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Notes geo-morfològiques sobre les Guilleries (l) 

Les Guilleries i Collsacabra constitueixen el cord,ó de muntanyes 
que uneix la doble serralada litoralenca amb el muntanyam prepire
nenc. A llevant confinen aquelles serres amb les terres planes de les 
fosses olotina, selvatana i empordanesa; a ponent, amb la clotada de 
la plana de Vic. Els tres massissos Montseny, Guilleries i Collsaca
bra, alineats de NW-SE, constitueixen, amb llurs cims enlairats per 
damunt dels 1000 m (al Montseny, les Agudes i· el Turó de l'Home 
a 1704 m; a les Guilleries, Sant Miquel de Solterra a 1200 m; a 
Collsacabrn, Cabrera a 1311 m; Puigsacalm, a 1315 m), la barrera 
muntanyosa que detura els vents humits llevantins i crea el màxim plu
viomètric subpirenenc, evidenciat per la densitat foresta I: castanyers, 
roures i pins a les Guilleries; vernedes, rovires i fagedes a Collsacabra. 

TP.:RRENYS GEOLÒGICS 

Les Guilleries, geològicament, són Ja continuació del massís 
paleozoic del Montseny, mentre que el planell de Collsacabra forma 
la seva cobertura sedimentària, prolongació de les capes eocèniques 
qu e ocupen bona part de les vores de la depressió central catalana. 

El massís paleozoic de les Guilleries és constituït per pissarres 

. (l l Aquestes notes geo-morfològiques, redactades amb motiu de l'excursió rea
litzadn el 15 de març del 1836 per Ja Institució Catalana d'Història Natural i Ja Societat 
Ca tnln1rn de Geograt· · . . 
, . . ta , son un avanç de la memòria que sobre morfologta de les 

<rnilleries serii presentada a la Societat Catalana de Geografia. 
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metamòrfiques i granit. El clima càlid i humit altera ràpidament 
aquesta roca i forma un bon gruix de terres saulonenques, oferint per 
aquesta causa, gairebé sempre, un modelat de formes madures, 
caracteritzat per les carenes suaus i arrodonides, lleument ondulades, 
i valls amples replenes del lehm granític. Les pissarres metamòrfiques, 
bon xic més dures, ofereixen ordinàriament formes més enèrgiques 
(Montseny), o bé són les que conserven, a causa de llur resistència, 
les antigues formes d'erosió, que en canvi en el granit es degraden 
ràpidament sota l'activa descomposició química. En el contacte amb 
el granit, les pissarres recristal·litzades ofereixen, des del punt de 
vista petrogràfic i mineralògic, interessants zones de contacte. SAN 
MIGUEL DE LA CAMARA (1) ha fet un estudi acurat de les roques 
metamòrfiques de la gorja del Ter, al Pastera l, demostrant la presèn
cia d'una aurèola metamòrfica constitu'ida per gneis, micacites anda
lucítiques i el seguici obligat de roques porfíriques, entre les quals, 
com a totes les Guilleries, abunden els pòrfirs sienítics, diorítics i 
quarsífers, diabases, aplites i pegmatites, etc., formant dics diversament 
orientats. Recentment, AssAHUER i TEICHMÜLLER (2), en un treball 
de conjunt sobre tectònica de la regió litoral catalana, han prosseguit 
les investigacions petrogràfiques en el congost del Ter, descrivint 
unu i m portant massa diorítica de Susqueda. Les nostres observacions 
aclareixen algunes de les interpretacions dels esmentats geòlegs 
alemanys, en el sentit que es tracta simplement de fenòmens de 
digestió granítica, que sovintegen en totes les regions de contacte. 
Hem constatat aquest fet a Sant Miquel de Solterra, on el massís 
granític engloba masses considerables de gneis, pissarres metamòrfi
ques, i àdhuc marbres, sobre l'edat dels quals és difícil de pronunciar
se a causa de l'absència de fòssils. 

