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Fonomens de corriment al V a lles
(Prov . de Barcelona)

per

Jacinte ELIAs

La Ilarga fondalada del Valles, produ'ida per successius enfonza-
ments, es troba vorejada at nord per tres faixes concentriques de te-
rrenys: la anterior, composta de granit o de pi4arres; la que Ii segueix at
darrera, d'arenisques roges i calisses triassiques; i la posterior, de gros-
sos bancals de conglomerats eoccnics.

La faixa de pi(arres o Ilicorelles, que sol Esser la m6s baixa, es veu a
Collbat6, a La Puda, a In estaciO d'Olesa, a La Borrunrhrna, a can Car-
bonell i a Matadepera, desapareixent prop de Castellar, on es substituida
pel granit, per6 continuant a claps envers el Montseny, com succeeix a
I'errnita del Remei de Caldas, a La (iarriga i a Sant Pere de Vilamajd, etz.

La faixa triilssica, que segueix darrera de les picarres, i que sot for-
mar turons mes enlairats, apareix at Tur6 del Castell de Collbat6, al
Puigvent6s, a les muntanyes de can Margarit, a can Candi de Matadepe-
ra, at Pujol, uls Rossos i at Ping de la Creu.

La faixa eocenica, que forma la mes atta muralla que tanca al Va-
Iles pel Hord, es conlpon de grans massius de conglomerats, alternant
anlb fuixes d'arenisca roja, aitals com el Montserrat, les serres del
(-'bac, les de La Mata, el Sant Llorens del Munt, Sant Sadurni de (iallifa
i els Cingles de Berti.

Aquestes faixes, que en temps molt antics'eren continues, es troben
avui interromptides i tallades per amples esborancs pets quips s'hi esco-
rren els rius, les rieres i els torrents, corn I'Anoia, el Llobregat, el torrent
del Llor, La Xw-tjwicra, la riera de les Arenes, el Ripoll, el Tenes i el
Congost. Aitals trencaments i obertures s6n deguts en part, ats grans
trastornstectonics, i despres a Ia acci6 erosiua i despulladora de les
aigues correntes.

Tractare aqui, no d'aquells estrets i fondos congostos deguts exclusi-
vament a In erosi6, Sind dots amples esborancs d'origen technic pets
quins s'esmunyiren els terrenys empesos pets esforcos tangenciats de la
era terciaria.
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II

Tres son els principals trans o escotadures que trenquen a les faixes

de Iii serralada: it punent, el trajecte que va del riu Anoia al Montserrat;

al centre, el conlpres entre les mnntanyes de can Margarit i el collet de

cdn leoure; i a Ilevant, el que va des de Caldas de Montbui al duet

Tenes.

La caracteristica tectonica que ofereixen els terrenys enclosos dintre

d'aquestes valls d'enfonzament, s6n la desaparici6 del triassic o faixa del

nlig, i els contactes anormals produ'its pet corrinlent dels terrenys prima-

ris o arcaics per damunt dels secundaris i terciaris.

Per ponent del Montserrat fins al thahrcg del riu Anoia son les pi4a-

rres les que, aven4ant fins a la versant i ternle de Castelloli, han acotxat

al triassic i en part al eocenic, feat desapareixer al primer en in llarc

trajecte; a la anipla escotadura del mig, entre el collet de can Roure i les

muntanyes de can Margarit, son les pi4arres sil'liiriques i cdnlbriques les

que han corregut per dannult de les arenisques rages i calisses triitsslgues,

alcan4ant gran extensiu per damunt del cocienic; i en el circ d'enfonza-

ment que s'exten desde la vall del Tenes fins a Caldas de Montbui, cs el

granit el que aven4ant de S. E. a N. W. ha acotxat al triiissic i al tram

thanneciit del Bulirnus gerundensis, at rivant a posar-se en contacte anor-

nlal amb I'eocenic ipressid (1).

D'aquestes tres cones de corriment, jo now ocupare sine de la del

N. W. del Vallcs, com a resultat de les observacions fetes durant I'Ex-

cursiu col'lectiva de la INSTITUCI6 CvrvI.XNa d'HlsmsI.% NArrsvl, del diven-

dres 6 de juliol d' enguany a les serres de Coll Cardds i del I'hac,a la que

in vaig concbrrer.

