
(i4
INS!!! ( VIU CATALANA c HisroRiA NArLRAL

AlFament de la serralada pirenenca i 1`enfondrament

del Valles

Per

JACINTO ELfAS

Gairebe la totalitat dell geolecs fan datar el principal, sin6 darrer,
altiament dels Pireneus del final del periode eocenic. Aquesta opini6 la
fonamenten en el fet de que els pies de Bassegoda (1343 metres) i el del
Cad( (2608) a Catalunya(1), i el Mont Perdut (3352) a I`Alt Arag6 (2), es-
tan coronats per diposits de roques nummul(tiques, essent aixfs que en
cap Iloc dels Pireneus s`hi troben diposits oligocenics in iniocenics. Si,
doncs, els cinis esnientats, durant el periode nun inul(tic, estaven coberts
pel mar, i en comenGar el perfode oligocenic havien ja eixit del fons de
i aigua, no hi ha pas dubte que i'al^.ament de In serralada pirenenca tin-
gue Iloc en acabar el periode eocenic i coulen4ar l'oligocenic. L`argument
aquest, sembla concloent i irrefutable.

Pero si en Iloc de tractar de i'epoca del al4ament ens volem donar
compte de la manera com es produi, ja no semblen tan fortes les raons
que es donen per a explicar-la. Perque si be es cert que la premsada vin-
guda de l'Africa origina tin o mes plecs anticlinals a la serralada pirenen-
ca, acabant-la de treure del fops del mar, no es pas segur que aquesta
premsada es dirigis de S. a N., cons es crew sin) nles he de S. E. a N. W.

Els que sostenen aquella opinio diuen que durant el periode eocenic
els rius de rnitjorn venien de S. a N., sens que en apui en presentin cap
exernple. En canvi, per les observacions que des de temps vinc fent en el
Valles, he trobat indicis que em permeten creure que els rius portaven
aleshores una direccili de S. E. a N. W. Veus-en-aqui tin cas, que dupto
I`hagi observat cap dels geolegs. En el sector de terrenys eocenics com-
pres entre les dues serres que des de Coll Cardlis es dirigeixen, una de
E. S. E. a W. N. W. deves la casa del Buixadell (terule de Vacarisses) i
l`altre de S. a N. envers i'Ubac, s'hi troben escampats fragments de pu-
dinga quur4osa (pinyolenc blanc),tuns encastats en el conglomerat i altres

(1) ALMERA. -Deseripeion geologica y genesis do la Plana do Vich, p1.1 16.
12^ LAPPARENT.- Traile de Geologic , 2.` edicio, pl . 14'6.- $I D. FAURA I SANS I'atri-

bueix al Maestrichia.
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solts, els quins foren arrencats de Ia muralla de pudinga que des de la

Font del Molinot (terme de Viladecavalls) arriba fins a la Puda. La bisec-

triu del delta de la corrent en que es troben escampats dits fragments, o

sigui entre les dugues esmentades serres, porta in direcci6 de S. E. a

N. W., del que s'en pot deduir que els rius, i per consegiient la direccio

de Ia premsada, anaven de S. E. a N.W. Aquesta direcci6 pot ser acaba-

rien de posar-la en clar les inclinations dels bancs eoceuics en el punt de

contacte amb els oligocenics, on deu haver-hi una discordancia d`estratifi-

caci6 entre uns i altres. Si es confirmes que ally els bancs eocenics bucen

envers el N. W., ja no ens quedaria dubte respecte a la direcci6 de la

premsada.