L'aurèola de contacte ha donat lloc a l'explotació minera d'Osor, 
on des de fa set anys es beneficia, per a finalitats industrials, la 
fluorina, i com a secundaris, la blenda i la galena. Actualment aquesta 
represa d'activitats de les mines d'Osor ocupen uns 300 treballadors, 
i el mineral s'exporta a França, Alemanya, Anglaterra i Canadà, 
principalment. 

Per a fer una bona recol·lecció de roques eruptives i metamòrfi
ques són recomanables els itineraris següents: Célrretera d'Osor a 



Notes sobre les Guilleries 5 

Sant Hilari, carretera de Sant Sadurn í d'Osormort a E pinelve , i 
congost del Ter del Pastera! a Susqueda. 

La cobertura sedimentària està constituïda exclusivament per 
l'Eocèn, el qual debuta per un nivell inferior lacustre, caracteritzat 
per conglomerats, greso i argi les rogenque , que en alguns indr ts 
(Aiguafreda) contenen Bulimus gerundellsis, ga teròpode caracte
rístic de l'Eocèn inferior. L'Eocèn inferior comença ordinàriament 
per argile fines i gre os, feblement inclinnt a l'W. La fi110r dels 
materials indica ben cla rament qu al temps de dipositar· ·e, el ma ís 

PI 1nd dt Vic 

Fig. 2. - Tall geològic del Montseny i Plana de, Vic 

pal ozoic pròxim era ja gai rebé totalment arrasat i oferia escàs 
pendent. A Sant Mart! Saca lm aquestes filades de la base contenen 
algun · bancs marins calcaris amb profu ió d'Alveolines. Cap a V ila
drau i en te proximitats del Mon tseny la base eocènica é d'elements 
més grossers, assenyalant aquest canvi que el massís del Montseny 
destacava ja entre el muntanyam proper. 

L'Eocèn marí sol començar per gresos o pudingues calcàries, 
que ràpidament passen a calcàries compactes riques amb Nummulites 
atacicus i N. perforatus, formes A i B, característics de l'Eocèn 
mitjiI (Lutecià) que abunden als 'cingles del Far, de Sant Joan de 
Fiibregues i de Tavertet. Damunt d'aquest nivell calcari, que al Far 
té 200 m. de potència, hi ha un nivell margós que a Coll Condreu i a 
Tavertet conté gran profusió d'Ostreids, Numúlits, Equínids, Sèr
pules, etc. Damunt d'aquesta zona margosa fossilífera es desenvolupa 
un flysch arenós de molta potència, gairebé completament estèril, que 
assoleix els límits superiors a les moles del Cabrerès. Com en tot 
l'Eocèn, s'observa vers el Montseny un canvi lateral de fàcies, amb 
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material cada cop més gros er. Cap al centre de la plana de Vic el 
fly eh esdevé més margós, i a Gurb i a altres indrets conté fòssils 

característics de 1 'Eocèn uperior. 
f-lom pot fer bon talls de l'Eocèn uperior de de Cabrera a la 

Salut i el Far. L'Eocèn mitjà e pot e tudiar bé davallant pels cingle 
calcaris, seguint el graus de paisatge sorprenents del Pas de l'E ca
leta, (Rupit) , de Tavertet i de Sant Marlí Sacalm al Far. Pel caml de 
Pruit a Tavertet i de Coll Condreu al Far es pot fer una abundant 
recol·lecció de fò sils. 

MORFOLOGIA 

La cobertura sedimentària ofereix únicament for m e s e s t r u e
t u r a l s, mentre que en el massís paleozoic, al costat de formes 
degudes a la duresa i disposició de les roques, es presenten super -
fícies d'erosió bendesenvolupades. 

El massís paleozoic. -Tant a les Guilleries com al Montseny hi 
ha, a diverses alçades, calmes (1), que no són sinó restes d'extenses 
peneplanes retocades i a voltes profundament di~secades per l'erosió 
actual. Com a bona part d'Europa, aquestes s11perfícies ~ón d'edat 
pre-triàsica i pre-eocènica, car corresponen a dos períodes d'estabili
tat del bloc continental. 