Ill

La faixa de pi4arrres que, sens altra interrupciu que la ocasionada

per la erosi6 de la riera de les Arenes, ve seguint-se des de cdn Salleru,

prop de Castellar, per Matadepera, Pantan de cdn Bogunrtr, La Borrunrhi-

na, estaciO d'Olesa, Sant Pere Sacama i uli„jorn de La Puda, en irrivar

it la Pedreia d'en,loan Prrrull (terme de Viiad(-caballs), sofreix una sohta-

da bifurcaci6. La branca principal, per migjorn de les nnuitanyes de can

Margarit, segueix envers Iii estaci6 d'Olesa: la hrauca desviada, per la

vora esquerra del torrent del Llor, es dirigeix envers el N. W., acabant

en I'alterds 7ur6 del Avella, que s'alc.a al costat nord de la ca,;a de Coil

Cardus.

( I I Per a m,'.3 d!tills reapecte a n'aquests corrirnenta. pot veure 's la .Kota sobre in Tec-

tonics de to cor-I l,era media catalana presentada per D. Domingo Palet y Barba a la Real

Academia de Cicadas y Artea de Barcelona , leida en la sesiGn de 3l Diciembre de 191'•.
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Resulta, doncs, que les murtanyes de cau Margarit, compostes taut
sots d'areuisques ropes i calisses triassigties, es troben envoltades de
picarres per migjorn i pel nord. La faixa de pi4arres de migjorn, que es la
principal, es troba en sa situacio normal, 4o es, dessota de la ptidinga-
quar4-usa i arenisques ropes triassigties; en canvi ]a hi-mica Lie pi(:arres
del cord recobreix a les arenisques ropes i calisses del Acuper, segolls
es veu al areny del torrent del Llor: hi ha, doncs, aqui contacte anormal,
o sigui una inversi6 de pisos.

Coincidint la desviacid de la branca de picarres (,liver,-; el N. 'W. alllh
la superposiciu de la mateixa daniunt de eocenic de Coll Cardus, i amb la
total desaparicii del triiissic en el Ilarc trajecte d'uns 5 kilometres, des
del torrent del Llor fins al collet de can Roure, es couipren que es tracte
aqui dun fenomeii de corriment.

e,A quina causa san deguts aquests corrinients, trasbalsaments i con-
tactes anornials, i en quina epoca o epoques tingueren Iloc? Veils a(pli 10
que'm proposo escatir en els segiients capitols, encara que no amb la
extensid i details que mereix aquesta tant interessant regi( del N. AV del
Valh^s.

IV

(, uan una gran nurssa continental va descendint de mica en mica per
a convertir-se al fi en una fossa marina, Corn que no Iota la escor4a de In
terra pot baixar al niatcix temps per a enquihir-se en un esprii mos redrfit,
for(osanient ha de produir arrugues o plecs al seu entorn. No peguent
les flexions de les capes de la litosfera continuar indefinidament, quan cis
plecs teuen molta tivantu, arriva un moment en que es treuquen per la
aresta, i continuant les prempsades, es produeixen aleshores els fero-
mens de corriment.

En el moment en que aquestes masses que avencen rester dctingudes
per massius resistents que no cedeixen, es redresseu al enfrout de [lit obs-
tacle; pero en els punts en que els massius s'han enfonzat, deixant amples
esborancs, els terrenys que corren s'hi endinsen, aveu4ant soviet has-
tants kilometres.

Lo printer ens explica el perque poques vegades es dona el cas de
que un massiu resistent s'alsi sobtadament al extrem drum plannra, shin
que gairebe senipre Ii precedeix una avant-nnrralla de serres o cadenes
de turons, clue son els terrenys correguts, els quills, en topar-se aurb els
massius han restat ally prempsats i redrecats.

Aixis veiem que entre el pla d'Olesa i els espedats de migjorn del
Montserrat s'hi entreposen les serres de cau Rubin i del TurO dcl Castell
de Collbatu; entre la estaciu de Viladecahalk i les intintanves de call
Margarit hi trobeni una cadena de turons formada pel de can Marcet, el
de cOn Uoada de les Parentes i la l3orrunibina; entre Matadepera i el
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massin de Sant Llorens s'hi alcen els turons de Rogues Blangne^';, del
Pujol i de;s Rosios i in Serra del Padrb.

