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Sobre la zona metamarfica de Vallcarca

i tur6 d` En Falcb

per

JOSEP BROQI ETAS

En aquestes localitats situades al S. E. de la massa graniti-
ca del peu del Tibidabo, es troba bell exemple de metamor-
fisme de contacte, seas cap intromissio d'elements nous dins
les roques que l'han sofert, de conformitat amb els classics exem-
ples de Andlau-Hohwald (Vosges) descrits per H Rosembusch.

Les roques sotmeses a metamorfisme son pissarres argilcses
probablement got'andianes, car estan dessota les calisses del
Gotlandia superior i Gedinia. Es facil recollir exemplars fres-
cos i inalterats gravies a uns pous o mines avui tancats, que
s'obren en la part alta del torrent de Vallcarca i altres en la
vessant N. 0 del turn d'En Falco sobre el cami de S. Genis.
En les piles de detritus extrets de dits pous es troben les se-
guents roques:

Corniana (Hornfe's, Corneenne) En el torrent de Vallcarca
es troba ben tipica, lens e tratificacio ni exfoliacio, amb abon-
dantes diaclases que li donen una ruptura en paralelepipeds.
En alguns cassos de ruptura s'hi troba quelcom de serisita que
les fa untuoses.

En el turn d'En Falco es troba la mateixa roca pero sens dia-
clases, amb ruptura eiquillosa, es quelcom micacea i tambe se-
ricitica En els afloraments naturals es troba molt descomposta
(cami de S. Genis).
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Pissarres mosquejades: Es troben alguns exemplars de
transicio entre la corniana i la pissarra mosquejada podent-se
anomenar corniana mosquejada, no obstant ja tenen exfoliacio
definida. No es troben enlloc les micacites noduloses tan abon-
dantes al Tibidabo, so's hi ha pissarres mes o menys satinades
amh petites taques negres que carregant-se de sericita I dismi-
nuint els ncdols passen a

Pissarres sericilignes i satinades: Molt Iluentes i untuo-
ses, amb algunes taques. Les travessen alguns filons de quart
piritos en qual contacte es iroba sericita quasi pura i semi
transparent.

Mes amunt de tota aquesta serie, es troben ja en aflora-
ments descoberts, Mies pissarres no metamorfiques 1 molt revol-
tes (particularment en el cami de S. Gents vora el viaducte).
M'ha estat impossible retrobar la calissa metamorfica que cita el

Dr Almera, de prop eixes localitats.

L'ordre d'aquesta successio no es pot determinar directa-
ment per manca d'afloraments naturals, no obstant crec que deu
esser -I normal en aquests cassos o sia: Cornianes err el con-
t4cte immediant (lei granit, cornianes mosquejades, pissarres
mosquejades i pissarres satinades i sericitiques, les quals passen

ja a pissarres argiloses normals Tanbe es dificil evaluar el
gruix total d'eixa sZrie, pero es compren que ha d'esser relati-
vament poca, ja que'Is pons I'han travessada per complert. Al-
tre dificultat important per a estudiar be aquestes localitats en

I'avenq constant de la edificaci6, i es !o que m' ha mogut a re-
daclar eixa nota abans no desapareixin per complet els aflora-
ments.

Es molt particular i al'hora significatiu que el metamorfisn:e
product per eixa massa granitica sia tant diferent en dos flocs

tan propers tom el Tibidabo i Vallcarca, ja queen el Tibidabo,

la zona metamorfica to de 2 a 3000 mtrs. de gruix (segons el
Dr. Almera) i compren en sa base roques feldespatisades (lep-

tinites, corubianites), i quarsoses en quasi tota la aureola in-

terior (micacites noduloses), i amfibolites, eclogites, granatites,
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etc.; roques totes que indiquen una intromissio d'elements gra-

nitics en ('aureola metamorfica, formant com un terme de

transicio al metamorfisme general (vid. Michel - Levy: Granite

tit, Flanzanville), i indicant que la transformacio s'es operada a

grans profunditats de I'escorQa. En canvi la regio metamorfica

de Vailcarca denota una fondaria molt menys gran, i qu'el

magma granitic havia perdut ja sa potencia mineralitzadora.

Es doncs probable que al temps de formar-se la massa gra-

ni ica i de produir-se el metamorfisme, la regio de Vallcarca i

sos turons propers (Putxet, Mora, Falco i Baro) ocupaven un

nivell molt rues elevat que'l Tibidabo, havent-se desnive'ilat

posteriorment per falla produ'ida en el batolit granitic ja conso-

lidat; cont,ariament a I'hipotesi segons la qual el granit hauria

omplenat una falla ja forrnada anteriorment.

Aixis es pot explicar aquesta extranya disimetria de les zo-

nes metamorfiques a un costat i altre de la massa granitica, in-

comprensible si s'admetes que ('actual posicio es la mateixa que

durant la formacio del granit.

Barcelona, 8-1-20.


