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Emys orbicularis L. Sant Cartes de la Rapita. Es tracta de la var. e)

de Schreiber.

Com se pot veure, son interessants especies la majoria, i aixi pot

felicitar se el Dr. Bosca, per I'exit amb que ha repres sos estudis.

Barcelona , octubre 1916.

Nota paleontologica
I

La Foradada de Vallvidrera
pcI-

JOAN ROSRLS

I

En tres localitats properes a Barcelona es troben jaciments de
fbssils de la epoca primaria; son aquestes Santa Creu de Olorde,
Montcada i Papiol. Els dos primers Ilocs pertanyen als periodes sildric
i devbnic, i el tercer que fins fa poc s'atribuia a un dels pisos infe-
riors del siluric, modernament, grades als pacients estudis del nota-
ble paleontoleg Mr. Pierre Pruvost (1) s'ha reconegut que pertany al
periode carbonifer. Podriem afegir-hi els jaciments de Cervello i
Brugues, pero sa distancia os ja major, estant per altra part separats
de la serra, que en solucio de continuitat, enclou els tres primers
citats. Per la comoditat de trobar-se en una poblacio propera al
terme de Barcelona i unida a ella per tres linies de ferro-carril, el
primari de Montcada ha estat mes visitat i estudiat que'Is altres. Prb

(1) L'Age des Schistes pourpr€s de Papiol pros Barcelone .-Seille, 1912.
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fins en els flocs mos explorats, el pacient naturalista pot trobar sem-

pre algun tipus nou i en el domini de la paleontologia poden trobar-se

certes especies tipiques que indiquen la presencia, a vegades, d'un

pis o sub-pis nou en aquella localitat. Aixf ha ocorregut amb el fossil

que motiva aquesta nota, trobat en aquest darrer Iloc.
Aprofitant, doncs, una de nostres curtes tardes hivernals, vaig

dirigir-me tin diumenge a visitar el susdit turn primari de Montcada,

amb el doble objecte de acaparar oxigen per a mos pulmons, que tan

higienic es per els que vivim la vida de ciutat, i amb el de continuar

mes exploracions per nostres voltants. Per a realitzar I'assencio vaig

dirigir-me pel vessant N E., amb l'objecte d'explorar la pedrera de

Calissa griotte que alli s'explota. Ja poc avans de arribar-hi vaig

tenir ocasio de recollir abundants exemplars de Alofana que es pre-

senta en aquest floc ja pura, ja alterada, entre la Limonita. Arribat a

dita pedrera vaig poder observar-hi diverses especies de moluscs

vivents que no cito per tractar-se d'especies ja conegudes i vulgars,

que habiten diferents flocs de nostre pia. Examinant les gruixudes

capes de dita griotte, que presenten en aquest floc una gran inclina-

cio, vaig poder remarcar sa alternancia amb altres molt estretes de

margues rogenques o groguenques. La primera que vaig trobar

encloia nonibrosos nodols silicosos de color cendrosa, i en la segona

abundaven petits fragments de Olir;ist alguns dels quals vaig recollir

sols per tractar-se de 1'6xid anidric de ferro, que sol trobar-se molt

mes rarament que son hidroxid. Al mirar-los amb deteniment vaig

poder observar en alguns Wells certs details que'm feren veure que

pertanyien a especies fossils, en altra temps indubtablement pirititza-

des. La major part eren, no obstant, indeterminables per haver perdut
la majoria de sos canccters, no aixi en altres, ja que apart d'alguns

fragments d'Orthoceras ',(probablement la O. bohernicum i, vaig

recollir-hi dos exemplars ben conservats de Cardiola interrupta,
Sow. i altres fragments del mateix. Aquet fossil recollit a Campro-
don, Ogassa i Santa Creu d'Olorde no havia estat citat fins ara en el
primari de Montcada, ja que havent repassat el « Curs de geolo-
gia aplicada a Catalunya, de Mn. Font i Sague; el lluminos estudi
doctoral de nostre company Mn. M. Faura i Sans «Sintesis estrati-
grafica de los terrenos primarios de Cataluna» i el ('Bulletin de la So-
ciete Geologique de France, en el volum corresponent a la reunio
general tinguda a Barcelona en 1898, que conte tin notable treball
del geoleg catala Dr. Almera sobre el primari de Montcada, les prin-
cipals i quasi uniques obres que tracten d'aqueixa localitat, no he
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vist assenyalat d'aquest floc la Cardiola interrupta, Sow. que asse-

nyala anib certesa la presencia de la capa superior del gothlandia en

aquest floc.