En canvi, per I'eshoranc del canal del Llobregat c l triassic corregue
fins al Cairat, recobrint al eocenic; i per la ample escotadnra del torrent
del Llor, s'hi deshordaren les pi4arres, arrivant fins als turons del .-Fre/iiz
i de Lei !'rIlriLees, i cavalcant per damunt del triassic i del eocenic.

S'ha do lenir en compte que quan tingaeren Iloc aquests aventios de
les pi4arres, els terrenys del Vallcs no eren de molt tart fondos cons avid,
i per aquest nlotin els corri cents cren quelcbnt rates planers, poguent
aven^ar molt ans que no in farien actualment.

V

Anent ara a wire si ees possible escatir poc mes o menys la epoca o
i'poques en que han tingut IncIaquests movinients technics que han pro-
duit els corrinuents. Per de prompte ja s'observa que nns terrenys han
avenccat de S. E. a N. W., i altres de S. S. W. a N. N. E.. de to que s'en
deducix que no tots han estat sincrimics, sinu que han tingut Iloc en dife-
rentes cpoques. Ns primers s6n deguts a empentes vingndes del Medite-
rrani, i els segons p.ovenen d'empentes que tenien Ilnr origen en I'Atlan-
tic tropical.

Cal recordar que les empentes mediterritnies de S. E. a N. W. actua-
ren amb qualques interrupcions i alternances, des de mitjans del cretasic
fins acahar I'cpoca Torloniana, en que tingue Iloc I'aixecament dels Alps.
Aquestes empentes de S. E. a N. W., que durant el cretitcic superior
feren eixir nn continent al Mediterrani, anant aixecant-lo durant els pri
liters temps de la era terciaria, per un movinient de bascula anaven en
canvi enfonzant el centre de Catalnnya, que es converti en una regiO
pantanosa i Ilacnstre. Arriva a csser tan considerable aquest descens,
que a principis del ipressia itdhuc les aigues del Cantabric avem-aren fins
a la serralada del nord i de ponent del Vallcs, segons semblen demostrar-
ho ins hancs niargo-areniscosos, plens de ftmbicles i miliolils, que es
venen a Coll Cardus, i a la riera cte Cadafalch, prop de Castellar (I).

Tenint aiV) present, veiam to que amb refercncia als avenccos i recu-
briments ens dill la observaciO dels hancs thannecians, esparnacians i
ipresians, o siguin els del eocenic inferior ('aquesta part N. W., del
Vallcs.

Segnint la carretera de Vacarisses, els primers bmlcs de conglome-
rats eoccnics que envolten pel N. W., pel N. i pel N. E. a Ies nnnttanyes
de can Margarit, i que poden considerar se coin a lharrneeians i espar-

I Vegu IA Not, sobre Ia cordillera del N. tie rarra€a, presentada por 1). Domingo
Paint y Barba a la Real Academia de :;iencias y Aries de Barcelona , Ieida en In sest6n de
30 Junlio de 1910*.
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nacians , sols es componen de fragments de calica triassica, despresos de

dites muntanyes, seas que en ells s'hi harregi cap fragment de picarra,

de to qual s'en dedueix que a principis del eocenic pets voltants de Coll

Cardus no s'hi havia ficat encara cap corriment de Ilicorelles.

Peril a tin nivell quelcOr alas enlairat, que pot considerar-se ja

ipressik, s'observa an canvi sobtat en la composicid petrografica del

eocenic. Els conglomerats de la ja esnientada carretera de Vacarisses,

mentres aquesta passa per darrera de les muntanyes de cr n Margarit, no

contenen, com hahem dit, altres el'lements petrografics que fragments de

calica despresu: d'aquestes muntanyes; Hies tant bon punt la carretera

arriva enfront del collet de Coll Cardus, on acaben dites muntanyes,

l'eocenic no come sine fragments de Ilicorelles, amb exclusi6 de fragments

calissos. Ito ntateix passa at eocenic de darrera de La Pineda, al fans del

torrent del Llor, quips terrenys, encar que no distra nu^s que tin kiline-

tre de les namtanyes calisses de can Margarit, sols es composen d'una

bretxa de mennts fragments de Ilicorella, sons que hi entrin fracments

calcaris.

