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GEOLOGIA EGARENSE
per

JACINT EL1.As

Tres grans girades del curs del Llobregat

Els vianants o passatgers que, venint de la Banda de Lleida o de

Barcelona per ]a via del Nord, arriben a l'estaci6 de Monistrol, hauran
pogut observar que el Llobregat, que passa per sota d'ella, deixant la
direcci6 N. a S. que porta dc. de Castellvell, gira sobtadament en di-

recci6 E. a W., anant per Monistrol a topar contra el 'Montserrat.
El Dr. Almera creia que aquest desviament tal vegada era degut

a la major resisti ncia de le. roques de Ilevant i a trobar-se a ponent
dels bancals de. fires argil6s poc coherent que entren en la constituci6

de la muntanva (1). Per mi, la causa principal ha estat tin moviment
tect6nic que va produir ]a ruptura d'un plec anticlinal, les versants del
qual s'ahaixaren per ]levant i per ponent.

El tal plec devia estar situat a l'indret de ('actual torrent del Tor-
tuguer, i el trencament device produir-se on ara hi ha I'obertura per la
qual l'esmentat torrent desemboca al Llobregat al costat de ponent clef
viaducte o pont de ferro del carrilet (Ferrocarrils Catalans) que travessa
el riu poc abans d'arrihar a Monistrol.

Veritahlement : si s'ohserva la vora nord del Llobregat des del tor-
rent del Tortuguer devers ilevant, es veu que els trams eocenics de
1'arenv, en dirigir-se sota el tur6 de les Coixes, hussen a so] ixent fins
rota 1'estaci6 del Nord. Al contrari, des del mateix torrent del Tortu-
guer devers ponent, els trams eocenics hussen a ponent fins al repeu
del Montserrat.

Iguals bussaments s'ohserven a la vora migjorn del mateix riu.
Enfront del torrent del Tortuguer, des d'un poc abans de 1'ermita de
Sant Antolf i vers el Bose del Cavalier Alzina fins a la Bauma, els
trams eoc'nics busses a so] ixent. Fri canvi, des del susdit punt de
partenca devers ponent, els trams eoc'nics arran de la carretera de la
Bauma pel Bale de les FAbriques i pel cingle dels nomenats Degotalls,
es veucn hussar d'una manera hen marcada enver. Monistrol, la qual cosa
cncara fa mds paU,s 1'esvoranc pel qual, pass.it el riu, entra el cre-
mallera.

Aquests bussaments en sentit contrari ja ens donen a comprendre
que per aquells indrets va oc6rrer un moviment tectdnic d'alguna inten-
sitat, al qual prohablement va 6sser deguda la girada del Llobregat

(1) Vegeu In monografia Eshidis geolbgichs sabre is Montanya de Mont-
serrat , pzg. 32. Vic, 1880.
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I es mes de remarcar aquesta presumpci6 si es to en compte que, per

la seva direcci6 de llevant a ponent, aquest moviment que va produir i

trencar l'anticlinal a la desembocadura del torrent del Tortuguer el

podem assonva lar amb bustant de probabilitat d'encert, i 'adhuc, fixar

I'epoca quo va tenir floc.

Mentre no es demostri el contrari, es de creure que , abans de co-

mencar aquest moviment tectonic, el curs del Llobregat anava de dret

des de Castollvcll al damunt do la sorra do Paler i per l'indret del tor-

rent de Can Tobella, a llevant do I'avui ongorjat de Can Gomis ; pero

als darrers temps de l'tpoca Pontiana, l'abaixament de les terres con-

tinentals de la Mediterr:rnia oriental va ocasionar tan fermes estre-

bades de costat quo varen ondular els terrenys (lei Valles, els de les

depressions de Vacarisses i de Monistrol, i hdhuc cis del vessant oriental

del Montserrat, produint arreu un seguit d'arrugues i de carenes paral-

leles que es succeeixon los ones a los altres en direcci6 de llevant a

ponent.

En comencar el perfode plioc00nic i cossar aquestes estrebades de

costat, ohs terrenvs poc abans tan rnmprimits varen reaccionar, i, font-se

enrera, varen anar produint grans esfondraments en tot el Ilarg trajecte

que va des de los nnurtanvos de la Costa fins al Montserrat.

Un d'aquosts tan remarcables esfondraments va ocrirror estre Mont-

carda i Cordanvola, coin intlica of gran pendent (lei torrenv quo s'estPn

des de la riera de los Arenes fins a Montcada. A consegiiencia de tal

trastorn va buidar-so el liar pontiff de l'Alt Vallos, les aigiies del qual

s'escorregueren per dannurt de la sorra de "1'apioles, anant a dosguassar

a ]a mar, que aloshores cobria of pla de Barcelona. Aquest inipetu6s

corront do les aigiies del liar \;t iniciar el curs de factual Bosas.

Mes a ponont, el mateix U-astorn va ocasiona r molts osllavissnmcnts

de roquos entre cl Sant l.lorent del Mont i el Puig de la Crou. Mos

onlb't, darrera do la carcnar de ('an Baiona, cis terrenvs es varen esquer-

dar i osnnrnvir, i, llancant-s'hi los aigiies del liar i dospres les pluvials,

cs va individuadiIZlU I'actual curs del torrent de Can Sant ,jaurne, aixf

corn darrera do los nnmtanves de Can Margarit va concncar a csfon-

drar-so la wall do Vacarisses.