El Pla de la Calma és la superfície d'erosió més elevada dels 
ma5sissos estudiats, i es tracta d'un relleu fòssil posat al descobert 
per l'erosió recent. Comença al peu del Tagamanent, a 1200 m d'al
titud, i amb pendent suau davalla vers la plana de Vic, fins a les 
immediacions de Coll Ventós, a 1100 m d'altura, per a desaparèixer 
tot seguit davall del Trias del barranc de Picamena, a 800 m d'alti
tud. PANZER (5) ha assimilat erròniament el Pla de la Calma a la 

(1) Remarqueu que et mot calma es troba molt estts per tota aquesta regió: Sant 
Hilari Sacalm, Sant Martí Sacalm, Puigsacalm, Pla de la Calma , i aplicat sovint, com a 
França (calm en el massis central, chams a les superffcies pre-triàsiques del Vivarcus, 
chaumes a les superfícies pre-pèrmiques dels Vosgos), a les superfície d'erosió dels 
massissos paleozoics. 
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superflcie pre-eo·c nicél. Però la cobertura sedimentària trià ica i les 
deformacions de l a superfície, exactament paral·lel s i concordants 
am b la cobertura, indiqu n ben clarament que es tracta d'una superfi-

ie d'erosió pre-lrià ica . En efecte, per dam unt de la uperf!cie squi

tosa arrasada hi ha encara clapes de gre os triàsics del But ands
tein, d'e ca í sim gruix i que en cop ocasió e presenten decapitats 

Fig. 3. - La superfície d'erosió pre-eocènica i els cingles eocènics del Far des del 
Santuari del Coll Foto Nelo 

per l'erosió pre-eocènica (fig. 2). Ultra el Pla de la Calma hi ha en el 
Montseny altres residus de la superfície pre-triàsica, per bé que més 
destruïts. A la punta SE del Pla de la Calma comença una sèrie de 
cims suaus de la mateixa al1itud (el Sui, 1250 m, Cuc, 1257 m, Pi 
Novell, 1270 m), que formen un gip(eljl.ur residual, Ja qual cosa 
demostra que la superfície continuava encara en aquesta direcció. La 
pròpia carena del Matagalls, de pendent suau vers la plana de Vic, i 
abrupta pel costat del Vallès, és també un residu de la peneplana 
pre-tri àsi ca (1). 

A les Guilleries hi ha encara calmes més extenses. Davall dels 
cingles del Far s'estén el pla de Sant Martí Sacalm, des de 850 m 

( l l Hem reconegut encara bell t · . ' . es super tetes d erosió pre-triàsiques a Prades. 
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fins a 941 a la punta del Torn. Aquesta calma resta separada només 

per una estreta barrancada del planell de Mondois que va des de 

Sant Joan de Fàbregues, a 760 m, fins a la mateixa ermita de Mont

dois, a 900 m (fig . 3). Més enllà encara, cap a Sant Andreu de Bau

cells i Vallclara , hi ha calmes més degradades que van des de 520 m a 

Vilanova de Sau fins a Vallclara a 1100 m. Sovint aquestes superfícies 

d'erosió són rebaixades del nivell primitiu menys amples que les 

(o ll ) A(" ~ t,I, 
i , J1 f• ( " ';" '" JI f fl lh J-,, , l• 
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Fig. 4. - Bloc diagrama de Collsacabra i terminació occidental de les Guilleries . 
Remarcar la vall del Ter que ha dissecat la superfície d'erosió pre-eocènica. Damunt 
les pissarres paleozoiques de les Guilleries, la cobertura eocènica de Collsacabra 

esquitoses a causa de la ràpida descomposició del granit, que, con

vertit en sauló, llisca suaument pels flancs de les muntanyes. La 

nova superfície, però, resta paral·lela a l'antiga (superfície de degra
dació lenta) (6). La superfície d'erosió damunt del granit solament 