D'aixb sembla deduir-s'en que, en arriva la epoca ipressiana, el con-

tinent nediterrani rebe taut forta sotregada que s'entaira sohtadautent,

fent avencar envers Coll Cardus una nnu-alla de terreny paleo^aic, al

ensemps que enfonzant-se el centre de Cataluuya i d'AragC, les aigues del

Cantithric aven4aren fins a la regiu del nord i de ponent del Vallcs.

Aquesta gran Ilenca de pi4arres que s'endinzit pel avui torrent del Llor,

vorejant pel nord a les numtanyes de can Margarit, no sots foil an entre-

banc que barra el pas als fracments calissos d'aquestes numtanyes envers

el N. i cl N. W., sine que fou e!la la que amh Ilurs despulles proporciona

la muuio de mennts fracments de llicorella que fornten Ies bretxes dels

bancs eocenicsipresians.

La conclusio que d'aixu sembla en podent treure, es que till dels pri-

mers corriments de picarres que tinguc Iloc at N. W. del Valies , ocorre-

gue a principis de la epoca ipressiana.

VI

Despres d'aquest cataclisnte, es de creure que s'inicia en el continent

mediterrani tin batauceig en sentit contrari, abaixant-se el terrer pel canto

de Ies Halears, i al(ant-se at centre de nostre Principat. I)e to primer

sembla donar-ne testintoni el fet de que no trobant-se a Mallorca et pis

ipressia, hi hagi dipusits uuuunulitics, to que vol dir que ets terrenys ana-

ven descendint per aquell canto. Lo segue, en canvi, ens ve testimoniejat

per la continua reculada del star eocenic envers el N. W., de tal ntanera

que des d'els primers dipusits ipressians de Coll Cardus i de can Ferres

(Matadepera ) fins als primers dipusits lutecians o nrrmmulitics, que es
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troben al Vilar, a Rocafort i a Talamanca, la distiurcia o retroces de les

platjes es d'uns 10 a 12 kilometres poc nres o menys.

I )urant el periode nummulitic continua al4ant-se el terrer al centre i al

nord del Principat, rectilant les platjes del mar envers el N. W. i tancant-

se its vores d'aquest ales darreries, tunt per haver-se alcat el terror al

S. E. com per haver-se produit al final de I'eocenic I'aixecament dels

Pireneus.

Amb el formidable esfor4 orogenic que produi aquest al4ament, les

aigues del rescent tancat mar eocenic, que es converti en on (lac, retor-

naren cap aci, formant cis primers dipusits oligocenics o pis sannoissia

en transgressi6 anrb els hartonians de It part alta del Motserrat.

La discordancia d'estratificaci6 que es veu pel canto de (levant d'aques-

ta muntanya, on els trams eocenics estan tots inclinats tins 30° envers el

N. W., rnentres els trams superiors u oligoctnics son gairebe horitzon-

tals, d6na a compendre que la inclinaci6 dels primers e,; produi poc abans

de fornlar-se els dipusits horitzontals oligocenics, i per lo mateix dita

inclinaciO5 fou deguda al inateix esfor4 orogenic que aixeca als Pireneus.

I corn no es de creure que aquesta ferma estrebada actues tart sots

contra el Montserrat, sin6 que s'extendria per tot el Valles, es de pensar

que les inclinacions envers el N. W. que presenten els conglomerats i

arenisques de La Pola, del ilontcaa, del Sant Llorens del Munt, de Sant

`adurni de Gallifa, de.ls Cingles de Berti, i adhuc els primaris i arcaics

del Montseny, foren produides pel mateix trastorn.

La ausencia de discordancies d'estratificaci6 a la part alta d 'aquests

massius podria esser deguda a la desaparicid dels trams superiors per

ablaciu; peru mes probablement encara, a que les aigues del (lac oligoce-

nic no haguessin arrivat fins als cims d'aquests massius, sin6 que les vo-

res de dit (lac passessin per darrera dells. Si hagues estat aixu ultinr,

tindriem que la part alta d'aquestes rnuntanyes no seria oligocenica, corn

es crew, sing eocenica. Pot-ser els descobriments paleontologics posaran

.tlgun dia en clar aquest punt encara dubt6s.