11

A I'encaP4alar amb aquest titol mon treball d'avui, no es mon

objecte ni aquest el floc d'estudiar el treball d'enginyeria, la critica

del qual deixo per als especialistes en aquesta mena de obres. Em

proposo sots estudiar alto que podriem anomenar 1'anatomia interna

d'aquesta part de nostra serralada, que constitueix la montanya i coil

de Vallvidrera, veritable istme que uneix el gran massis de Sant Pere

amb el del Tibidabo, i citar alguns minerals trobats entre les

roques extretes de dita foradada, nous per a nostres voltants i potser

per a Catalunya.
Seguint la linia recta per ('antic cami-drecera que puja dita colla-

da i baixant pel dret fins at Iloc on es situada l'antiga esglesia

parroquial, hi he pogut observar les roques segents. l.1 Pissarres

satinado-macliferes en tot el cami fins a uns 35 metres aban de arri-

bar at cim, on passen a satinades. A 1'emergir dels sediments qua-

ternaris i fins a una tercera part del cami se presenten molt alterades

i amb abundancia de hidrdxid de ferro, producte de descomposici6

de sos elements. Aquestes pissarres satinado-macliferes van atra-

vessades per nombrosos filonets de Quart blavenc i en alguns flocs per

petits Hits de Pissarres sericito-arnpelitiques, que en altres son de

Quarcites blanquinoses. 2.01, Fins al cim apareixen, damunt de dites

pissares, tines Am/ibolites molt fulloses i descompostes. Es aquest el

floc on acaba I'ampla zona d'Am/ibolites que comenca mes enlla de

sota l'Observatori Fabra. Aquesta zona pot seguir-se ininterrompu-

dament desde Vallvidrera per sota Can Baldiro, «Ideal Pavilion))

i «Betlem->, apareixent en el fons d'aquests darrers flocs, una erupci6

porffdica en forma de dic, de tin Por/id rosat, que esdeve blanguinos

a lesser sota «Betlem» . En el contacte d'aquest Por/id amb les Am/i-

bolites hi he observat oxids de Ferro i carbonats de coure. Aques-

tes Am/ibolites son en sa gran majoria hornblendiques, tornant-se

mes aclinotiques a l'acostar-se a la zona metamorfica de sota dit

Observatori Fabra. Quasi sempre van acompanyades de Granatita,



121 INSTITI'C16 LATALANA U' IIISTORTA NATURAL

que en alguns llocs arriba a formar filons d'un decimetre de gruix. En
gran part de 1'extenci6 on se troben aquestes Anljibolites son tan
alterades, que una persona inexperta les pendria per pissares . Havent
passat la carretera de la Companyia d'Aigues de Barcelona (Dos-
Rius), entre dita drecera de Vallvidrera i la via del funicular, que
puja a dit lloc, hi apareix una roca eruptiva , sumament desfigurada
per l'accio quimica , de color groguenca i textura de arenisca , trenca-
da per nombroses Diaclases , la qual atentament examinada , sembla
haver estat tin Microporfid. Al devallar a 1'altra part de muntanya
es deixa a 1'esquerra una erupcio de Porjid, bastant important, en la
qual s'obriren diverses pedreres que han estat molt temps en explota-
cio, per a extreure ' n materials per a les moltes construccions estivals
d'aquells voltants . A la dreta i en allo que constitueix el fons de la
canal , s'hi troba en alternancies Pissarres satinades i Pissarres
macliferes, fins a uns 20 metres abans d ' arribar al fons de la vall,
on apareix altra petita erupcio porfidica. que molt be podria ser
que tingues relacio amb les anteriors , continuant altra volta fins al
fons les Pissares satinades.

Aquest es 1'estudi d'observacio de ]'exterior d'aquesta muntanya.
Anem ara a fer-lo a l ' interior. Pels materials extrets es veu que com-
ponen sa entranya diferentes classes de Pissarra: negra sericitica;
ampelito-maclifera ( aquestes junt amb l'Amjibolita constitueixen la
major part del total extret); satinada ; maclifera ( fresca i alterada);
verda talcosa ( 1); Quarsita blanca i Quarsita negrosa; Amjibolita
hornbliendica i Porfid groguenc. Entre aquestes roques he pogut
recollir els minerals seguents : Pirita de ferro cristal-litzada en cubus,
entre les Alnfibolites. Marcasita, quasi sempre alterada, ennegrint les
Pissarres en que es troba . Calcopirita, passant en alguns llocs a Ma-
laquita. Entre els pots exemplars de dit mineral, trobats en aquest Iloc,
he pogut recollir- ne un de cristal • litzat, que cito per esser cosa rara
trobar la Pirita de coure en tal estat . Esteatita groga i verdosa entre
les diaclases del Porfld i en el contacte d'aquest amb les Pissarres
verdoses. El to marcadament grocd el Porfid de prop 1 ' estaci6 inferior
del funicular del Tibidabo no m'estranyaria que fos degut a la pre-
sencia d'aquest mineral . Calcita en filons i omplenant els buitsgeo-
da de les Pissarres en cristalls romboedrics i escalenoedrics. Quart
en masse i en filonets que omplenen les esquerdes d'algunes Pissarres

