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Inclif I aci(ttts I ItII11, xi(nns (Iels estrats Ilale()if(ies I triasics

(Iels v((Ii Ints de 'I'err,tssa

I'er poc (pie hour s'hi hagi tixat, hattril vist que taut .Is estrats

paleozoics com els tri,ISics de la rostra comarca, i mes els primers que

els darrers, presentee inclinacions, rebregantents i trencadures que

manta vegada els contttniquen una complicacil, que fa dificil destriar,

no sols el senlit en que estan inclinats, sine que dificnlten taunhr el

coneixenrent de Ies epoques en que shun produit aquests accidents.

L'anv 1923, havent Ilegit el trehall del distingit geoleg ,losep

R(»'() (i()1I:Z, La Siel'Iv de .-1ltomirrr y .;u., rClucionCS con

lu submesetu del Tujo, en el goal trehall atrihueix el pendent

del planell central d'h,spanva envers I'AtHrntic it un nulvimcnt provinent

de (levant, que, plegant cis terrenys miocenics tronterers it la Sierra

d'Altomira (entre les provincies de Cuenca i Guadalajara), donir per

resttltat I'esnrentada inclieaci(i de In Meseta central, creient ell que el

(lit moviment era l,osthontiu; cm vaig dedicar durant nn quart temps

it la recerca dels efectes que it in nostra regio hagues pogut produir

aquesta premsada, de la qual, si havia vingut de In Mediterriunia, for-

(,'osament s'havien de trohat aqui els rastres.

No vaig tardru- molt it reconeixer els susdits efectes tectonics, tartf

als terrenys paleogens del nord i de potent, core als silurics i tri^Isics

que es trohen en contacte amb elk, coin tannht als sarmatians de In

serralada central del y'alles, igualment que at,, pontians del pla Con-

ven4ut aleshor.^s que a la no,tra regiu es feia ben pales el pas d'aquell

moviment de (levant, vaig connpondre ('article L'jrocu de la inclincrcio

del /plctnell central ii Lsluuutu c'nr'crs l'.-ltluntic, que es va publi-

car en aquest lit' 'ri, en el ntimero ntar^--ahril de I'an ' 1923.

his esmentats efectes, els reconeixia en Ins inclinacions dell ban-

cats i estrats envers potent; en les trencadures de nord a sod per



54 Notes geologiques

descompressio ; en els plegaments verticals i horitzontals , i en les
inflexions que es succeeixen de Ilevant it ponent , i en citava nonibrosos
exemples en cada indret , segons es pot veure en les pagines 6 7 i 68
de I'esmentat treball.

En els terrenys sarnnatians i pontians , que sun relativannent rno-
derns. i que, per taut, han sofert menus premsades , its inclinacions
dels estrats envers ponent hi son molt visibles; en els pale6gens o
eocenics, com al Sant Lioren4, bon xic nits antics, encara que menys
visibles , Ies tals inclinacions son facils de descobrir ; perm en els ter-
renys silurics i triasics , que son els mts antics i que han estat subjec-
tes a major Hombre de premsades vingudes de diferents indrets, s'hi
presenten it voltes tats complicacions, que sovint fan dificil destriar el
sentit en que estan inclinats els estrats i, per consegiient , la direccio i
l'origen de les premsades i les epoques en que varen actuar.

I leus aqui el paragraf que dedicava als efectes produ'fts per les
premsades de Ilevant en els terrenys silurics i triasics del Hord de
Terrassa que , com he dit, son els nits dificils de destriar:

«Passant ara als terrenys silurics i triasics de 1 ' avant nruralla de la
serralada del nord de "ferrassa , veiem corn its pissarres del T ut-6 de
Sant Joan , Ies de la part alta del bosc de can Carbonell i rnoltes de Ies
serres de ca 1'Annat i de la I'ireda estan comprimides i inclinades
envers ponent, i el mateix s'esdevt a les calcaries triaasiques de Roques
Blangnes de can (' andi, a ponent de Alatarrodona , encara que aquestes
inclinacions es confonen sovint amb Ies que es dirigeixen envers el

\V,).
Noteu aquesta observacio final, ja que per ella es veu que en

aquella epoca nn'havia adonat de Ies dificultats que ofereix destriar
els efectes prodafits per cadascuna de Ies diferents premsades que han
actuat en aquests terrenys silurics i triasics. I corn de fet : tart al turd
de Sant Joan corn als altres Ilocs que aqui s'esmenten Iii han sobre-
posat els efectes de les premsades alpines, les de I'epoca Sarmatia-
na i les de la Pontiona.

Conn que jo aleshores Homes ern proposava dentostrar que hi eren
nui tifestos els efectes de Ies premsades de Ilevant, que, segons el se-
nyor Rtwo (it'rn4Ez , havien inclinat el planell central d'Espanya envers
('Atlantic , n'hi havia prow anib haver demostrat que Ies inclinacions
envers ponent es presenten ben paleses tart it les Ilicorelles del repent
del vessant de migjorr del ' i'uro de Sant Joan , en el corriol que des
del collet de can Roure es dirigeix al bosc de can Carbonell, corn a la
part alta del mateix bosc, i adhuc en el mur de peginatites de mig-
jorn, perque hom es convenci que, efectivarnent , hi havien actuat les
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talc premsades, encara que en assenvalar altres inclinacions hagues

sofert alguua equivocaci6.

Corn que jo no vaig negar, simi que, al contrari, vaig deixar

entreveure I'existi°ncia d'altrcs inclinacions de diferent direcci6, la qual

cosa per al men objecte no m'interessava aleshores, no hi ha nrotiu

per a creure que vaig apreciar nralanrent la inclinaci6 dels estrats

paleozoics i triarsics del Hord de Terrasa.