VII

Durant el periode oligocenic el continent mediterrani continua des-

cendit pel S. E., anegant en gran part al centre de Mallorca; mentres

aqui, per moviment de bascula, anava alSant-se, coin ho demostra el fet

de que la Segarra, que durant el sannoisiia estaba ocupada per its aigues

del (lac oligocenic, a les darreries del estanrpiir gairebe estava en sec.

Amb el descens del continent mediterrani pel S. E., s'origina tin mo-

viment de descompressi6 tart marcat,que en arrivar I'epoca Ayailaniana,

s'enfonzaren el Valles i Penades, anant it buidar-se a la nova depressi6

les aigues del (lac oligocenic, segons ho proven els dipusits d'arenisques
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i iuargues roges aquitanianes que s'extenen des de Sant Cugat fins aVila

franca. En canvi, el; terrenys de la Segarra s'al4aren tart que les aigues

de (tit Ilac retrocediren euvers I'Arago i (asteila la Vella, no trobant-se

els diposits aquitanians fins a Vera (Saragossa), Burgos i vall de La Bu-

reba.

liavent comencat l'eurunament del continent iuediterrani amb I'en-

fonzament del Valles i Penades, no tardaren gaire en repetir-se cis en-

fonz.anients, principalnlent a In costa, dories que a principjs del tfitrrlig-aliu

el mar s'endiuza pel Pcnades, i al Nelveciir, no sots ocupa la platia de

Barcelona, sin() que es fica pel Baix Valles, i vorejant pel nord al Tibida-

bo., arriva fins prop de (iranollers.

En comencar la epoca Torloniana, altra volta torna a al4ar-se el

continent mediterrani pel S. E. doncs que taut a les Balears corn al estret

Nord-Betic a Andalusia, el pis tortonia correspon a una face regresiva

o de retirada de les aigues envers el sud-est (1). Aquest al4ament, durant

el Tortouia, feu eixir del funs del ular al Muntjuich, al ensenips que aixe-

cant tambe a la 4ona costera, arriva it tancar In conlunicacio que tenia el

Mediterrani anib el mar tortonia del interior del Pervades, que d'aquest

modo resta converti^ en tin Ilac.

Si aquest al4anlent pausat , que era e1 precursor de I'aixecanient dels

Alps, tenia tanta amplitud que, segons les sjntesis de'n Suess, troba sa

contiuuacio en els Apenins, Sicilia, Tunez, I'Atlas, les i nlntanyes qne

envolten el Rif, Tanger i Gibraltar, ja ens podem imaginar quills st'rien

els efectes tectonics que en acabar el Tortouia degue produit en rostra

regio, que es trobava prenlpsada entre la costa, on s'hi alt,-i el Munijuich,

i la Serra del Cadi, darrera de la qual es produiren els enfouzanlents de

Ies valls de Seu d'Urgell i de Cerdanya.

Aquests efectes desastrosos son tart manifestos i nonlbrosos a la re-

giti que venim estudiant, que tant sols per a ocnpar-nos-en Ileugerain nt,

val la pena dedicar-Ili tot on cepitol.

Vill

Apart de I'alcament del Mt:ijtticti (2) i de la faixa coste rat ,inih el con-

ill -Au Turronien corre:oond una phase regressive dons le bassin peri-alpin. II en

est de mane dins let, Baleares, que Inn attribute on non it cet etagc Ies formations a

Pilhocerithiurn de Mei,rrq ie ou d'ibiza... Ile touter manie es done, (e Tortonier, coin-

cide aux B.rl - >ires, avec un retraii ae la mer soil sunplem(ut ebauche, snit comp) Pt

On admettait. dopuis lea trevaux de M. M. Kil.inn et Her and. quo eel i I;ge Tor

tooia correspondait aussi a one phase rC dressive awns in bras tie trier tie di•noit

Nord betique• Patti Fallot. Elude genl,,gique de is Sitvva de tlrriorquo, peg. 455.

