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ral, es poden citar alguns details que tots porten a la mateixa conclusib.
Els dos rengles de granets de quars encastats a la paret de mig-

jorn sota el saltant del torrent, a (levant de in Font, es cot ben, al4ant-
se en aquell indret; en una balina que In ha sota Ia pudinga, a ponent
d'aquella font, els bancals del sostre es veuen baixar viers el lilt del
torrent; a la banda de Ilevant les cornises que forma la pudinga tenen
una inclinaciu d'1ms 45", bussen tambe en direccio al Hit del torrent:
els engorjats que ara prodneixen les aigiies a In mateixa pudinga sohre
In resclosa del Molinot no es veuen enlioc mes, ni a llevant ui a po-
nent del susdit mur, prova palesa que les aigues han passat sempre pel
mateix floc. que es el forts del sinclinal; les trey o quatre esquerdes
o falles amb desnivell d'uts 0'20 metres que parteixen els bancals de
la pudinga al saltant del Molinot denoten 1'actuaci4i dell movinients
tech' nics que han accentuat Cl sinclinal.

Tots els anteriors details demostren, doncs, que la pudinga quar-
sosa de la Font del Molinot forma tin veritable arc cirncau o sinclinal,
tai coin jo ho havia afirmat ('any 1123 en el men treball Epoca de Ia
incliancici del hlaaell central (I7'spanlta enners I'Atluntic.
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O1-lien ilels c h a irs v erttte lls (1u e It re"villett I v., argil es

Ito nti a lles 11 \ allies occirlcttta l

Ilout sap que at NO de Terrassa, al repeu de migjorn de les mun-
tanyes de can Margarit, passa nun faixa de gresos roigs tritrsics d'nn
color verinell moradertc, molt pujat, i a I'areny de la riera de Gain, a
curta dist"tncia al nord del pont del ferrocarril, I'excavacio de les aigiies
ha posat at descobert una faixa de terres blaves que pel NE s'amaga
sota els Plans de ca I'Arnat.

Aquestes faixes vermella i biava de colors tan vies, coin si es
reflectissin en un espill, semblen reproduir-se al pen del vessant nord
de la serralada central del Valles. Aixi, en correspondencia amb In
faixa vermella trihsica del repeu de les muntanyes de can Margarit, a
In vall de darrera I'ermita de Sant Miquel de Toudell, el terc superior
de les argiles pontianes es presenta tenyit d'un color rosa bon xic es-
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blaimat; i corresponent-se amb la faixa de terres blaves de la riera de

(iaia, en diversos Ilocs del vessant nord de la costa de can Poal les

argiles sun blaves o cendroses.

I?n vista d'aquesta correspondencia de colors, del Hord i de wig-

joru, hoar es veu portat a sospitar si entre tins i altres terrenys s'ha de

veure una relaciu de genealogia, i senrbla clue dell aixi. Si a]

versant nord de la serralada central apareguessin faixes triasiques i

paleozoiques, podrienn suposar que els bancals del Hord, en formar tin

sinclinal per sota de les argiles pontianes, tornen a treure el cap a nrig-

jorn, perO com que per aquest canto no hi ha rastres de bancals tribsics

iii paleozoics, tin tal suposit es del tot inadmissible.

Aixi, doncs, es mes versemblant que les coloracions rosa i blava

de les argiles de nrigjorn provinguin de la dissoluciu dels bancals triir-

sics i paleozoics del Hord per les aigiies pluvials, els currents de les

quals, endinsant-se en el Llcrc Ponf(i, anessin a deixar Ilur solatge a

les voreres de nrigjorn de I'esnnentat (lac.

Ueixant avui de banda els claps blavenes, anew a la recerca dels

claps vermells que apareixen en diferents indrets del Valles occidental,

i vegem Ilur probable origen.