(1) Hi he observat tambe alguns blocs de pis.sarres cloritiques o clorosquistos que per
Esser compactes tenen I'aparitncia d'una rota dfitica.
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i Amfibolites . Dialaga; mineral que vaig tenir ] ' honor de citar
i presentar a aquesta lnstitucio en una de les darreres sessions, cosa
que's presenta en capes mes o menys estretes , entre les Pissares
satinado - ampelitiques . Bron zita; aquesta so] presentar - se junt amb
l'anterior en les mateixes roques, encara que en menor quantitat.
Limonita , procedent de la hidratacio d'algunes roques que contenen
mineral de ferro. Serpentina , molt tipica, que dons naixenGa en
aquest Iloc a dos altres minerals, l'Asbest ja citat aqui per nostre dig-
nissim senyor President , el qual mineral tambe lie recollit , i el Crisu-
til, mineral que's presenta en filonets, de Iluentor sedosa i de textura
fibrosa, semblant a la de algunes varietats de guix o a la de la
Epsomita cristal ' 1itzada de Calatayud.

Atravessant la foradada des de Sarria , m'ha semblat observar-hi les
seccions seguents : I.a Una capa petita de Pissarres maclifero-fer-
ruginoses , molt alterada per I'accio quimica exterior . Una capa
molt mes extensa de Pissarres maclifero - ampelitiques . 3.a Una
gran capa de Pissarres negres sericitiques . 4.ta Una capa de pocs
metres de Pissarra verda talcosa . 5.ta Una abundant erupcio de
Porfid amb abundant Esteatita . G.'I Una petita capa de Pissarra
verdosa amb Dialaga. 7.; I Amfibolita hornblendica amb Dialaga
i Bronzita. 8.a11 Un bon gruix de Sernentina amb Bronzita i Crisb-
til. A continuacio es troben en major o menor extensid les mateixes
capes, amb excepcio de la 5.;1, en ordre invers, es a dir, les 7 .aa, G.aI,
4.aa, 3.^I, 2.a i en Pissarres satinades.

Les roques que componen el Iloc que estudiem , han hagut de
sufrir indubtablement notables transformacions , modificacions o meta-
roorfosis que les han dirt a Ilur estat actual . Es un fet observat en
molts flocs I'efecte de tals transformacions . Las argiles de Montjuich
han passat a Termantides per contacte amb les Quarsites al formar-
se aquestes . Aquestes mateixes procedeixen de les Arenisques. I Fo
que es mes important , en diferents flocs havem remarcat el pas de
roques sedimentaries a eruptives , i a I'inreves, podent citar del pri-
mer cas els exemples seguents: en la Costa de Llevant i en nostra
veina muntanya de Sant Pere Martri , havem vist Pisssarres mig dige-
rides pel Granit, que les envolta, convertint-se en aquest. En la
montanya de Sant Antoni a Ribes i en la Riera de Canoves, havem
pogut observar tin conglomerat de petits elements passar insensible-
ment a Purfid, recristal•litzant sos elements. En el segon cas, hi ha
el fet conegut del Granit descompost que dona a vegades naixement
a una Arkosa. Els mateixos esquistos cristal•lins del terreny arcaic
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provenen en gran part de sediments modificats, a vegades d'epoques
posteriors, i aixis de cap manera poden atribuir-se'ls els caracters de
terreny primitiu, ja que avui s'ha trobat fossils de diferents edats en
terrenys d'aquesta naturalesa: fragments de Crinoides en i'huronia
de la regio dels gratis llacs americans; T,ilobites en el gneis de
Noruega; plantes carboniferres en les pisarres satinades de Tauern
(Franca); fJelemnites en les Pissarres cloritoses de Suissa, en els
quals llocs pel sol caracter petrografic se'ls hauria atribuit edats ben'
diferents. Indubtablement, les roques de Vallvidrera, malgrat Ilur
metamorfisme, son procedents del temps primeris, ja que per una