s ' ha conservat en les capçaleres de les valls, allí on l'erosió ascendent 

no ha tingut temps d'obrir-hi amplament Ja vall. En canvi, en les 

regions properes al Ter, on les rieres afluents de Rupit, Major, 

d'Osor, han enfondit profundament les valls, la superfície d'erosió 

granítica ha desaparegut completament. Així s'explica la formació de 

Ja cubeta de Susqueda, en el curs del Ter (fig. 1). 
La peneplana és difícil de reconèixer a la dreta del Ter, car aquí 

els sediments eocènics que la fossilitzaren han estat arrabassats 

prematurament i l'erosió ha actuat durant un temps més llarg. A Ja 

vegada l'erosió diferencial ha borrat la superfície d 'erosió i accen-
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tuat les dife rèncie ~ morfològ iques ntre pissarres i g ranit. Els encla

va ments e quitosos , més dur , resten encimbell ats i conserv en la 

linia primi tiva de la pene pl a na (S ant Benet, Sant Gregori) , formant 

un Up ic gipfel(lar ràci e al qua l es pot restituir la primitiva super

flcie d'e rosió pres idida pel monadflock de Sant Miquel de Solterra. 
La pe ne pl a na de les G uill eri es és indiscutiblement pre-eocènica, 

ca r e 11co rda arreu amb el sediments de J'eocèn inferior que la reco

bre ixen (fi g . 5). A l'W re ta de limitada pels cing les eocènics, i al 

N i E per le fa lles importants de la vall d'Hostoles i de la de-

ressió de la S e lva. Aquestes fa lles , que limiten el massís , troben 

~lg unes rèplique en llur inte rior, com la dislocació de S ant Joan 

de Fàbregues. 

La cobertura eocènica. - El s nivells margosos i gresencs de 

l'Eocèn infe rior lacustre formen sovint una delicada pel·lícul a damunt 

la supe rfície pre-eocènica que es pressent sota seu. En canvi, els 

nivells següen ts, con glomera ts rogencs lacustres i calcàries lutecia

nes constitueixen un c ingle que assoleix com a m'àxim, al Far, els 

200 111 d'alçada. Es tracta , doncs, d'una veritable costa estructural 

qu e domina es plèndidament les Guilleri es (fig . 6). 
A continuaci ó, l'altern ança repetida de margues i g resos més o 

menys calcaris origina un paisatge de costes sua ument inclinades 

vers la plana de Vic . Cap al congost de l Ter aquesta estructura és 

ben neié1, i s 'obse rven tres costes domin ants: la de les calcàries del 

far i Tavertet , la del s gresos de la Salut i Sabassona, i la del flysch 

gresenc del s cingles d'Aiats i Cabre ra. Vers el S aquestes costes 

perden coh erènci a , i l'estructura es manifesta més difícilment en el 

rell e 11, a causa, en primer lloc, d'un canvi lateral de fàcies , ocasionat , 

sens d11bte, per la proximitat del Montseny, i en virtut del qual tot el 

gn1ix de mate rials eocènics esdevé gresenc i de con sistència semblant. 

l'erii també ca l tenir en compte que per aquest costat la transgressió 

de l' L~o cèn 111itjil traspassà els límits assolits pels dipòsits lacustr es de 
l'Eocèn infe rior , de manera que e ls gresos marins lutecians arriben a 

col·locur-se s uaument i en contacte normal damunt del Trias i del 
l'al eozoic a Cente lles i en tot el vessant Nord del Montseny. Això 

fuu, sens dubte , la musa de la interpretació errònia donada per PANZER 
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Fig. 5.-Les Guilleries des de les immediacions de Sant Joan de Fabregues 
Foto So lé 

al Pla de Ja Calma. Damunt del mapa topogràfic aquest canvi lateral 
de fàcies destaca petiectament. Al Far la costa és encinglerada i té 
250 m d'altura. A Tavertet el penya-segat assoleix únicament 180 m, 
i a Seva i Sant Julià de Vilatorta (Coll de Romagats) la costa, sos
tinguda únicament pels conglomerats de l;Eocèn inferior, és traves

sada fàcilment per la carretera de Viladrau i de Sant Hilari respec
tivament. 

