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Excurs16 geoldgica a Olesa 1 Esparraguera

per

JACINTF ELIAS

i)esitjos d'estudiar la tectbnica del Montserrat, el dia 20 de febrer

de I'anv 1921 vaig empendre 1'exploraci6 dell terrenys d'Olesa i d'F.spa-

rraguera, HI Hurd de quines poblacions s'alcen les muntanyes de La Pala

i de Collbah"), que formen com la peanya del Montserrat.

Cunt que l'objectiu principal d'aquesta excursio era el d'examinar les

inclinacions i butiantents del terrenys que serveixen de seient a I'esmen-

tada muntanya, ja des de I'estaciit d'Olesa em vaig anar fixant en les po-

sitions de les risques de la base del Pmkvenhis. En arribar al gran revolt

que forma la carretera part d'avall de Rive Mures, ja poc abaus de la

reconada on hi passa el torrent del /?ant (que haixant de darrera el

Puigventus s'uneix agrri amb el torrent dt edn (:arreras) vaig notar els

dos bu4anrents que presentee les picarres, un de S. E. a N. W. i altre de

S.SW. a N.NE. EI primer to relaciu amb I'alcament del Montserrat durant
els periodes Helrcciir i Tortonia, i el se!un antb I'alk;antent de la serralada

del centre del Valley, que potser coincidi autb el dels Alps. dum:nt el Sar-
mantia.

Pm' abatis d'arribar a la casilla del pea, vaig veure al marge de la
carretera els hancs de conglomerats sarmantians (que representen el curs
que segui el Llobregat a les darreries de I'epoca Sarmantiana) els quips

durant tin llarg trajecte bucen envers el N.NE. corn les picarres del torrent

del lc'c'ancc, i que Ices enlia, fins a cosa (Fun quilumetre abans d'arrihar a
Olesa, bucen err sentit cuntrari, o sigui envers el S. SW. Aquest darrer
bucautent feu produ'it per 1'esfondrament de I'Alt Valles i de la comarca
d'Olesa en acabar el Sarnrantia determinant la forcnacio dels Ilacs pon-
tians de I'Alt Valles, del torrent del Ptrt i de I'Alt Penades.

Peru aquests darrers banes de conglotnerat, a una falla qiie travessa

a la carretera nuracalntent al torrent de can Currera.:, presenten tin altre
bu(anteut dirigit a S. SE, el quin esta relacionat amb I'enfondrament de
principis de I'epuca Siciliana. Aital enfondrarnent doaa Iloc a enbassa-
ments d'aigues i tormaciu d'estanys que s'ompliren de finissinrs (lots ver-
mells cicilidns o suhquatern aris, cant succei a Terrassa, a Olesa, at Ca-
nyet i a Martorell. I corn de fet, bun xic abans d'arribar a Olesa i fins a
l'areny del Llobregat hi abunden Bits llots Sicilians, vegent-s'en alguns



INS iiI VCJo CA IALA NA u'HIStoRI', NAII RAI.

bane, entre els cursos antics i els moderns del riu, sobre tot al comenv de

la carretera de La Prrda i enfront del cementiri d'Olesa.

P.n esser al pout de ferro que travessa el Llobregat, vaig seguir la

carretera de la vora dreta del rill fins a can Rruyaeles. Lo que primer

em va cridar l'atel^riti foren uns penjois calcaris, semblants a caramells

de glat , que tapi-en en llarg trajecte als alterosos ntarges de dessota

d'Esparragnera. Aquesta mena d'estalactites provenen de les gigues so-

terranies que traspuen als marges deixant-Iii el carhonat de cacti que s'hi

encrosta forluiant un revestiment calls, i (jut- a I'extrem d'aquells penjois

s'hi encrosta tamhe de gota en guta allargant aquelles estalactites. La

gran quantitat de calc que porten les gigues d'Esparraguera prove segu-

rament de Ia disoluciti de la faixa de calisses triassiques de Ia serra del

Ttro del Castcll de CollbatO per les aigues pluvials, quines xuclades per

I'areny del To rertl Mal traspuen al nmrge dret del Llobregat (1). La

dissoluciu de la faixa de calisses triassiques, tan per Ies aigues del canto

de La fade coil per les de la .erra del Turd del Caslelt tie Colibatt't, pot

ser ens podria explicar l'origen de les faixes de margue. tortonianes i el

(leis crostissers da cali4a cretosa del pis sarmantie del centre del Valles,

a quips Ilacs anaven a bnidar -se dites aigues durant el Torlonia i Sar-

ntanlia.

