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Notes paleogeografiques del Valles
per

JACINT ELIAS

Curs del Llobregat pel Valles durant la epoca Sarmantiana.

Fins fa poc havia cregut, i aixis consta en alguns dels nteus treballs
anteriors, que a principis de la epoca Sarmantiana, el Llobregat, abo-
cant-se dins de nostra comarca, i passant per les serres d'Ullastrell, de
ca'n Sanf'cliu, de Galliners i de can Camps, ana a parar a Sardanyola; i
que mes tart, desviant el seu curs de Ilevant envers ponent en el sentit
de les agulles d'un rellotje, ana per ultim a buidar-se al mar pel Baix
Penades.

Doncs be: quan recentment preparava un treball sobre la tectonica
del Valles durant el periode miocenic, he pogut apreciar I'actuacio de
dos moviments orogenics de tnolta importancia durant aquell periode, que
m'han fet veure que les desviacions del Llobregat no's verificaren de Ile-
vant envers ponent, sinu el contrari, de ponent envers Ilevant, i per to
mateix que no comenca aquest rin per anar a Sardanyola, sing per diri-
gir-se at Baix Penades.

Em crec, doncs, en el deure de fer aquesta rectificaciu, exposant els
fonaments en que s'apoia, per a que es vegi la justesa d'aquest canvi d'o-
pinio.

En acabar ('epoca Helveciana, despres que les primeres aigiies del
mar Tortonia hagueren invadit el Penades i el Valles, s'inicia ima premp-
sada orogenica que venint de S. E. a N. W., ana altiant de mica en mica
cl fons del mar de faixa costera. Continuant aquest alcament pausat de
les platges, ana eixint del fons de I'aigiia el Montjuich ensemps que res-
tava interrompuda la comunicacio del Mediterrani amb les aigiies del mar
Tortonia de ('interior del Penades i del Valles, que d'aquesta manera es
converti en tin ilac. Aquesta prempsada anava produint al continent un
seguit de piecs anticlinals i sinclinals parallels entre ells, prenent tots
una orientacid de N. E. a S. W. perpendicular a la direccib de in prem-
sada. Aital disposicio i relleu dels piecs comunicava al terrer tin aspecta
ondulat. Quan aquests piecs foren molt acentuats i Ilurs capes tingueren
molta tivantb, es trencaren per I'aresta, donant Iloc a grans esfon-
saments.



INSTITLIC16 CATALANA D'HISTORIA NATURAL 153

En acabar el periode Tortonik es produiren aquests trencaments i
enfonsaments del terrer dirigits de N. E. a S. W.; un d'ells al peu de
Montserrat, i tin altre darrera de la Serra del Cadi. Aquesta direccio de
N. E. a S. W. que prengueren als plecs i enfonsaments explica el para-
lel'lisme que guarden amb la costa de (levant, tant la serralada del nord
del Valles, des del Montseny al Montserrat, corn la Serra del Cadi.

Per la depressio o canal que es forma al nord d'Olesa s'hi escorregue
el Riu Llobregat, que es dirigi envers al Baix Penades, Aixil sembla ve-
nir demostrat per un gran curs d'acarreigs,que solcant a les Ilicorelles de-
torrent del Prig, at N. W. de ca'n Bruquetes, es dirigeix envers Espa-
rraguera. Darrera de la Serra del Cadi, a consegiiencia del enfonsa-
ment ocorregut en aquell indret, s'hi formaren els Ilacs de la Cerdanya i
Seu d'Urgell; a aquesta nova depressio s'hi inicia els curs del Segre,
quines aighes baixant de darrera del Puigmal, es buidaren a dits Ilacs,
fins que mes tart sobreixint pels avui estrets d'Organya i per les gorges
del Montsec, s'anaren a buidar a la conca de I'Ebre.

Veus aqui, doncs, com per la disposici6 dels plecs i relleu del terrer
despres de dits enfonsaments, no era possible que el Llobregat es diri-
gis al principi a Sardanyola, doncs hauria topat amb els plecs anticlinals
que Ii barraven el pas envers el S. E.; en canvi, la direccib de la vall de
N. E. a S. W. I'obliga a dirigir-se envers Esparraguera i Baix Penades•

Despres d'aquest esdeveniment de principis del Sarmantik s'inicia
una nova prempsada que no venia ja de S. E. a N. W. com I'anterior
sinO de S. W. a N. E. o sigui en sentit perpendicular a la primera, i
quin origen tenia probablement a lo que es avui desert de Sahara.
Aquesta nova prempsada ana produfnt a mit jorn del Valles i Penades tin
al(ament pausat del terrer, iniciant tin plec anticlinat orientat de S. E a
N. W. Durant tot el Sarmantia ana continuant aquest alcament pan-
sat del terrer per un seguit de sotregades del S. W., fent decantar el
curs del Llobregat envers mit jorn i despres envers llevant del Valles,
fins que a les darreries de la mateixa epoca aquest riu passava ja pel que
avui son serres de ca'n Purull, (Viladecavalls), de can ,Uissert, de ca'n
Poal, de ca'n Caret (a mit jorn de Terrassa) i de ca'n Bose, que a les ho-
res eren el punt mes fondo del Valles.