On Va produir-se, pet-6, on (leis Hies remarcables esfondraments va

essor al vessant oriental del Montserrat, ocasionant el trencament de

('anticlinal del 'Cortugoor i, mes a mIgjorn, un sole vers of qual es va

procipitar el Llobregat des de dolt de la sorra del Pall i de l'Era de

los Bruixes.

L'esfondrament del vessant oriental del Montserrat es posat de ma-

nifest poll anticlinals trencats que s'observen a l'aresta de Ilevant del

contrafort central de la muntanya anomenat el .Coiei, darrera de la cape-

Ila do I'Angel. Iles d'aquolla arosta levers ponont, encara es venen les

inclinations de la rncitat occidental dels anticlinals o arcades, ]a meitat

oriental dels quals ha dosaparegut per haver-se desagafat i anat a fons

amb l'endorrocanrent abans esmentat.

Aquosts osllavissvnonts de Ilonquos de hancals no os varen produir

sols de mitja muntanya per avail, sin6 :rdlnrc prop (leis rims mes enlai-
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rats . Si passant per la carretera de Can Massana, anant de Santa Ce-
cilia al monestir, s'esguarden els penya-segats que es presenten al da-
vant, es veu quo Ilurs bancals, en general, tots bussen a ponent ; prova
palesa que tambc per aquelles altures s'havien produit plecs anticlinals,
ara trencats.

Res no to d'estrany que els efectes ('aquell moviment tectonic fossil)
catastrbfics , si es considers que els abaixaments do les terres nrediter-
rOnies varen ocasionar la invasi6 de les aigues marines it la touts del
Koine, al golf de Montpeller, al Rossell6, al Baix hmpordit i al pla de
Barcelona. Per aquest es varen endinsar fins al congost de AIartoreii.

Teninr, doncs, que amb tal esfondrament dels bancals do llevant del
Montserrat es va formar al repeu do la nnUrtanya Una gran depressi6
o fondalada. I corn que rota de l'estaci6 del Nord tambe s'hi havia
produit unit altra depressi6, segons palesa el bussament viers llevant
d'auibdues vores del riu, aquest va restar encaixonat dintre de dos soles :
Fun oriental i 1'altre occidental. I^.s esc6rrer-se les aigiies del primer varen
veure's obligades it girar liar curs per tal de continuar pel segon sole.

Coui que des del comencaunent del perfode plioci%nic, en qu( el riu
ya passar pel repeu del Montserrat, els trastorns posteriors, inOs esmor-
teits, has tingut pots forca per a desviar novaincnt cl sea curs, sobret(It
tenint it ponent una barrera tan alta i fernut, des d'aleshores va fixar
all;t la seva trajcctOria, excavaott coda vegada no's el sea areny fins a
formar la profunda gorja do ('an Gomis, ]it qual, seta I'Era de les Brui-
xes, arriba it I'alcitria duns 200 metres.

Al ntateix moviurent tectonic abaots esnnntat crec quc han d'atri-
buir-se els mcandres o giragonses en forma de S molt tancada que fit
cl 1.10bregat darrera Cl tur(i de Casicllvell. Ilo clones a contprenclie aixi
les constants arrugues i inclinacions dels bancals eoce',nics que, soguint
les Lines a les altres en direcci6 E. a O., s'observen a ]a serra de la
C'alsina, it Can Pinsa, al Colomer, a Sant Cristofol i it Marganell fins
al tut-6 de les Guimberes.

Els Pets que s'acaben d'assenvalar ens fan veure que, Cant 1a girada
del Llobregat sofa 1'estacici de Mon1strol com els seas meandres darrera
de ('asteiltrll, Si'!) deguts at tan inters nxrviment tectonic del contend
del perfode plioccnie ; potser, si no hagues estat ell, ni la duresa dels
bancals It llevant it la incohertncia (leis gresos argilosos de ponent no
hi haurien intervingut per a desviar el curs del rill en aquella ocasi6.

Unit altra girada molt sobiada is la que fa ci I.lobregat en eixir de
In canal de la Puda i arribar al pla d'Olesa, dirigint-se de sobte vers la
ColOnia Sed6 fins sots d'hsparregueta. Lit tree nrotivada pel fet que e]
rill, en cxcavau' cl sea areny, toga amb Lin rantal de llicorelles dirigit
de NI... it S`V. per efecte (l'una arruga molt pronunciada produ'ida pels
notvitnents alpins de les darreries de 1'Apoca Tortoniana.

Del que haven dit his aquf sembla dcduir-se quo encarat que man-
tes vegades aquests desviaments (leis torrents fluviatils siguin deguts
als estralls produits per 1'acti6 de la intcntpieric, no obstant, ( s rtes
frequent que hagin d'(sser- atribuits als mov ntents tectonics, ad(es pau-
sats, com els epirogimics, adus catastrnfics i sobtats.