Altra de les ob.ervacious fetes Ell costat de la mateixa carretera,

prop de can Bruque/es, va esser la de les morgues tortonimtes quo apa-

roixen dessota deis banes d'acarretjus antics del riu. Aquesta observaciu

em va inlere.sar bon xic, perque aixis com al Valles no lie pogut desco-

hrir mai el limit que pel nord alcan4a el Llac Torlonia, per estar recobert

pets acarretjos sarniantians i pel exten, nlantell d'argiles pontianes,

aqui, merces a la gran excavaci() practicada poi Llohregat, es veu que slit

lac arriba fins a can Rruyaeles, vorejant a la faixa de pi4arres metantdr-

fiques o terres biaves. D'aixo en vaig deduir una consegiiencia de molta

importancia, i es que si en I'Helt'eein el hra4 de tear quo venia del Pena-

des, i que s'ana endingant fins prop de Granollers, no s'estenia gaire

covers el nord (ja quo dita faixa desapareix darrera de la casa de can

Brosm'ell, at nord de Martorell ), en canvi en contentiar el Torlonia,

I'enfoudrament experimentat pel terror feu quo el star avances molt lutes

cap aci, i que times lard nterces a fallament del Muntjuich i de la faixa

costera, quo tancava dit mar transfornimtt- lo en tin Ilse , eutpemvent le.

aigues d'uquest arribareu fins a can Rraqueles.

Les margnes tortonianes abatis esmentades, prop de can Rrayaeles

I Una cosa per Iestil sncceeix a t'apellades , on per Is disoitirlo de Is falls

calissa Ique es coutinuaci6 de la ae Collbardi, les aigues porten molta calc. I en ea'

correr ' s pe hrancarge que penis dalt del n arge dret del rill Auoia , hi van furmant

aquell geganti doser de to s ca anornenat el Cape!!d.
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presenten dos bu4anlents molt remarcables: un envers el S'. E. with inch-

naci6 duns 80°, que potser sigui degut a I'enfondrament de les darreries

del Tortomd,el quip motiva la desviaci6 del Llohregat envers La Pinla i el

Baix Penades; i altre envers el S. SW. auto inclinaci6 de 40 a 45°, que tal

vegada tingui relacirl auth I'enfondrament del Penades ocorregut en aca-

har el .',arntanliu, i que donit Iloc a la formaci() del Llac Pontic} entre

Masquefa i Vallbona.

Despres d'haver estudiat tots aquests accident, vaig empendre Ia

marxa per la riera del Ping, que es llenca al Llobregat at peu mateix de

can Bruqueles. Els detritus del sea areny es distingeixen pel seu color

negrenc, cendr6s it blavenc, degut ales terres blaves que grata dita riera

en tot el sea curs duns dos quiluntetres.Pixant-me en el tuarge de (levant

danuult de Ies terres Waves it ixaragaIlades per la erosiri, i que tenen una

altiaria de 4 a 5 metres, hi vaig veure aim gran hanc de conglomerat sar-

nlantiir, de la nrateixa oaturalesa i aspecte que els banes de conglomerate

satnrantians de les serres del centre del Valley. Aquest curios hmtc tc

and amplaria de 25 a 30 metres per nn metre de gruix. Com que vaig fer

notar en el nonlbre d'octuhre del BrILLETi DE LA INsTnlrlo, agtlest cou-

glomerat representa cl cars que en conten4ar I'epoca Sarnninliana seg(i

el Llobregat en eixir per canal de La Pula i dirigir-se at Baix Penades.

Aixu ho vaig poguer conlprovar al Torrent 11al d'Esparraguera, en quip

areny i costats, part d'avall de I•i font, hi apareixen cinc o sis grossos

bancals de conglomerats que el travessett en direcciri a St. Esteve de

Sasrovires, i que prohablentent deuen apareixer tambe en la nrateixa di-

recci6 als costats i a I'arenv de la riera de .llagarola. Dits haucals tenen

una inclinaci 6 duos 30° i bucen envers el S S\V.

