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Closes al treball
de

Jacl nte Er.IAS

Epoca de la inclinacio del planell centra d'Espanya

envers I'Atlantic».

per

Domenec PAL FT

No em proposo pas ocupar-me del foes o tessi del treball del apre-
ciat amic i coterrani i antic Professor rneu senyor ELIAS. Aquest treball
aparegut en el nostre BL'rLLe:rl de mare - abril, con molts d'altres sells
expressa el Baler amb que vol explicar-se amb tot detail la geogenia de
truant observa i la facilitat amb que s'endinsa en questions d'Alta Geolo-
gia. Ws tractant-se dels llocs que than sigut I'objecte de les nneves investi-
gacions geolilgiques, pel c^trrec que tine a III INSr11rcl6, me clec en el
deure de fer-hi, a modo de gloses, sencilles observacions, rectificant, tal
corn jo ho entenc, les rtes sortints o principals afirntacions que crec equi-
vocades.

I aixis passo a fer-ho, abreujadament.
I.-La inclinaci6 dels banes del terreny paleogen que integre les

nulntanyes de Sant Lloreu4 del Munt i del Montserrat no 6s pas vers a po
neat, sino a N. 0. Es clar que mirats per In part de mitjorn o per la de
nord aparenten tenir (lit caient, coin si s`observen per la cara de llevant c
de ponent semblen inclinats a tramontana; i es que es confon I'inclinaci6
aparent amb la real. (').

2. -Tant al Sant Llorenti coin al Montserrat, es manifest que In ha
grans i espadades cingleres no sols de cara a Ilevant, sin6 a tots els punts
cardinals; per la part de tramontana en que ambdues muntanyes s6n
ntenys isolades tenon corn es natural menys importancia. No s6n aqnests
enribassats produits directamert per descompressi6 i enfondrament al

1) NO rA: Aixo en efecte ocurreix moltes vegades als que fan observacions lens spa-
rells i no utilitzen mapec ni tradueixen en tails i perfils les observacions . En realital Is in-
clinacio aparent depen del sentit en que apareixen tallades les capes i per consegiienl pot
ser diver • sa, mentre que Is real no pot ser mis que una . M. SAN MIGUEL.
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sec repeu, sing ntanifestantent per la erosio que ha prodnit el sell tipic

modelat, quina fesomia I'ha deterininada la naturalesa de les seves roques

i les Iitoclatses, sobretot diaclasses, perque estan fracturades. Ell I'origen

d'aquestes esquerdes Iii degue, si,pendre gran part la conunoci6 produida

per I'enfondrament de la fossa del Valles i del Pervades que determine la

serralada.

3.-Apart to de mala apreciaci6 de In inclinacio de estrets paleozoics

i triassics del nord de Terrassa i de Viladecaballs del actor del treball,

he de fer notar que les ondulacions i variacions parcials que press nten,

revelen els efectes del regolfament per I'estrebada de la volta o sinclinal

que s'aclofa en la fossa del Valles; que quan I'estrep no cedi, produi el sell

arremangament, i per aix6 veieni els estrats dels trigs, redracats mes o

nienys, i fins tombats, formant uaturalment inflexions al passar d'un Hoc

a altre en que I'efecte tingue diferenta intensitat, i quail 1'estreb cedi pro-

dui corrintents o cabalgaments, tambe amb evidents difereucies d'intensi-

tat, notant-se corn es molt natural rebrecs en els mantells transportats

que donen variaci6 a les inclinacions dek estrats, miracles parcialment ell

cada punt. Les calices de rogues blanques de C. Candi van redre4ant-se

i tonibant-se i es recurven al aventiar a ponent per efecte del corriment

del paleozoic que les talla. Aixu corn exemple i per no detallar mes.

4.-En els terrenys sarntantians i pontians ni la inclinaci6, ui les in-

flexions d'aquesta que tambe presenten, s6n molt pronunciades, coil) co-

rrespon per haver sigut menys afectats orogenicainent. La inclinaci6 ge-

neral es tambe a N. 0. Les fondalades que les solquen en diferents direc-

tions sun de.-tides a la erossio, que ha pcoduit tambe els enribassats. Al-

guns d'eIls son causats directanient per esllavissaments. Aprop de la

umutanya, generalment es pronuncia vies el bussament, sells dubte per

haver obrat aquesta, cum a mur ferm al sonoures la formacio ne6gena,

presentant-e'hi en algun Iloc coutrariament el bussament S. E. denotant

que dita formaci6 s'hi enfonsa.

5.-Manifestament, la vall del torrent del Llor, es d'erossi6 i no tec-

t6nica, i la pudinga quartosa que passa per la Jonl del nrolinot no ntarca

pas sinclinal. No s'haura apreciut el bussanient veritat.

6. --Les variants de coloraci6 en les argiles a que fa referencia el tre-

ball, s6n degudes a les diferencies de quantitat d'bxits de ferro que con-

tenen i a Ia diferenta oxidacio e hidrataci6 dells.

7. Fa molt temps que esta abandonada I'autiga creen4a dell ge6legs

de que la calf: que es troha en la part superficial dels terrenys pot coal-

l>actes en vetes, noduls, o marcant uivells, sovint ondulats,sigui proviaeut

d'aigues bicarbonatades surgides de ('interior, doncs l'observacib atenta

dentostra I`absurditat d'aquest sup6sit. Constitueix aixo el feaunien de

decaleij'ieaciri, produint inversament al filtrar-se i endinsar-se les gigues.

-El material argilus deli tres desnnmts del ferrocarril del Nord
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a que es refereix no 6s pontiA sin6 quaternari, coil talnb6 el del costat
del canii de Vacarisses en la vall del torrent del Llor, provinent de la
desferra del puntiA subjacent en el primer desmunt que cita, de Ia del Pa-
leozoic immediat en el darrer Iloc que esmento i en el darrer desmunt que
cita i d'anlbdOs origens en I'altre desmunt; i la inclinaci6 que es march a
la part baixa i que ve desapareixent es eI fenumen d'adaptaci6 ales desi-
gualtats del funs al comen^ar una estratificaci6.

Terrassa, octubre 1923.

Nueva serie de Hon;os del Herbario del Museo
de Ciencias Naturales de Barcelona

por

Rolnualdo GONZALeZ FRAGOSO

Uredales

Piiccittia ahsittthi DC.
En hojas de Artemisia ahsintltiunt.
Salardu, Valle de Aran. Rec. Gros, 18-IX-1922.
Nueva para la flora de dicho valle.

Puccinia allii (DC.) Rud.
En folios de Al/ium sp.
Ronda (Malaga). Rec. Gros, 16-IV-1922.

Puccinia harri (B. et Br.) Wint.
En hojas de Brat hrhodiunt sp.
S. Pedro Pescador (Gerona) Rec. Gros, 2.1-VIII-1922.
En uni6n de Pr/lac/tora hronti.
Estaba citada en Cataluna sobre Bracln•podium ^41raticuin.

Puccinia calcilrapa DC.
En hojas y tallos de (.entaitrea calcitrapa.