Perb (`argument mes convincent, que demostra que I`esforc orogenic

venia del S. E., el tenim en el fet de que a mida que s'anava accentuant

el plec anticlinal del continent mediterrani, que feia retrocedir a les ai-

giies del mar nummulitic, aquestes deixaven en sec una faixa de terreny

eocenic, quina direccio 8s la de S. W. a N. E., perpendicular a la de In

premsada. AixO es pot veure en el mapa de Catalunya insert en la plana

393 del Curs de Geologra del malaguanyat geolec mossen Norbert Font i

Sague. Si la estrebada hagues vingut de S. a N., com es suposa, aquesta

faixa de terreny eocenic que deixava al descobert is mar eocenica en re-

cular, estaria orientada de ponent envers (levant, en lloc d'estar-ho corn

ara de S. W. a N. E. Aixo prova, doncs, que i'ernpenta venia de S. E. al

N. W., i jue els plecs anticlinals, encara que anaven al4ant tota la serra-

lada pirenenca, no Phi coinunicaren l'orientaci6 de ponent envers (levant

que avui presenta, i que ja tenia abans d'aquest altiament, sin6 que inicia-

va ja aleshores la traca de Ia que mes tart havia d`esser la serra del

Cadi. Aquest paral-lelisme de la faixa eocenica amb la dita Serra, ambdu-

gues dirigides de S. W. a N. E., ens diu ben clar que In premsada de

S. E. al N. W. havia comencat ja durant el periode eocenic.

El trunzit d`aquest a l'oligocenic no es verifica d`una manera pausa-

da i insensible, sin6 que es carecteritza per an gran trastorn que denni s

d`aiSar la serralada pirenenca, feu canviar el regisme de la sedimenta-

cio. Fins aleshores s'havien anat dipositant al funs del mar eocenic alter-

nances de bancs d`argiles, de margues, de calisses, de congloinerats i d'a-

renisques; peal despres d'aital trastorn canvia de sobte el regisme sedi-

mentari, no dipositant-se a les vores del nou Llac Oligocenic sin6 gruixes

de conglomerats amb cols In interposici6 dunes poques faixes d`arenisca

roja com es veu al Montserrat. El plec anticlinal que durant el periode eo-

cenic feia eixir an continent al Mediterrani i que anava arrambant de mica

en mica ales aigiies del mar envers el N. W., es cert que venia formant-

se amb extremada lentitut pet-6 en arrihar al fi de (lit periode es trenca de

sobte, produ'int grans esfondraments i comunicant a les vessants interiors,

tant del Pirineu com de les muntanyes de la costa, una pendent molt rapida
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envers el Llac Oligocenic de ('interior del Principat. Aixo fou cause de
que, si abans les corrents continentals portaven poca empenta, despres de
l`alcament corregueren furientes, arrossegant In gran munio de palets cre-
tacics i altres roques, que, formant cordons litorals a les vores del (lac,
es transformaren amb el temps en els conglomerats oligocenics coneguts
amb el nom de puding'a de Palas.cou.

Durant el periode oligocenic degue continuar In premsada en el ma-
teix sentit, formant on non plec acticlinal orientat de S. W., a N. E., que
no cols afectava al continent mediterrani sino que alcancava al Valles i al
Montserrat, i que en trencar-se a les darreries del niateix periode produ'i
I'esfrondratnent no sols del esmentat continent mediterrani sino tambe el
de les comarques del Valles i Penedes. Tant I'orientacio general de S. W.
a N. E. que presenten els diposits de conglomerats oligocenics a les se-
rres del Montsant (provincia de Tarragona), del Montserrat al Sant Llo-
rens i Llu(anes (provincia de Barcelona), com les fractures que van del
Montserrat al Montseny i it la Ilarga de in costa mediterrania, detuostren
palesament que la premsada, durant el periode oligocenic, venia tambe tie
S. E. a N. W. coal abans. Si aquesta premsada s'hagues dirigit de S. a
N., I`arrengleratnent de dits conglomerats, el mateix que les trencadures
dels terrenys, s'haurien efectuat de ponent envers (levant, i no de S. W.
it N. E.

Despres d'aquest trastorn esdevingut al content de I'Aquitania, va se-
guir one Ilarga temporada de relatiu repos, fins que en arribar a les da-
rreries de ('Helvetia, les energies orogeniques reprengueren Ilur tasca,
iniciant altra volta nous plecs anticlinals en el mateix sentit d'ahans, o si-
gui de S. W. a N. E. Les batzegades de S. E. a N. W. continuaren durant
el Tortonia, inclinant de mica en mica els terrenys amb bu(ament N. W.
Aixis ho posen de manifest les inclinacions en aquest sentit que presentee
els banes aquitanians de ponent de can Balasc (Rubi) i els dell Inarge^ de
In carretera de Terrassa a tin i a dos kilometres al nord de Martorell; els
helvecians del Montjuich, del nord de Castellhisbal enfront de can Costa,
i part d'avall de can Santojini, al marge de ponent de la carretera de
Martorell. Els tortonians, essent els tiltims que es dipositaven, les pre-
senten poc marcades, per no haver rebut tantes batzegades corn els inte-
riors (1).

