hi, en arribar in fi

del periode, ja debia haver allunyat bon xic a les aigiies que durant I'ipre-

ssia cobrien el Sant Llorens i durant el Iutecia at Montserrat, Go que fa

ben dificil que dalt d'aquests ntassius s'hi dipositessin sediments oligoce-

nics.

Tect6nicantent considerat el problema, apar que ni al Montserrat ni al
Sant Llorens, no poden trohar-s'hi ni trams ni dip6sits oligocenics; no obs-

tant, sens comptar amb noves dades, jo em guardare de decidir aquest
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punt encara dubt6s. De totes maneres, no crec siguin per demes les con-
sideracions que acabo de fer, per tal que'k geolegs procurin arntonitzar
els resultats de la tectbnica ani' els de I'estratigrafia i de la paleontolo-
gia, els quals no poden contradir-se sino compleinentar-se.

Aixis, doncs, nlentres la Paleontologia resta nutda per no p,,der nlos-
trar els rester fbssils que'ns podrien fixar 1'epoca en que's fo: n iren els
trams superiors del Montserrat i del Sant Llorens, i mentres I'Estratigra-
fia calla, per no trobar la correspondencia de trams, ates el dosnivella-
ntent de mes de 100 metres clue's porten el cinl mes enlairat de! Montse-
rrat (1235 metres) i la coroneta del Sant Llorens (1095 metres); la Tecto-
nica, en canvi, amb l'el'logiiencia de les seves Jades sea,bla dir nos en al-
ta veil:

sEs endebades que cerquen dipbsits oligocenics en I'espatllar d'aquest
aspre nnu-alliun de conglomerats que s'exteu des d'els Cingles de Bertf
fins al Montserrat. Des dels darrers temps lutecians fins a hi fi dels In-
didns, ell s'anava espolsant del sen damunt la feixuga c5rrega de les ai-
giies eoceniques, foragitant-les envers el N. W. amb les seves fregiientes
batzegades. Veieu les senyals d'aquestes enipentes en les inclinacions
duns 30° que amb buyament N. W. presenten arreu els Cingle> de Berti,
el Sant Miquel del Fall, Sant Sadurni de Gallifa, el Sant Llorens, el
Monteau i el Montserrat.

I encara que rota part d'aquestes inclinacions de trains envers el N.W.
poguessen atribu 'ir-se als inovinients alpins de I'epoca tortoniana, les ent-
pentes que feren recular a les aigiles del mar eocenic for en mes antigues,
i aquestes tanibe inclinaren als terrenys amb bugament N.W. D'i:ixb us en
podran convencer les discordancies graduals de daft del Montserrat i les
angulars que presenten els dipbsits bartonians o ludians del Ilarg Serrat
de 1'Angla at Pont de Vilumara,discordancies que's produ'fren a! temps de
la fonna:io de dits terrenys(1). Aquestes discordancies us dirOui ben clar
que les empentes que feren recular a les aigiies del mar eocenic, no po-
dien esser les dels temps tortonians, sino les delsd arrers temps del perfo-
de eocenic. Els moviments alpins actuaren principabnent contra els te-
rrenys enfonsats, als quals feren correr. deixant-los estanipits contra la
serralada de conglomerats que no'Is cfeixava avencar, servint de hors! o
ntassiu resistent.

(1) Quan els trans es presentee en capes paralel • les es senyal de que mentres es 5e-
dimentaven, els terrenys estaven inm6vils; pero si els trams presenten discordancies d'es-
tratificaci6, es que al formar-se, els terrenys s'alcaven o abaixaven. Si les discordancies
son graduals, indiquen que'ls terrenys es movien molt pausadanient, i si s6n angulars, es
que'Is moviments eren energics i sobtats.

Si els bancs de capes paralelles estan inclinats, es senyal de que el moviment que'Is
feu decantar foil posterior a I'epoca de Bar formaci6,
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Cerqueu, dunes, els dipusits oligocenics envers I'interiur del Vrinci-

pat, i Ilurs primeres aven^ades les trobar^u a les votes del sod-est de la

Segarra i a les de migjorn del Pla de Bages i del Moizui^^».

Mentres uo es demostri, doncs, to contrari, tine per molt dnbtosa la-

presencia de dipbsits oligocenics tart danwnt del Muutserrat !2) com del

Sant Llorens del Munt.

Terrassa

12) l'egis el treball de Mr. Marcel Caev^^,^ea. Note sur ter terrains N^^o^enes Aes

I'aliees da Va/rra-BUTLLF,TI de Ia INSTITUCIb CATALANA d^H ISTORIA NATURAI„ p.177 1 t^8.

Desembre, 1924.

Note de tecnica microscopica soble el fijador

formol-cromo-acetico

por ra

Rev. P. Jaime P^^uor,n, S. J.

Nadie ignore la importancia que tienen los reactivos fijadores Para

pr^parar y dis{loner el material a la observaci6n microscGpica; como que

la primers rei;la yue se ha de guarder, pars que el material de observa-

cion sea /'ehacieate y ^'rrndarnente solidus datos cientificos, es fijar Bien

es decir,tratar el material por algun liquido que, penetrando rapidamente

Fn el interior de la mass, coagule o precipite las substancias y formacio-

nes, que contienen las celulas, en el mismo sitto y, a set posible, en la

misma forma y disposicidn que guardaban en la c^lrtla viva; de manera

que to que se vea luego con el microscopio, si no es exactamente to mis-

mo que era en el estado vivo de la celula, es por to tnenos una verdadera

aproximaci(^n, una equivalencia que responds a una verdadera objetivi-

dad, en que pueda descansar la ciencia, quitando toda sospecha de meros

artefactos

Ahura bier; muchos son los liquidos que se hen ido excogitando y en-

sayando en order a obtener este fin; y todos los grander biologos deben,

en gran parte, a la bonded de los metodos t^cnicos sus conquistas cientf'

fleas. Uno de los fijadores que hen adquirido mds fame pars revelarnos