Carts et t .ieiLe 92!.

2 I,a prroi ucia de banes tortonians ii o part superior del Mua,juith i Lt eusencia

de oaocs sannauau^, dontustra quo aquiata munttutya, en ct,metcat vepuca Sarnta-

tiana, ja havia eixit del tons del roar.
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segiient tancament del (lac tortoniir del Penades, les prempsades de S. E.

a N. W. vingudes de les Balears, ,produiren les inclinacions taut generals

de trains Hrnb bucament N. W., que to mateix es trohen a its nnrntanyes

de In costa que it les serres baixes at pen de Ia serralada del N. i del

N. W. del Valles.

Les inclinacions tant marcades amb bucanrent N. W. clue presenten

els banes equitanians, tart a la pedrera de can Uhac de Iluhi, com at

revolt del ferrocarril electric prop de car, Ira/id de la mateixa vita, coil]

les dell banes aquitanians i helvecians de In carretera de Martorell, part

d'avall de can Sanlojini, que no podien esser anteriors a la epoca He/re-

ciana en que es formaren aquests darrers dipbsits, s'han d'atribu'ir a

aquestes prempsades de les darreries de la epoca ?orloniana.

La verticalitat de la uulralla de conglotnerats de la serra de Sant

Salvad6 de les Fspases, In de les calisses, arenisques noges i pudinga

quarcosa del PuigventOs i del canal de can Margarit, quines capes miren

de cara at N. W., no pot atribuir-se a una epoca anterior at primer en-

fonzanlent del Valles, per quart Bits terrenys eren roes alterosos que el

Montserrat, aleshores anegat dintre del mar; i com no tenien at darrera

cap massin resistent que els obligues a redre4ar-se, aquesta verticalitat

tart sols podien adquirir-la despres d'csser enfonzat el Valles i al(at el

Montserrat, que havia de servir de h)rst o massin resistent, i contra el

qual havien d'esser prempsats i redrecats.

Perin com duraut les epoques hurdigaliana i helveciana, els terrenys

del Vallcs, en Iloc d'alcar-se per efecte de les prempsades, at reves ana-

ven descendint fins a esser invadits pel mar, resulta que taut sols a la

epoca 7ortoiriana, en que Bits terrenys tornaven it enlairar-se, podien

apretar it Its esmentades serres i turous contra el massin del Montserrat,

que en oposar-se at sell aven4, els obligava a rodar i posar-se verticals.

Altre dels efectes produits per aquestes empentes meaiterranies foren

els aveu4os i cavalcaments, que originaren els contactes anornials.

La faixa de terrenys primaris del nord del Valles, que despres de les

muntanyes del litoral, era la primera amb que topaven les empentes

vingudes del S. E., en esser arreticada de liar seti per la acciti impulsiva

de dites empentes, aven4ava anvers el N. W.

El trot de mautetl de pi4arres que en avencar restu detiltgut pel
massin resistent del Pugveutds i de les ru nutanyes de can Margarit, no

poguent passar avant i troblrnt-se dupes pet darrera, es redre4ir formant

tmu llarga muralla des de Stint Pere Sacama fins a cdn Boarla de les

I'll-en/e.,; i pot-ser fins it la liorrumbina. Aquesta muralla, aleshores con-

tinua, estdl avid tart gastada que s'ha transformat en tin seguit de turons
cunics, entre ells el de Sant Pere Sacania, el de can Marco i el de can

Honda de les Parentes. Senrblant transfornraciri es dcguda it fracciona-

nreut produit per les fernres empentes vingudes de (levant ales darreries
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de la epoca Pontlana, quines hi formareu replecs, que enfondits per les
gigues pluvials, s'han cunvertit en els torrents del Buxadell, de ciln Mar-
cel, de can Trullas, de Sant Marti i del Llor.

La secci6 del mantell de pi4arres de llevant, que es troba amb I'esbo-
ranc ubert entre el torrent del Llor i el collet de can [?our(,, es ficil de
dret a dret per dita obertura, aven4ant per tin cant6 fins at 7ur6 del Are-
lla, i potser fins al pen del Cingles de Vacarisses, i per altra fills a la
Vinpa do la Pastora, a tin quil6metre a migjorn del Ubac, recobrint aI
eoccnic.