:1 mi•s del color rosat del ter4 superior dell turons de Ia vall de

Sant Aliquel de Toudell, ja esmentat, aquests claps vermeils de les

argiles pontianes es nnanifesten en tres Ilocs principalment: it (levant,

s6n dues prinreres franges vermelles paral•leles, les que s'interpos( it

als gruixos d'argiles pontianes en I'engorjat dels 13iessols (le can

Gonteres; at centre, es at socol de Ia casa de can "l'rullas de Vilade-

cavalls, on danitint de les argiles grogties apareix un dipOsit d'argiles

vermelles duns 4 metres de gruix: i a ponent, es el revolt de la carre-

tera d'()lesa, entre can RRaiona i can .Marcet, on sovintegen grans i

nombroses clapes vermelles entre els detritus pissarrosos pontians.

h:n aquests darrers diposits es on he pogut cowprovar que el color

vermell prove de la dissoluciOO dels gresos roigs triasics del repeu de

les nnmtanyes de can Margarit, per tal coin entre cis detritus pissar-

rosos pontians es troben bastants fragments de fires roig o pedra

esmoladora, i a Hies, ala Banda de nnigjorn de I'esmentada carretera, da-

munt els detritus pontians es veu tin regular bloc de pudinga quarsosa

o pinyolenc de la base del triasic. Aquesta descoberta em dung gairebe

Ia seguretat que tots els altres claps vermells de les argiles pontianes

provenen de la dissoluciu dell gresos roigs tri'rsics del nord per les

aigiies ptuvials, els currents de les quals anaven a dipositar Ilur solat-

ge a les voreres del nrigjorn del Llcrc Pontia.

Sobre In procedencia d'aquests claps vermeils no tinc res a recti-
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ficar del que vaig dir en el Inca trehall de any 1923 ('). sense neces-
sitat d'esbrinar si les variacions de coloracio son degudes a difer&ncies
de Ia gnontitat d'Oxids de ferro que contenen, in del diferent gran
d'oxidacio i hidratacio dels claps. Referent a agt[est darner extrenl
sols fare notar que coin roes propers son aquests dipusits al punt d'ori-
gen el color vernuell es Iles pujat, i coin nuts Ilunyans mes esblaimat,
4'o que es conipren Ines facilnu'nt tenint en compte que durant el set[
avant,' dins del ]lac pontiii, Its aigiies s'anaven clarificant en deixar
caure pel carpi part dell sediments que portaven en suspensio.

No es estrany, doncs, que els claps del Hord de can Baiona, tan
propers a la faixa de la pedra esmoladora, presentin on to vermell tan
vin, i en canvi a la vall de darrera de Sant Miquel de 'I-oudell, el color
sigui tan feble. Fl mateix vaig exposar referent a la coloraci(i verntells
dell dipusits pontians de la riera de Gala i Bres^els de can Gonteres:
en 1'enribassat de I'esvoranc d'aquesta riera, tan proper al torrent del
Llor, el color vermell es tan viii que talrnent sembla sang fresco, men-
tre en els desnnntts de la via del Nord, entre el torrent de les Airneri-
gues i el de la Maurina, tan allunyats de la pedra esmoladora del
torrent del LIor, it vermell is tan feble que gairebt es confon antb el
groguenc de les argiles (2).

Referent it I'esvoranc pel goal s'havien escorregut les aigiies
que portaven els sediments verntells it la reconada de lit vail de Sant
Miquel, si que he de rectificar, per tai coin no va esser per la Pont del
Molinot i torrent del Llor per on passaren, segons jo suposava alesho-
res, coil ho prova el fet que en cap Iloc d'agt[est curs no hi he vist
rastre de sediments vermells. El rues probable es quit fos per I'tsvo-
ranc del Pont Gran de I'estacio d'Olesa, segons ja ho havia exposat,
encara que amb dubte, en una rota del men article , ('anni de co/or tie
les arLiles polltiaaes I'any 14)20 ('),