Dannult de la faixa de conglomerat, a la riera del Pinr, slit veuen

uns dipusits d'argiles grogues d'uns dos metres de gruix, que apareixen

tamhe a claps a I'altre cant() de la nrateixa Hera dano,t de It-s terres

blaves. Es de creure que represeuten els dipusits d' un estany que es for-

mic aqui durant I'epoca Pontiana. Aquests dipusits estan recoberts per

una capa de (lots vermells quaternaris d'un metre de gruix.

Seguint riera atmrnt, fins at sell naixement, vaig arrihar a and bifur-

caci() de la rateixa: per bra; de Ilevant s'hi troben ja les arenisques ro-

ues triassiques, i a tin xaragall on hi ha la divisuria entre dices arenis-

etmesi les picarres, hi apareixen grossos hancal: dyy pudingi quartiosa

1 -m yits l ocre gels exits de Terre, i que semhlen continuaciu de la pudin-

ga que desapareix a La Puda. El bra4 de ponent, a I indret de la casa de

can Angel, es fica dessota de les arenisques roges trifissiques, on desa-

pareix la Ilarga faixa de terres blaves que ve segnint se des dels Plans

de can .4mat i per Rives blares. A n'aquest recri s'exploten les fines te-

rres blaves, que aprofiten els tarrissers per a fer cantis negres. Els efec-

tes d'erosi6 son forca curiosos, doncs que les terres blaves, per I'aixara-
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gallament de les aigues, prenen aqui formes de turonets cbnics nombro-
sos i fantastics que els donee I'aparen^.a del Montserrat en miniatura.

Enfilant-me per aquelles costes, i passant per un alters s cementiriri

rnig enrunat i encara no estrer.at, i vorejant esfere'idors estimbalis per
esser el terreny molt trencat, vaig arrihar a ones vinyes alteroses, des

Ton ent vaig dirigir per can Angel a Esparraguera. Aqui vaig baixar al
Torrent .Ual, on hi vaig vent e els bancals de congionierats sarmantians

de que abatis he fet esnt°.it. Dessota dels mateixos treuen el cap unes

argiles areniscoses grogues, que potser siguin tortonianes.

Coin que el temps amena4ava pluja, retorni depressa a Olesa, i alla

agafant el cotxe ani a I`estacio del Nord, retornant a Terrassa molt satis-

fet del recall de lades cientifiques que havia fet durant aquella excursiu.

Terrassa , 8 de getter de lq22.

Notes hlbllografiqties

Histologic , Embriologia V Anatomia microscopica vegetales , o sea,los

tejidos vejetales , sus origenes y relaciones . R. 1'. j aittie Prim i.\, S. J. I'n

dlunr de At1-551) hag.. 24 X Iii int. anti) 437 ti-Editorial C'rn•ntifico-ntr,li-

ca. 1921. Barcelona. Preu. 32 pies. Creieut que huura, i no poc, a In Ix -

niuci i CATALANA u'HistoalA NA II RAI. el que sIgui per a uu dels seas ment-

bres numeraris, el henemerit Director del Lahoratori Biologic de Sarria

(Barcelona), la gloria d'haver puhlicat aquesta obra de Histologia, Em-

hriulogia y Anatonna microscopica vegetals, que ve a oinplir un bait im-

niens; puix e- la unica obra original clue sobre is materia exi^teix it Es-

panya i adhuc podriem afegir en tot pais de Ilenga espanyola en co que

respecta n le,-; primeres dugues parts. Anc que I'autor es catala i arrant de

aquesta Ilenga, es compren anti) tot. que s'hagi publicat en castella, per

forinar part tick cursor teoric-pr,ictics de Biologia que de des de 191-1

pubiica i antb In finalitat de que tots els gains parle,t o entenen el castella,

que sun nombrosos, tie tinguin ja de mendicar de obres foranes o d'infe-

lices traduccions to que actualment tenen coin obra original dins mateix de

Casa seva.

Coin indica el titol mateix de la ohra,es divideix aquesta en tres putts.
La primera es un bell tractat de Histologia vegetal en una forma per a
nosaitres i potser per a molts, totalutent nova. Abans de tot, duna I'autor