Cal fer reinarcar aqui que les pi4arres d'aque;t darrer corrinient es
dintingeixen, tart per esser molt esmicolades per I'arrosseganrent, com
per sa Iluisor i per esser molt nracliferes, indicant que sdn metanrurfiques,

lo que fa creure que son cambriques, 4u es, que provenen de capes fonder.
Es compren que Si en els curriments d'epoques interiors foren arrencactes
les pi4arres sil - luriques o superiors de la faixa del nord del Valles, ara
e stiguessen ja at descobert les inferiors o cambriques, o be que anrb la
forty estrebada experirnentes In f iixa una rotacib que fes pujar a la su-
perficie les pi4arres del fons.

A n'aquesta darrera i tant ferma estrebada pot atribuir-se el trans-
port del gran bloc de pudinga quar4usa que dalt de la Pedrera den Joan
Purull descansa en contacte anorinal damunt de les arenisques roges in-
feriors, i el grop de fragments de la mateixa pudinga que es troba un
quilOmetre mes al N. W., a ma dreta del torrent del Llor, encastat super-
ficialinent damunt de les arenisques roges del itcuper.

Ix

En acabar aquest gran trastorn de les darreries de In epoca Torto-

niana , que feu aixeca- els Alps, cessaren ja del tot les empentes que fins

aleshores venien de les Balears, o sigui, del Mediterrani.

Segons he dit en altre Iloc, a ines d'aquestes empentes vingudes del

S. F., nostra regi6 n'experimenta d'altres de S. S. W. a N. N. E., pro-

vinentes del aba,xament del Atlantic tropical. Aquestes foreu ja mes mo-

dernes i tingueren Iloc aqui durant la epoca segtient o Sarnratlafill, se-

gons veurem dintre de poc.

La actuaci6 d'aquestes noves prempsades es posy bell he de mani-

fest, seguint una direcci6 meridiana, desde les costes mediterranies fins

als Pireneus. En of-cte: les inclinacions constants amb hu4ament al

N. N. E., to mateix les presenten les calisses cretaciques del pla de Begas

que els terrenys triassics de Vallirana, to mateix les arenisques roges

aquitanianes de Martorell que els banes sarmatians de les serres d'Ullas-

trell, lo niateix eis terrenys triassics the Matadepera i Puig de la Creu

que els ipressians de Sant Miquel del Fai, to mateix els eocenics de les
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vores del Ter que els arcaics i primaris de la vall de Nriria. I corn aques-
tes prempsades que inclinaren els banes sarmatians de les serres d'Ullas-
trell i de can Sanfeliu no afectaren per res a les properes argiles pontia-
nes del pla de Terassa, resulta que fou abans de comentar Ia epoca
Ponliana quan actuaren dites prempsades, o signi durant la Sarntaliana.

Als principals efectes produ'its per aquestes empentes foren: in pan-
sada desviaci6 del curs del Llobregat des del Baix Penades envers el
Baix Valles; el redre4ament del Puigvent6s pel costat S. S. W. i Ilur
gradual separaci6 de les rnuntanyes de can Margarit, iniciant I'esboranc
per on passa avui el Buxadell, prop de la estaci6 d'Olesa; les ondulacions
verticals dels banes eocenics del canal del .Uitn0; I 'arrugament i pausat
al4ament de In serralada central del Valles, des del pen del Puigvent6s
fins prop de Sardanyola; el redreGament de la pudinga quarcosa, tant a
La Borrumhina com a la Pedrera (Fen Joan Purull; els rebregaments,
trencadures i plec-falla del Tim) de Roques Blanques de can Candi de
Matadepera, que es veuen al costat de la carretera de Talamanca; i coil,
a resultat final, I'enfonzament de tot 1'Alt Valles, en quina depressi6 s'hi
allotjaren les aigues baixades del nord, formant-hi el Llae PonNit, gnines
vores extremes passaven per Matadepera, In del Hord, i per Santt: Mar-
garida, in de migjorn.