part entre Vallcarca i el Tibidabo existeixen esquistos amb fossils

ben determinats del devonic i del carbonffer, per altre, en el turn de
Can Pasqua], proper a Vallvidrera, apareixen les Calisses paleoziOi-
ques (griotte) tipiques del devonic. Fora aquest lloc, totes les pissar-

res de nostra ve'ina serralada, descansen sobre el Granit, no trobant-
se en cap lloc el Guix. ^Haura aquest desaparegut d'algun hoc en que
hi havia format? Aixi ho creiem. Fa anys en els diposits pleistoce-

nics que reposen damunt del pliocenic del Hospitalet, trobarem alguns
fragments de Guix, barrejats amb els d'altres tipus de roca, identics
al de nostre vei maciu arcaic, de que opinem que procedirien.

Les roques extretes de l'interior de la foradada, fora les roques de
naturalesa eruptiva, son cristal'lofiliques, que coin son nom indica,

tenen el caracter d'esser a la vegada cristal'lines i esquistoses. Anem

ara a estudiar sa formacil;. El dinamometamorfisme amb la col'labo-

racio de l'aigua, dels elements mineralitzadors i de una temperatura

elevada, pot transformar les roques i donar naixenca a minerals nous.

Aquestes condicions se troben reunides en les geosinclinals, gran-
diosos plecs concaus de l'escorca terrestre on s'acumulen els sedi-

ments en enorme gruix, gracies a l'aprofondiinent progressiu de la
geosinclinal. Sobretot la temperatura to certament gran influencia en

la naixenca d'un mineral o un altre, Aixf Becke distingeix en dites

sinclinals, dos pisos de profonditat, dels quals, coin es natural, el infe-

rior es el de major temperatura. La formacio dels minerals compre-

nent el radical hidroxil (OH.) resulta esser imposible en aquest pis
inferior. En el pis superior, la influencia de la temperatura es menor,
per la qual cosa els minerals hidratats poden pendrer-hi naixenca; al

contrari, I'efecte de les presions s'hi fa sentir particularment, i d'aixo

ve la abundor de minerals lamel'lars que s'hi troben. Els minerals mes

caracteristics del pis mes profon, son: Piroxens, Granat, B otita,

Plagioclases riques en Calc, Ortosa, Silliinanita, Cordierita i Oli-
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vi; els del pis superior: Zoisita, Epidota, Muscovita, Clorita,
Albita, Antigorita i Cloritoide. Les dugues zones tenen de coma
Hornblenda, Quarc•, Turmalina, Estaurutida, Distena i Rutil.

Nosaltres havem cregut endevinar-hi en els terrenys de la base
inferior de Valividrera aquest pis inferior, mentres el superior el
veiem en zona d'Amflbolites i Pissarres macliferes, que desde Can
Baldiro segueixen en lleugera inclinacio la direccio N. E. fins a la
falda del Tibidabo. Corroboren la meva afirmacio alguns dels mine-
rals recollits, sobretot trobant-se en dita zona inferior la Serpentina
que prova la presencia anterior de l'olivi, que indubtablement ha con-
tribuit a sa formacio, aixi corn tambe la presencia actual dels Piro-
.rens: I3ron<ita i Dialaga, I'Hornblenda, etc.

Per tant cal preguntar; ^ha estat el factor actin d'aquesta zona,
el metamosfisme Lie contacte, degut a les diverses erupcions porfidi-
ques, o at contrari, ho ha estat el dinamometamorfisme produit per
una antiga sinclinal? Com diem mes amunt, ens inclinem mes a creure
en 1'acci6 d'aquest darrer. El metamorfisme de contacte to una accio
sempre limitada, mentres que aqui es tracta de la cristal•litzacio de
sediments en una vasta extensio.

En tot el que hem exposat fins aqui, no s'ha de veure tin fet iso-
lat, sing guardant relacio amb la serralada primario-eruptiva del
litoral Ilevanti de nostra provincia, amb la que ha tingut una comuni-
tat de relacions, tant per la epoca de sa formacio, com pel desenrot-
llament at traves dels temps de sa accio destructiva.

Estudi dificil es el dels terrenys prirnaris, pero quan han sofert
grans alteracions, com la que acabem de descriure, aquest se con-
verteix en veritable enigma, que obliga at geolec, a basar-se en part,
en teories d'autors acreditats, aplicades a terrenys de constitucio
semblant, que es el que havem fet en el cas present.

Barcelona, 1915.