La cobertura eocènica, com la pròpia superfície d'erosió, presenta 
dislocacions transversals, entre les quals destaca la de Sant Joan de 
Fàbregues, amb un salt de falla de prop de 100 m. La falla de la vall 
d'Hostoles, de 800 a 900 m de salt, ha posat en contacte l'Eocèn 
superior amb el paleozoic i ha donat sortida als productes volcànics 
de Sant Feliu de Pallarols. 

El buçament dels estrats eocènics varia de S a N. A Tavertet, 
Sau, Vic, etc., bucen suaument vers l'W; però, a mesura que ens 
aproximem al Far, el buçament varia sensiblement vers el SW; a la 
Salut i Puigsacalm és gairebé al SSW, i al N de la Plana de Vic, 
cap a Bellmunt, Torelló i la Bola , és netament al S. Així les capes 
eocèniques dibuixen un sinclinal obert amplament vers l'W, l'eix del 
qual correspon a Cabrera, on les capes són quasi horitzontals. Aquesta 
disposició i la naturalesa gresenca dels estrats hen contribuït a la 
formació de les plataformes estructurals del Cabrerès , constituïdes 
pels anomenats cingles d'Aiats (1100 m), Cabrera (1311 m), Bac 
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(1080 m), Montcau (1140 m), i el de Collsacabra, de 800 a 900 m 

d'a ltura . 
Cap a la plana de Vic, da rmrnt les margues de l'Eocèn mitjà i 

superior, hl ha dipòsits detrltics de plana de peu munta11ya (pied
mont) que coronen els turon testimonis de la plana de Vic, limitada 
a l'W per una costa oligoc~nica. El limit Nord de la Plana el consti
tueix. l'a rruga anticlinal de Bellmunt, oberta formant un petit bray, 
que al co ll de Bracon resta interromput per la falla cie Puig acalrn. 

La xarxa hidrogràfica. - Es troba subordinada generalment a 
l'estructura geològica i al drenatge imposat per l'artèria principal, 

el Ter. 
A la plana de Vic, tant els afl uent de la dreta (G1uri, etc.,) com 

el de l'esquerra (Ge), són conseqllenls, car segueixen la inclinació 
cl l 

5 
costes eocèniques convergents vers el centre de la conca. 

A les uillel'i es, els afl uents de major importància (riera Major i 
d Rupit), vorer 11 la c ta eocènica del Far-Tavertet. Els afluents 
que s'11hoque11 al Vallès o a la Selva han estat algun cop decapitats 
pels del T r, i ·'han reconegut alguns colzes de captura {Pla de les 
Arenes enlr 1111t l·lllari i E pinelves), ultra altre antics llit fluvials 

" 

Fig. 6. - Costes eocèniques del Far Foto Bouv\er 
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i meandres fòssils (Sabassona) que assenyalen un aixecament notable 

del bloc paleozoic. 

Ací ve naturalment plantejat el problema del Ter, però aquesta 

és una qüestió que no pot ésser resolta amb l'estudi d'una contrada, 

objecte primordial d'aques tes notes. Per això ens limitem a remarcar 

que la pretesa captura del Ter a Manlleu ha estat seriosament 

imputada per PANZER, en tal forma que avui es fa gairebé impossible 

de trobar arguments en pro d 'aquella teoria que havia estat acceptada 

axiomàticament. 

Per a estudiar la comarca, ultra les poblacions de certa importàn

cia, com Rupit, Viladrau, Sant Hilari, Santa Coloma de Farnés, etc., 

hom pot fer centre i trobarà bon allotjament als santuaris del Far i la 

Salut (Sant Feliu de Pallerols), ran de la carretera de Vic a Olot; a 

Cabrera (l'Esquirol), a Bellmunt (Vidrà) i al Coll (Osor), ultra els 

llocs prou coneguts del Montseny i Molí de Sau (Sant Romà de Sau) 

de Baixons (Sant Sadurní d'Osormort). 
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