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Ai, nord i ,it nor-nest de Terrcissa, la pudinga quarsosa o pinyolenc

blanc forma un mur que comencant prop de la Font de I'Esquirol,

rota el Montrodon, s'allarga enviers ponent, i passant per migjorn do

can Gorina de Matadepera, desapareix a la riera de le- Arenes. A 1'altre

cant(') de la riera Lorna a sorgir a la carretera de ]a Barata i s'endinsa per

rnigjorn de can ('andi, on s'esvaeix abans d'arribar a Font d'Oliva.

1)espr6s d'una interrupci6 d'uns 5 quikemetres reapareix dalt de la

Pedrera Wen Joan Purull, a flex-ant del torrent del Llor, segueix per la

Font del Molinot, Borrumbina, Pont Gran de 1'estaci6 d'Olesa, ermita

de ant Pere Sacama i carena de les Torrades, i desapareix tocant a la

cotxera de la Puda. Passats el Llobregat i la carena de can Paloma,

torna a treure el cap gairebe en el punt de naixenca de la riera del Puig-

a un quildmetre i mig at nord de can Bruquetes.

Cal creure que durant l'era secundAria la pudinga formava una

faixa continua des de migjorn del Montrodon fins part d'avall de Coll-

bat6 o mils enllA ; mes tard, peril, les empentes orogeniques Phan redre-

coda, trencada i dislocada en alguns indrets, com a migjorn de can

Boada de les Parentes ; o els recobriments Phan amagada en altres, com

sota la carena de can Paloma i als plans de ca n'Amat, o I'erosi6 dels

corrents d'aigua Phan gastada i recoberta d'alauvions, com a l'areny de

la riera de les Arenes.

D'altra bands, les mateixes empentes orogeniques, les sotragades

dels terratrtmols i els agents atmosftrics destructors l'han esquarterada

en grans blocs, els quals ara jeuen at seu repeu, com pot veure's at ves-

sant de migjorn del tur6 de la Torre Buxeres, a la Borrumbina i sota de

la Font del Molinot.

Ultra aquests agombolaments de grans blocs i de fragments de

pudinga a les voreres de dit mur, se'n troben altres fragments m6s petits

bon xic allunvats de Bur punt d'origen ; aquest transport s'explica, unes

vegades per la impetuositat de les aigiles corrents, i altres, pels corri-

ments ocasionats per les empentes orogeniques.

Pel cant6 nord-oest del dit mur, darrera de les muntanves de can

Margarit, els fragments de pudinga sovintegen a la carena que des de
Coll Cardus es dirigeix a ]a casa del Buxadell, els uns encastats at con-
glomerat eocQnic, i els altres, solts o desagafats del mateix conglomerat.
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Al caminet que baixant de I'Ubach es dirigeix a Vacarisses, en unir

pampa que es troba poc abans d'ajuntar-se amb el corriol de la Font del

Guinardeu, se'n yen un fragment encastat at conglomerat. Aixi mateix

al Eons del torrent del Llor se'n trohen a]guns blocs i fins se'n veuen

davant de les runes dels Cupots de la Pineda.

Pel cant6 de migjorn de les muntanves de can Margarit, a una dis-

tancia de 3 i de 4 quilbmetres del mur de pudinga, n'hi ha escam-

pats grossos fragments, tant al fons de la vall de darrera de 1'ermita

de Sant Jliquel de Toudell, com a I'areny de la ricra del Gain, dessot:r

de can Cabassa.

Vegem ara quina 6s la causa d'aquesta dispersi6 de les desferres de

la pudinga fins a uns (lots tan allunvats del mur de pinvolenc blanc tart

pel canto nord-oest de les muntanyes de can Margarit, coin a ntigjorn i

sud-est de les mateixes muntanves, al repeu de la serrn de can Missert

i at rieral de can Cabassa. Vegem tambr. les epoques probables en que

varen tenir lloc aquests transports de blocs.