(want ads dipusits verniells de la carretera d'Olesa, al nord

111 «(1ue el nwvintent de Ilevant havia comcntat ahttne de finir I'epoat pontiana ique acahit en comentiar el pen )d(' pliocenic, ja ho havia suspitut I 'any 1920, fondant-mein el canvi de color groc en verntell que experimentaven en el sea tent' superior Ics argi-Ics del torrentet de d irrcra de I'ermita de Sant Miquel de Taudell i sofa la Casa de canI'rutliis de Viladecavalls
tuna cosy per lest ii pot dir-se de la fornmciti de darrera de la Casa de can Margarit ide la dissoluciti de Ics arenisques rages triasiques d'aquell indret: a aquestes aigiies fandegnda la sedin]entaci6 de Ies argilus vermelles superiors eft que s 'asseu la Casa de can

Trullas, que es troba pies avail . El:oca de In iacli'ueio del pltnell central d'r,panya
envers 1 'Arlontic. Rutlleti Inst. ('at. I list. Natural, mare-abril, 1923, pigs. is i ill.

(2) Vegeu el ntcu opuscle Les tiltracions de les aigdes del torrent del Llor,' trasprca
a la riera de Gaio.' Terrassa, (irafics Hostench, 1931, peg. 4.

(3) Bullied de la lnstitucid Calala-a d'Hisld,ia Natural, luny 1920, pag. 1291, nottt.
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de can Haiona, no crec que siguin deguts it les argues baixades pel

torrent de can Marcet, si tenim en conipte que encara avui la barrera

de Ilicorelles, on to el seu origen aquest torrent, es prou alta i no pre-

senta cap esboranc, amb tot i qne les aigiies que dissolien els gresos

roigs triirsics del repeu de les muntanyes de can Margarit pogues-

sin venir it abocar-se al torrent de can Marcet. Aquest fet es el que

em fa creure que els dipOsits (lei nord de can 1aiona, varen esser

sedimentats per les aigiies que s'esumnyien per I'esvoranc del Pont

Gran de I'estacio d'Olesa.
Si, corn es probable, hagues estat aixi, se'n seguiria que el profund

esvoranc de Its Ilicorelles, que avid solca el torrent de can Santjaume.

sota el pont de la carretera d'Olesa, no existia encara it les darreries

de I'^,poca Pontiu,ui, perqut, si hagues existit, les aigiies del Pont

Gran no s'haurien dirigit a dalt de la carena de can Baiona, ni In hau-

rien pogut dipositar els sediments vermells que ara clapegen els seas

detritus. L'excavaciO d'aquest torrent devia comencar amb el buida-

ment del Llac Ponti i, a principis del periode tpliocenic.

Resunrint el que hem dit fins aqui, sembla que en podem treure

les segiients conclusions:
I'rinrera: (, ue tots els claps vernrells, no quaternaris, que superfi-

cialment presentee les argiles pontianes del Valles occidental, prove-

nen de lit dissoluciu de lit faixa de gresos roigs triasics del repeu de

les muntanyes de can Margarit per les aigiies pluvials i subsolars que

anaven it deixar Ilur solatge a les voreres de nrigjorn del Llac Pontirr.

Segona: Que encara que pot oferir algun dubte determinar per

quills esvorancs del rellerr de llicorelles interposat it la faixa de gresos

roigs i la vorera nord del I,lac IontLi, sembla que es pot con-

cloure que no era pel torrent del Llor per on passaren les aigiies que

anaven it tenyir els turons de lit vall de Sant Miquel, ni pel torrent de

can Marcet les que clapejaren els detritus del Hord de can Baiona, sinri

que varen esser les de I'esvoranc del Pont Gran les que formaren

aquests darrers dipbsits i que, vorejant lit serralada central, anaren it

tenyir els turonets de la vall de Sant .Miquel de Toudell.

1'ercera: Les aigiies dels torrents de can Margarit i de can Boada

de les Parentes, atenent als profunds esvorancs que tallen les llicore-

Iles de Ilurs costats, sembla que formaren el dip<sit superior vermeil

del socol en que s'asseu la casa de can TrullLrs de Viladecavalls.


