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IIwiIIIal.IO rIc Sant IJoreuc ► 1cI Jlunt envers

En un article anterior vaig denmstrar que tot el inassis de Sant

I,lorenti to on caient real envers el N-NE. Avui em proposo dernostrar

qne tanlbe el; sous trains tenen una inclinaci() real, per be que lieu.

envers ponent, tal com jo mateix ho havia afirmat den anus enrera en

el meu treball «Epoca de la inclinacio del planell central d'Espanva

envers I'Atlintic» (').

I)es d'aleshores noves observacions m'han refermat en la mateixa
conviccil',, segons ho palesen els seguents fets, alguns dens quals en-
cara no havia notat flavors. No sots gels trams eocenics de initja nnln-
tanya de Sant Lloren4 del Munt es veuen haixar ripidament des de
1'extrem oriental envers Cavall Bernat i Ca'n Marcet a ponent», corn
deia en aquell treball (pig. 67), sin() que ara puc citar com a nova prova,
l'anticlinal o arruga de i'estrep oriental pen qual passa el cami de la
Mona, arruga que lens dubte, es deguda a una premsada vinguda de
(levant. Aquest plec anticlinal o estrep serveix de parti() d'aigiies: les
del vessant oriental van a parar a Ripoll, i les del vessant occidental,
a la riera de la Barata.

Si la memoria no em faila, tarnbe crec recordar que els bancals de
conglomerat de la carretera, al nord de la Casa de Ca'n I'obla. tenen
aixi mateix una inclinacio envers ponent. E.n canvi, ens bancals del re-
volt de la mateixa carretera, al (levant de la dita casa, s'inclinen molt
visiblement vers el N-W. Aquesta darrera inclinacio es deguda a les
premsades alpines de les acaballes de I'epoca Torloniana.

Malgrat que de mitja muntanva per amunt els trams semblen horit-
zontals, tenen, no obstant, una lien inclinacio envers ponent. Aixi es
posa de manifest al vessant nord de la muntanya, en el sostre de la

( 1 ) BUTLLETt DE LA INSTITUCIO CATALANA ANA TURAL, mare - abril de 1923.
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balnna que segueix a ponent de la Font del Saiic, car es veu baixar
suaunlent en el mateix sentit.

Aqui no es pot invocar I'argunment que es pren corn a inclinaciu
real la que es sill(') aparent, corn succeeix manta vegada quan els tails
dels desmunts de les carreteres i ferrocarrils prenen una direcciu obli-
qua respecte a la inclinaci() real dels bancals, per tal corn el tall del

Caverna practicada per la topada de Les aigiies de Is riera de ca'n
Cabassa contra un morro de terrenys sarmatians que li surt al
pas, i obliga a la dita riera a formar un gran revolt sots d'Ullastrell.
Noteu dintre Is caverns , ma esquerra del gravat i tambe dalt de
la volta a mA dreta, la remarcable inclinaciu dels bancals de mar-
ga amb bussament envers ponent.

Aquesta inclinacid es la mateixa que presenten els bancals sar-
matians de les serres de can Santfeliu i d'Ullastrell, i els de la vo-
rera nord de la carretera de Viladecavalls en el trajecte de la riera

de GuiA this a I'enfront de Is Pont del Roser de can Purull.

(Excursio del Grup «Egarap del 25 de maig del 1930)

Fot. Pere ELIAs

sostre de la dita balma no es artificial, sin() natural, i els seus bancals
es trobeu en Ia mateixa posici() en que els varen deixar les prennsades
de (levant. I com que tant el pia inclinat del sostre, que representa la
base dell seas bancals, com el penya-segat del nord, que mostra la se-
va gruixa, es posen al descobert, resulta que la inclinaciu real no es
troba amagada, sin) que es veu al primer cop d'ull. I mes, cons que
aquesta inclinaciu es molt adient amb les premsades que a les darreries
de 1'epoca /'onfiana varen produir el contrafort o arruga del vessant
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de migjorn de la muntanya, que he parlat abans, no hi ha dubte que
es deguda a les mateixes premsades.

Si aquestes proves no fossin suficients , caldria recordar que les
tals inclinacions amb bussament a ponent es troben en gairehe tots els
terrenys del Valles (silurics , triasics, eocenics , aquitanians , sarinatians ()
i pontians ), segons ho palesen els nombrosos exemples que citava
en Ies pugs. (i7 i 68 de I'esmentat treball . Conn podien , doncs, deixar
d'actuar contra el massis de Sant Lloren4 les premsades que a les da-
rreries de I'epoca Pontiana venien de ( levant ? 1, coin podrien haver-se
tranncs al Montserrat , on es fan tan visibles aquestes inclinacions envers
ponent des de prop de Monistrol tins a la reconada de la Font de Ies
Guilleumes i fins a la Colonia Puig , sense haver - ne participat els
trams de Sant Lloren4 que es troba situat entre Ies nnmtanyes de la
costa i el Montserrat?

l mint, denies, en compte que aquestes premsades de (levant va-

ren user Ies precursores dels ahaixaments i c fondranients quc varen

ocurrer a la Mediterrania en comen4ar el periode pliocinic , el," quals

varen submergir el pla de Barcelona fins a la fondiiria duns 130 metres

esquarterant ensems grans Ilenques del continent catalano-balear i cor-

so-sard , coin podien deixar d ' actuar en tot el Valles i altres regions

ve'ines?

