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I)isem-dallees el l I eS t• ah es al e I s at Iles Irotrtia rtes

En quatre o cinc indrets de prop de Terrassa, les capes terminals
del vessant de ponent de les carenes pontianes presenten entre elles
una discordanca gradual que fa que siguin divergents i no paral•leles,
fenomen que no es produeix, o alntenvs no es fa visible, a les del ves-
sant oriental de les inateixes carenes.

Aix6 es pot veure, seguint la via del Nord, al desnnutt de ponent
de la caseta de can Boada del Pi, al del Pont de Vacarisses, al de can
Gonteres i al de l'estaciti de Viladecavalls. El mateix s'observa a la
carena que des de ca I'Aurell puja cap al nor d, en esser tallada, tart per
('antic cami d'Olesa, a l'extrem del carrer de Galvany, corn per l'antic
cami que des del torrent del Batlle es dirigia al Pont de Vacarisses.

La interpretacio d'aquest fenonte n sembla esser la segiient: Totes
aquestes capes d'argiles es varen dipositar al foes del Liuc f'orrtid,
peril ales darreries de I'epoca Ponrtictnn, a causa de l'aclofament de
grans Ilenques del continent catalano-corso-sard, s'anaren produint till
seguit d'estrebades que venien de (levant, les quals anaren arrugant
de mica en mica els terrenys argilencs del fons del (lac. Aixi es for ma-
ren till seguit de carenes paral•leles que alternaven anib altres tantes
depressions, Lines i altres dirigides de nord a sud.

En continuar les prenisades de llevant i arribar les arrugues al
limit de la flexio o plegantent, es trencaren les capes formant esquer-
des verticals, que, coot varent veure en Lin altre article, s'ontpliren de
votes i entbans de bicarbonat de cal4. En seguir despres altres prem-
sades, els plecs tingueren tendencia a inclinar-se envers ponent, i aleslro-
res les esquerdes verticals en alguns indrets esdevingueren inclinadts.

Al tallat de la carena de ca I'Aurell amb !'antic canii del Pont
de Vacarisses, en el marge de migjorn, es pot veure till llarg bancal
de bretxes pissarroses de ntig metre de gruix amb una inclinacio vers
ponent que arriba a forntar till angle d'uns 45" amb !'horitzo, 4o que
posa en evidcncia els esfor4os de les prenrsades de llevant. S'hi pot
observar, a Hies, que, dessota de la branca mes enlairada de I'es-
ntentat brancal, apareixen una ntunio de petites esquerdes verticals
plenes de vetes de bicarbonat, corn si una erupcit') interne hagues
estat la causa del redre4ament i forta inclinacio del bancal.

A ntesura que les prenrsades s'anaven succeint, en pronunciar-se
les arrugnes o plecs anticlinals i eixir fora de I'aigna, els sinclinals



jacirnt

encara immergits canvien de mica en mica el sentit de la sedimentacio

de les noves capes, cadascuna de les quals s'anava dipositant en dis-

cordan4a amb ('anterior. Aixi s'explica, doncs, el fenotnen de les capes

discordants que es nota at vessant de ponent de les carenes abatis

esmentades.
Vegem ara corn pot explicar-se I'absencia de capes discordants at

vessant de Ilevant de les susdites carenes. Si avui aquestes carenes

sort simetriques, es it dir, si presentee la mateixa incliriacio per ambdos

vessants oriental i occidental tper que no ho srin tanrbe les sever capes,

ja que per ponent s'inclinen cap it terra i, en canvi, per Ilevant s'incli-

nen cap enlaire o ronianen horitzontals:?

La rau semhla esser la segiient: es molt probable que la massa

d'argiles de Ilevant, amb els esfondraments de principis del ppliocenic

i de les darreries de I'epoca .4stianu, hagues gnat reiliscant per les

esquerdes poc inclinades i s'hagues gnat esfondrant, mentre la massa

d'argiles de ponent restava ferma. Aixi, doncs, es de creure que mol-

tes de les carenes actuals representen solament Ia nreitat de les care-

ties primitives, i ha desaparegut en part la meitat esfondrada.

I':Is tallats a I'escaire, que representen les esquerdes per les quals

es varen esnrunyir les masses de lievant de les carenes, es poden veu-

re a la major part dell desmunts de la via, tines vegades at descobett,

i soviet coberts pels hots vermeils quaternaris. Les carenes que han

romas senceres presentee Ilurs capes sinretriques i inchnades cap a

terra, tart it la banda de llevant coin a la de ponent, formant liens anti-

clinals concentrics, semblants a tin conjunt d'arcades de gran radi i

divergents en amhdues extremitats. En aquest cas seniblen trobar-se

Ies capes del llarg desmunt del Mao-re, arran del bosc de can Trias, i

les del desmunt qne separa la riera de (iaia del torrent del Llor.

Potser podria objectar-se que el material argilos de les capes

superiors no es pontia subjacent. Un tal supirsit es podria admetre, i

encara anrb dubte, respecte de les capes superiors, pet-6 no respecte a

les capes mitjanes i inferiors, que son veritablement pontianes i es

varen dipositar dintre de les aigiies del llac.