Lo nrateix que hahia succeit anrh les empentes de S. F. a N. W. a les
darreries de la epoca Tortoniana, co es, que es produIren aven4os i ca-
valcaments, ocorregu6 tambt' amb aquestes empentes de S. S. W. a
N. N. E. en acabar la epoca Sarmatiana, dirigint-se ara els corriments
envers el N. N. E. Aixis succei a Collbatri que, en topar-se les calisses
tie la serra del Tur6 del Castel) amb els espedats de les Coves del Salilre,
gairebe es posaren verticals; in pudinga quar4osa i les arenisques roges
tie La Borrunlhina, en esser apretades contra el 7ttrci del Roy, es redre-
4•aren tanlb6 fins a In verticalitat; i lo nrateix els passa a les calisses del
Pujol i de can Sola del Rec6, dessota del massiu del Sant Llorens.

En canvi, les pi^arres de la serra de can Cardus, trobant ben obert
1'esboranc de La .l'urr•trera, es dirigiren envers el N. N. E., arrivant fins
dessota de Les l-oradatles i al cite del 7nrO de la Alsina del Vent o de
Les Pedril.res, acotxant al eocenic, mentres per canto de Ilevant, sobrei-
xint per darnunt del collet de can Roure, s'endinsaren fins al torrent de
can Ferrets, font desapareixer al trii+ssic i acotxant el eocenic.

Aixis com a In estaci6 d'O1esu, In estrebada de S. E. a N. W. a les
darreries del -i'ortonia fou taut ferma que redret•a fins a la verticalitat a
in pudinga i a les arenisques roges del Pont Great al ensemps que anib la
gran pressi6 es cargolaven les pi4arres en Ilur contacte anrh la pudinga;
tambe, coerces a n'aquesta tart forta prenipsada del final del Sarmatii
covers el N. N. E., les pi4arres, en polar-se en contacte amb I'eucenic
de dessota de Les Foradades, es retor4aren violentment en tots sentits,
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segons es veil en el gran desmunt de Ilicorelles de In carretera de Relli-

nas, en revoltar aquesta bon xic ahans d'arrivar als Cats.

Resulta, ademes, que en topar aquestes prempsades amb els ramals

o carenes que de N. N. E. a S. S. W. s'havien format en epoques inte-

riors, els arrugaren, formant-hi replecs o sacsons de traves, per quips

soles s'hi escorren avui les aigues dels xaragalls laterals que aflueixen el

torrent del Llor, a In Xuriguera i a la riera de La Barata.

A n`aquests aventos o corriments tart remarcahles poden atrihuir-se

les tint sobtades inflexions o girades que envers el S. E. experimenten

les principals currents del N. W. del Valles, con In que sofreix el Buxa-

dell davant del canal del Mimi; el torrent del I.ior enfront dels Caslellots,

prop de Coll Cardus; In Xuriguera at costat del Guitarl; i la riera de La

Barata part d'amunt de can Torrella de Matadepera.

Vcus aqui to mes interessaut que pot dir-se referent als corriments

i cavalcaments ocorreguts an aquesta part (lei N. W. del Valles.

I)eixo de parlar de les empentes de llevant envers ponent, que a

les darrerics de la epoca Ponliana prempsaren nostres terrenys, pro-

du'int-hi inclinacions i rebregaments, tant per a no allargar mes aquest

trehall, coin per no haver observat corriments in cavalcaments deguts a

a n`aquests esfor(os, peril les dites inclinacions dennostren ctarament les

influencies de les pressions mediterranies.

Es compren que essent nostra regi6 tant propera a la fossa medite-

rrania, s'hi hagin deixat sentir amb molta intensitat les repercussions dels

trastorns esdevinguts a dita conca. Gairebe poden assegurar que totes

les natpitacions de la escorca mediterritnia han deixat senyals ben marca-

des de ]]in- actuacio en els accidents tectOnics de nostres valls i mun-

tanyes, essent dits accidents corn els sisnurgrams dihuixats en la super-

ficie del terrer.

Conve, doncs, continuar en properes excursions cis estudis ara co-

men4ats, en In seguretat de que han de resultar de gran interns, per a el

mes complert coneixement de la geodinamica de nostra regio.

Terrassa, setembre de 1923.
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