L'alcament del terrer, que de mica en mica desviava el curs del Llo-
bregat envers llevant, ens ve demostrat per les inclinacions dels banes
aquitanians, helvecians i tortonians amb bu4amen N. E. tot a la llar-
ga de la vora esquerra del Llobregat des de Martorell a Villalba i Pui•-
venfos; les ntateixes inclinacions es veuen a tots els banes miocenics de
la carretera de Martorell a Terrassa des d'aquella vila fins a la Crea dels
Tres Baffles, particularment a les margues tortonenianes del tall de In
carretera davant de can Santojini; la mateixa inclinacio tenen el banes
aquitanians de ca'n Campanyd de Castellhisbal, els helvecians de ca'n
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Riynl, Ve/l i els sarmantians de dalt de la serra de can San/eliu. Les da-

rreres batzegades d'aquest moviment tectonic feren eixir el grant a les

Mines del Plom de Can Domenec/r de Papiol per mor de la intrusiO d'un

gran file de plorn, feat inclinar tambe envers el N. E. als banes equita-

nians del proper Cingle de can Ca/opa.

A mitj jorn de Terrassa, taut el marge de la carretera de Rubi, dessota

de can Bosck, corn el desmunt del ferro-carril electric al costat de ca'n

Guilarl, les alternances de banes d'argiles i margues amb baucs d'aca-

rreigs, es tin fenonem digne de fixar-hi I'atencio. Les argiles i margues,

que representen una formaci6 lacustre o d'aigiies en repos en quin fons

s'hi assolaven els (lots que enterbolieu les aigiies, ens diuen ben clar que

durant el periode Sarmanlia, en que ja el Llobregat corria pel Valle.

encara en el centre de la comarca hi continuava I'estat de (lac, que per

rao de I'epoca el podem ara anomenar Llac Torlcinic-Sarmm"/in. Els di-

ferents banes d'acarreigs, distribu'its per pisos, representen fortes riua-

des del Llobregat, en que I'empenta de les aigiies endinsava en el ]lac la

carrega d'aluvions i pedregam que arrosegava. En aquestes alternan-

ces d'argiles fines i d'acarreigs, les argiles representen, doncs, les epo-

ques de sossego durant les quals es dipositaven al fons del (lac les impu-

reses de les aigiies terboles; i els acarreigs les eooques de revolts at-

mosferica o de tempesta en que el riu venia f)rt. Demos, corn que els

baucs d'acarreigs o quiscun dels pisos superiors s'anaven formant cada

vegada rues envers el cord, aixo sembla indicar I'actuacio de la prempsa-
da orogenlca vinguda de ('Africa que empenyia i desviava el curs del

Llobregat.

La tivantu de capes del plec anticlinal que es formava al centre del

Valles arriva a esser tart forta en acabar I'epoca Sarman/iana, que es

trencaren sobtadament en el sentit del plec, o sigui de S. E. a N. W.,

produ'int-se la gorja per on pasa el Buxadell a ]levant del Prngu'enlos,

i I'enfonsament de I'Alt Valles, i de aixOi prove la gran fondalada on es

troben avui Terrassa i Sabadell, encaixonada entre la serralada del nord i

la del centre de la comarca. Aquesta fondalada s'ana omplint tant amb

les poques aigiies del desaparegu` Llac Tor/onic-Sannanliu, cone amb
les que haixaven de muntanya, quines restant-hi embassades, formaren el
].lac Ponliu.

Conn eusemps que es produia la fondalada de Terrassa, ocorregue tam-
he un enfonsameut al Baix del Valles, restaren enlairades les serres de
Galliners, de call San%eliu i d'Ullastrell, que quan poc avans hi passava
el Llobregat, eren el punt mes fondo del Valles. Despres d'aitals enfon-
saments del nord i de mit jorn i del redre4ament deis estrebs del Puig
veutOs, i de les serres de ca'iz Bapona i d'Ullastrell, trobant el Llohregat
harrat el pas envers (levant, es veie obligat a tortiar el sea curs, dirigint-
sc envers mitj jorn, i anant a passar probablentent pel serrat del 1'erc/u/a-
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ga i pel Turd del Castell de Castellbisbal, en s'hi aixeca l'armita de

Sant Vicens.
Com es veu, doncs, el moviment orogenic que venia de S. W a N.

E. demostra que les desviacions del Llobregat devien anar de ponent en-

vers Ilevant i no de ( levant envers ponent, i que si abans la disposici6

dels plecs barrava el pas al riu, ara els noun plecs, que tallaven en sen-

tit perpendicular als interiors , anaven obrint - li pas.