Adhuc siiposant que aquestes capes superiors siguin quaternaries

i actuals, provinents de la desferra del pontiir subjacent, la qual cosa

es dificil de demostrar, no s'explica per que les discordances de les

capes argiloses solament presenten aquesta particularitat als vessants

de ponent i no als de Ilevant. Essent les carenes simetriques anib igual

inclinaciri per ambd6s costats, no es compren que les aigiies pluvials

nonrt's dissolguin les argiles de ponent formant-hi noves capes discor-

dants, i no facin el mateix pel canto de Ilevant.
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Ile dit que err dubtrrs que el material argil()s groc de les capes
superiors pertanyi al quaternari . ^,Podria fixar-se el limit entre les ar-
giles Brogues quaternaries i les pontianes , i determinar la gruixa de
les primeres ? Ho veig cosa tin xic dificil . Si passem als vessants de
(levant de les carenes esmentades veurem que no hi ha tals gruixes
d'argiles grogues quaternaries . I coin de fet , ni al vessant oriental de
la carena del desmunt de I'estaci() de Viladecavalls , in a la del des-
munt de can (ionteres , in a la dels desmunts del Magre , del Pont
de Vacarisses , i de Ponent de la caseta de can Ronda del Pi , damunt
dels (lots vermeils quaternaris no s'hi sobreposa cap gruixa de (lots
groguencs , de tot aixir es dedueix que pel canto de (levant, les aigiies
pluvials no dipositen cap mantell dels suposats materials argilosos del
pontiA subjacent.

Les dites aigiies transporten els esmentats materials fins als tor-
rents on s'aboquen , no per tota la superficie del vessant , sinri per
reguerons que elles mateixes obren . En el fons del torrent de la Mau-
rina es veuen , als costats, claps vermells quaternaris , o potser sicilians,
coherts per sorres portades de nord a sud i provinents de 1'excavaci6
de tota la conca d ' aquest torrent. El mateix es pot dir de la carena que
es troba entremig dell torrents de la Maurina i de les Aimerigues,
id que els (lots vermells no tenen coberta groga sin() al fons do la de-
pressi (), co que denota que aquesta coherta vii esser transportada per
les aigiies que venen de nord a sud , i no de dalt de la carena. Si,
doncs, als vessants de (levant no hi ha gruixes de (lots groguencs
quaternaris , 'es segur que ho son els Ilots superiors groguencs dels
vc,sants de ponent?

Passem ara a tractar de les discordances de capes que tambe pre-
senten els ( lots vermells quaternaris inclinats , i que no poden atribuir-
se a I'arrugament prodrfit per les premsades de (levant de les darreries
de 1'epoca Pontiana.

Es un fet, no ben explicat encara, que al reves del que passa amh
les discordances de les argiles pontianes , que es mostren en els ves-
s rats de ponent , en canvi els ( lots vermells quaternaris , amh Thus
discord > rnces d'estratificacio , solen presentar -se als vessants de (levant,
dr mig pendent per avail , i solament per excepci () se'n troba algun
petit clap als vessants de ponent de les carenes ahans citadel.

Les discordances de les capes dels Ilots quaternaris podrien esser
degudes al fenomen d'adaptacio a les desigualtats del fons en comen-
c•cir una estratificaci(), i no a premsades laterals corn les de les argiles
pontianes. Sens dubte sera aixi en altres indrets , pet-6 aqui, en els Ilocs
ahans esrnentats, hi ha una circunrstancia que fa pensar tambe que en la
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produccio daquestes discordances hi haguessin intervingut unes prem-

sades de car'fcter epirogenic vingudes de ponent.

Aquesta circunlstifncia e's que, ja avantiada ('era quaternaria, el

torrent del Llor i la riera de les Arenes varen anar despla4ant-se vers

Ilevant, segons vaig demostrar en cis mews recents treballs: «L'exca-

vacih de I'esvoranc del torrent del Llor des de la Font del Molinot per

avail i s moderna» i «L'actual areny tie la riera de les Arenes data

d'i,poca molt moderna» (')•
FI despla^anlent d'aquests currents envers llevant no pot expli-

car-se sink adnietent un moviment pausat dels terrenys per efecte

dunes liens premsades de ponent, i que, tractant-se de ('era quatern"l-

ria, podrien esser les precursores de I'esfondrament de I'Atlantidu.

Aquest moviment potser ens podria donar rah del fenonlen que s'ob-

serva en les carenes pontianes entre Viladecavalls i la riera del Palau

u de Terrassa, consistent en el fet que cis dipusits de (lots vermeils

quaternaris es presentin en eis vessants de (levant i no en els de po-

nent d'aquestes carenes. Empesos cis torrents d'entrenlig de les care-

nes vers Ilevant, en topar amb les carenes de Hun enfront s'enunena-

rien eis (lots vermells d'aquella banda, respectant eis (lots vermells

del versant que abandonaven. Aixi s'expiicaria el fet que les carenes

dell desnlunts de I'estacifi de Viladecavalls, de can Gonteres, de can

"I'rias, del Magre, del Pont de Vacarisses i de ponent de can I oada

del Pi presentin gruixes de (lots vermells en cis vessants de Ilevant i

no en cis de ponent.

Aixi, doncs, no seria estrany que les discordances dell (lots qua-

ternaris citats provinguessin dun moviment de ponent, per be que

encara no en tenim la certesa.

I I I Tt rrass d. - (ir:ifics I lostench , 1932.