GI par,"rgraf que feia referencia a les inclinacions dels terrenvs

triasics del nord de Viladecavalls deia aixi:

L'actuacio d'aqu(,stes empentes de Ilevant encara apareix ni s

clara als terrenvs secundaris de les muntanves de call Margarit (a po-

nent de Terrassa). FI prrimetre exterior d'aquestes es troba en gran

p in plegat, formant un semicercle des del Turd deg les Guixeres fins

al del I'ornt del Vent. :A la part rnitja del Turd (leis Quatre Ter-

nres, que t s el del mig (Yaquestes nruntanyes, les capes de calcir-

ries tabulars estan ondulades horitzontalnrent, el mateix que les del

vessant oriental del Puigventos, nits enlla de I'estaci6 d'Olesa.

I )arrera del Turd de la Burronrbino, al nord de 1'estaciu de Vilade-

c,rvalls, la muralla vertical de la pudinga quarsosa presenta una flexi6

tan violenta en sentit horitzontal, que esta plegada en forma de S».

'I al cony lie dit ahans, l'objecte que jo em proposava era deniostrar

que tainhe a les nnmtanves de can Margarit es noten els efectes de les

premsades de (levant, sense preocupar-nre de si hi havien actuat altres

premsades diferents. I els exemples que s'esmenten en aquest pariigraf

ho proven a bastament, Ilevat de les ondulacions de la part rnitja del

'turd leis Quatre Terntes, que potser son degudes a Ies premsades

de I'repuca Surntutiana i no a les de la Pontiana.

"I'ambe es podria discutir si el plegament en mig cercle que pre-

sents el conjunt de les nnnrtanves de can Margarit esdegut txclusiva-

ment a Ies premsades de (levant o si havia estat ja preparat per les

premsades de I'epoca .'a rinatianu. Indiscutibletnent havia d'esser

aixi. Per a convencer-se'n n'hi ha prow amb observar que per la banda

de nrigjorn les estrebades sarnratianes varen produir una falla horit-

zontal en el torrent de can I oada de Ies Parentes, trencant el gran

rnur de. la pudinga quarsosa i trnrsportant la branca de llevant prop

dun quilbnretre Hies al Hord. Vii esser tan forma la topada d'aquests

terrenvs transportats contra les nnurtanyes del Hord que no sols varen

cntregirar el Turd do/s (lustre Terntes posant-lo d'esquena al Turo

del Forst del Vent i de Cara al de Les Guixeres. sing que varen

recorvar aquestes nruntanyes presentant la convexitat de cara a Coil

Cards i la concavitat de cara a corn Margarit.
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^^1ue nu°s teed I^, premsades de Ile^^ent ^•aren actenhrar aquesta
curvature ho demostren, per nri^;jorn. el seC;niri de carenes paral•leles
i els torrents que Ies separen, diri^its uns i alters de Hord a sod, i pel
Hord les undulations verticals del se^;uit de rennrls yue es succeeixen
de Ilevant a portent e nr^r drrta del hu^rent yne de, de l'^^ll ('ard(i. es
diri^eix al torrent del k^ui^adell.

En antbdues extremitals dr Irs unrntauycs de can .^lar^;arit ja ^^^^
fa ben visible I'achr:rcir'r de les premsades pontianes: a Ilevant, en el
torrent del I,lor, denurstren la inclinaci^i enures portent els dos dipir-
^its d'ar^iles pontianes del canri de Vacarisses al cord dr la F^^nt ale/
^blulritoi; a ponen^, les undulations horitzontals dell dos nnrrs de
calcirries h^i^niyucs del versant oriental del /'ru^^^c^ittds.

Llevat, dunes, de la prinn^ra rectificacir^r, no tree tampoc yue
Ire^ut^, interpretat nralament el sentit de la inclinaci6 dell estrats
palcozoics i triasics de Ies nnurtan^^es del Hord de Vilederrvalls. La
interpretuciri liauria e5tat equivocada si tent els accidents yue presen-
tee els terren^^s primari, i secundaris del Hord de Terrasse cum els del
Hord de Viladecavalls els ha^ues atribu'it a Ies estrt^hades laterals del
primer esfondranrent del ^'elles, corn aixi ho demostrarr en el prirxinr
article.

I\

l'a 6,ssa del \ Ali's i vI I ) 011101(1;^., I'l-mIll'I'da

prillcipi, dr 1,;^Imca A (III it'll) ialm

"Cal cone Ire anuuciut err I'articl^^ ;urterior, era m'oeupare de les
suposades estrebades leteruls proviuents de 1'esfondrrnrent d^anrbdues
comarques en comen4ar I'epoca Aqurtunra^rn.

Uns 25 ant's enrera, Yuan el coneisement yue teniem dell acci-
dents tectonics de la rostra i omerca era encara rudinrentari, per tal
d'explicur-nos I'ori^en de Ies inclinations, inile^ions i trentements dell
estrats i bencals dell terren}'s primaris, secundaris i adlurc dell ter-
ciaris del Hord i de portent de la rostra conrarca, els atribuit°m, a nx^s
dell estralls dell anents atnrosferics, a les estrebades laterals produi-
dr.s per 1'e.sfondranrent del Valles i Penedos ocorrenut a mitjan periode
nlit;^rci^nic.

Ayuest supirsit, tannrateix, no sembla prow fonanrentat, car fora
de la gran fosse yue fornten les dues conuiryues suara esnrentades