Avui, doncs, el niateix que ('any 1923, i adhuc amb nres c (( nvicciu

clue aleshores , puc afirmar que en el massis de Sant Llorenv , ultra les
inclinacions a N\V i a N-NF, n'hi ha una de ben real envers ponent, la

qual pr o bablement es la mateixa que el Sr . Rovo GOMEZ havia desco-
bert en els estrats pontians propers a la Sierra d'Altomira , i que ell creia

deguda a Ies preinsades postpouttanes. Tambe avui , corn aleshores,

i nrentre no es denunstri el contrari , crec que un tal movinient va tenir

Hoc a les acaballes de I'epoca Pontiana, i que d'en4 i d'aquest esdeve-

ninti nt data la inclinaciu del planell central d ' Espanya envers I'Atlirntic.

Si coin acabem de 'cure, la inclinaciu dels trains de Sant Lloren4
envers ponent no ofereix cap dubte , no obstant haig de confessar que el
concepte que abans en tenia format no era exacte. j o creia que la in-

clinaciu tan accentuada dels trains del wig afectava tot el massis, tant

la nneitat del migjorn coin la del nord , perm no es aixi. L ' horitzontalitat

aparent dels trains de nnitja muntanya per annnnt ja ho posa de manifest.

I)'altra banda , si una inclinaci(i tan remarcable afectes el massis del

nord , els trams superiors fonnarien amb els del mig una discordanca

angular extraordinaria , la qual ja provindria del temps de la formaci(

(L Vegi's el gravat.
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de la nnmtanya it mitjans del periode eocenic i no de les prenisades de

Ie; d irreries de 1'epoca Pontiana. Pero com que no tenim cap indici que

durant el periode eocellic s'haguessin desenrotllat premsades provi-

nents de Ilevant, no hi ha cap motiu per atribuir aria tal discordan4a it

premsades d'una epoca tun liunvana. La discordantia de trains, si exis-

teix, ha d'tsser molt atenuada, corn correspon a una inclinacio tan feble.

La diferencia tan marcada entre la inclinacio dels trams de migjorn

i els del Hord, de la quit diferencia aleshores no i n'havia adonat, ara

inc I'explico de to manera nits natural. Quan a les acaballes de 1'epoca

Sarinatittna es trenca t'anticainal S-S\V a N-NE de Sant Lloren4,

aquest massis resta partit en dos: un dc term at nord, i till altre de feble

it nligjorn. EI printer, it les darreries de 1'epoca segiient o Pontiana,

va oferir gran resistencia it les prenisades de Ilevant, i per aixo la in-

clinaciti que varen prendre e's seus bancals va esser lieu. En canvi, el

de migjorn, mes feble i desconjuntat it causa de trobar-se tan proper it

]'.Alt Valles, aleshores ja esfondrat, va presentar menys resistencia, i

es va plegar en anticlinal formant el contrafort oriental, i per aixo la

inclinacio dels seus bancals va resultar molt mes marcada. Aixi es cont-

pren que la dita inclinacio del massis feble no afecta el massis ferm del

nord, en el qual la discordanSa de trams no es sensible.

Err resum: avui, el mateix que I'any 1923, crec que el Sant Lloren4

tt tuna inclinacio real, per he que Ilea, devers ponent: pert he de recti-

ficar I'opinio que la inclinacio tan accentuada de la meitat anterior o

d , migjorn e; tran;meti at massis term del nord, del qual es troba des-

preia i probahlement rile; o i nenys desnivellada per algunes falles.

II

Ie('ti)ttt( <t de

Ori! cii dels esl)a(Iats de sofa de Sant .leroni

L'any 1923, en an trehall puhlicat en aquest RuTi . t,t?Ti t') feia Cons-

tar que tart I'espadat de sota Sant f eroni ( Montserrat) com el de Ilevant

de Sant Llorenti del Munt eren deguts a la descompressio que va seguir

les premsades de Ilevant , les quals varen tenir Iloc it les darreries de

1'epoca Pontiana . Deia aixi:

(1) E'poca de la inclinacio del plane(l central d 'Espanya envers l'Atlintic. marc-

abril, piig. 67.