En acabar el Tortonia, havent arribat els plecs anticlinals a la maxi-
ma tivantor, es produf tin nou trastorn, que si per on canto deixa alcat al

II) Els bancs eocenics (Montserrat, Roure del Vent, Sant Salvad(i tic lcs Espa-
scs i Coll Cardtrs) en general solen esser els que presenten inclinacions m@s marca-
des antb bucement N. W. per haver estat subjectes a totes les premsades dell pe-
riodes eocenic i oligocenic i a les dels pisos helvecia i tortonia; mentre que els
bancs del tortonia ( canto de ( levant de edn Canpa fell) solen esser els menys incli-
mats en aquest sentit per haver rebut tan sols les premsades postornianes,
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Montluich mentre per an moviinent de hbscula e-fondra els terrenys en-

tre el Cairat i can Tobella, desviant al Llobregat envers La Puda: al pert

dell Pireneus, per darrera de la Serra del Cadi, al aixecar-se aquesta

despres del aligocenic, origina per tancanrant els Ilacs de in Cerdanya r

Seu d'Urgell en pie periode miocenic.

La Ilarga persistencia de In prenisada de S. E. a N. W., que coin aca•

bem de veure, anava actuant des de mitjants del periode eocenic fins a

les darreries del Tortonia, pot ser ens pugui donar rao d'un fet observat

als Pireneus, d'altra rnanera dificil d'esplicar. ?A que es pot atribuir que

alguns pies alterosos, que durant el periode numnrulitic estaveu anegats

al tons del mar, tinguin avui quasi el mateix relleu que el Puigmal (2909) i

el Carlit (2924), que aleshores ja estaven fora I'aiga? No crec que aquesta

diferencia es pugui esplicar per una empenta vinguda de S. a N., sine a

la continuada actuaciu de in premsada a 1'eshiaix, o sigui de S. E. a N.

W., quina alcant a la Serra del Cadi i apretant durant tarts milers d'anys

al grop de les MaleYdes, antis alcapremant al ^'vlontperdut, que seguien

darrera d'aquestes. Un fenOnien taut particular ve a refermar el conven-

ciment de In Ilarguissima actuaciu de la premsada de S. E. a N. W.

Des de que comenca el pis Sarmantia canvia el sentit de la premsa-

da, que no vingue ja de S. E. a N. W., sinu de S. S. W. a N. N. E. Du-

rant tota aquesta epoca In actuaciu de la nova premsada ana forinant

plecs anticlinals orientats de S. S. E. a N. N. W., inclinant als terrenys

del Valles amb bucament a N. N. E., coin aixis es veu als terrenys aquita-

nians, helvecians, tortunians i sarmantians, des de Martorell fins a la

Creu dels Tres Battles. El mateix bucament tenon els terrenys eocenics

del Sant Llorens del Munt i de Sant Miquel del Fall.

Aquestes premsades de S. S. W. al N. N. E., a 1'ensemps que desvia-

ven envers (levant el curs del Llobregat i el del Ter, donaven Iloc als da-

rrers plecs de la cordillera Betica, a la surrecciu de la serralada septen-

trional del Valles i a in dels Alps, accentuant a la vegada el relleu dels

Pireneus. Aitals esforcos orogenics pot ser foren preludi de I'aclofament

del continent Atlantic, anomenat conexiu Guayano-Senegalenca, quina

desaparegue en acahar el Sarmantia; restos d'aquest continent desapare-

gut en son avui les Acores, les illes Canaries i les de Madera.

En resum: crec quo els Pireneus no sun el resultat d'un sol esforc

orogenic sinu de molts, i que successivament shun anat alcant, quan

menys, a principis del triasic, a principis del cretacic, a les derreries de

l'eocenic i a les derreries del pis Sarmantia; no obstant, el principal alca-

ment tingue Iloc en acabar el periode eocenic.

Terrassa, Goner de 1921.