Als primers temps de ('era terciOria, cone que el Valles encara no

n'h:nvia esfondrat, sing que es trobava en un nivell m6s enlairat que

factual de les muntanves de can Margarit, els torrents que venint del

continent mediterrani anaven a parar als Ilocs on avui s'aixequen Lt

Mata, l'Ubac i les muntanves de Vacarisses, aleshores submergits dintre

la mar, forcosament havien de travessar el mur de pudinga quarsosa,

d'on arrencaven fragments que transportaven a les voreres de la mar

eocenica del nord i nord-oest, i d'aixh prov6 la presencia de desferres

de pudinga quarsosa, tant a la carena que va de Coll Cardus al Buxadell,

coin el cami de I'1•r'bac a Vacarisses.

Despr6s de l'esfondrament del Valles a principi, de 1'epoen

/1quilaniana, cis torrents que venien del continent mediterrani ja no

rrrrib:rren a les muntanves de can Margarit, sin6 que desguassaven al

ll: c Aquitania, recent format, a migjorn de ]a comarca. D'altra handa,

el mar de pudinga, que tambe s'havia esfondrat, resta a m6s baix nivell

que les muntanves de can Margarit. La presencia, pels voltants de Va-

carisses, de les desferres de la pudinga quarsosa, avui sep,rrades de

llur punt d'origen per aquestes alteroses muntanves, no pot explicar-se,

doncs, sin6 suposant que el dit mur, abans del seu esfondrament, es

trohava m6s enlairat que aquestes i que els torrents de les aigiies ales-

hores es dirigien envers el nor-nest, at reves d'avui.

Altres fragments, perb, no foren transportats per les aigiies, sin6

empesos m6s tard pels corriments de les pissarres envers el nord-nest.

Aquests corriments varen tenir ]loc, principalment a l'epoca Tortoniana,

a consegiiencia dels mrviments alpins. Els grossos bancals de pudinga

que, en contacte ;normal, jeuen damunt del fires roig triasic a] eim de

la Pedrera Wen Joan Purull, a Ilevant del torrent del Llor, ho proven

a bastament. Pot creure's, doncs, que molts dels blocs de pudinga que

es troben at fons del torrent del Llor, prop de Coll Cardus, foren trans-

portats pels corriments de les Ilicorelles que els empenyien endavant,

priricipalment durant I'epoca Tortoniana.

(joint als blocs i fragments de pudinga de darrera de Sant Miguel
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de Toudell i cls del rieral de can Cabassa, tan allunyats de les munta-

nyes do can Margarit per migjorn, no hi ha dubte que ban estat trans-

p m- tats per les grans revingudes del torrent del Llor en epoca bon sic

nuiderna, per tal com es troben situats damunt de les argiles p ontianes

en uns Ilocs, i damunt dels alluviuns moderns en ,tltres. Tingui's en

Pot Pere [hes e.

La pudinga quarsosa.-Bancals de pudinga triasica Jicals
de traucs en tasco entre les tlicoreltes , danant per dapant

de la cantina de t'estacio d'Olesa

Aquesta recnarcable intrusio dels bancals de pudinga de la base del
trias dintre de les pissarres primaries , va esser produida per les
einpentes alpines de Ies darreries de 1'epoca Torten iana , les quals,
veuint del SE., varen originar un moviment rotatori de bancals en
sentit contrari , i les Ilicorelles giravoltaren envers el SE i les calva-
ries del muschelkalk de 1'extrem nord del Pont Gran, envers el NO.

compte que enlloc no ,ipareixen les desferres de pudinga, ni dessota

ni dins de les dites argiles ; en canvi, gaireb6 dalt dels enribassats de

]levant del tur6 de can Mitjans i a les voreres i l'areny del torrent del

Llur, assentats damunt dels ailuvions moderns, sovintegen aquests frag-

ments i blocs arrencats del mur de pudinga do la Font del Molinot.

Tant aqui corn a In vall de darrera de Sant Miquel de '1'uudoll for-n,

doncs, transportats despres de 17.-poca Pontiana, sia a le s darreries del

periode pliocenir, sin dins de I'era quaternaria , quan I'arenv del

torrent dcl Llor es trobava en un nivell m6s enlairat que el planell de

les Casetes de can Mir. Avui que aquest areny (s tan profund no seria

possible quo los sews revingudes ni les de la riera del Gaia transpor-

tessin blocs de pudinga per damunt de tan alter6s planell i is anessin

a dipositar a la vall de darrera do l'ermita de Sant Miquel.


