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EL PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS
Un racó amb un patrimoni geològic de primer ordre
Una de les àrees més singulars del Parc Natural de Cap de Creus per la seva bellesa
i configuració geològica es situa al llarg de la costa del Nord de la península de cap
de Creus: des de cala Agulles, passant per Tudela, Culleró, Culip, la punta del cap
de Creus i fins a cala Jugadora. Bona part d'aquest
espai està dins de la Reserva Natural
Integral de Cap de Creus.
El massís del cap de Creus

EL SURREALISME DE LES ROQUES DE CAP DE CREUS
Itinerari geològic pel Paratge de Tudela

Parada opcional: la punta de cap de Creus i el Far
Punta del cap de Creus
L’àmbit de la punta de Cap de Creus esdevé l’extrem més oriental de la Península
Ibèrica i el punt on els Pirineus s’aboquen al mar, al retall de costa en la que el
vent procedent del Nord adquireix una força huracanada, que pot fins i tot
superar els 150 km/h. En alguns punts es poden observar com les roques formen
vetes capriciosament replegades que donen idea del moment de la seva formació,
fa uns 300 milions d'anys, quan aquests materials estaven sotmesos a elevades
temperatures (650ºC) i a grans pressions (de 11 a 14 km de profunditat)

Cova de s’Infern

es situa a la punta més
oriental de la Península
Ibèrica i constitueix l'extrem est
del Pirineu axial. Per la seva
geografia configurada per diferents
accidents orogràfics que donen totes les
orientacions possibles al mar i al Sol, amb exposicions i ambients molt contrastats, constitueix un
enclavament únic en el litoral mediterrani.
Al llarg del recorregut pel Paratge de Tudela es
mostraran alguns dels millors exemples
d'estructures de deformació dúctil, roques
metamòrfiques i granítiques, així com un paisatge
rocallós d'extraordinària bellesa i gran valor
geomorfològic. Destaquen en quantitat, qualitat i
extensió els afloraments amb estructures de
plegament, relacions metamorfisme-plutonismedeformació, zones de cisalla i formes d'erosió
espectaculars.
Interpretarem com ha estat la història de la Terra en els darrers 500 milions d’anys!,
trepitjarem les roques més antigues de Catalunya, i coneixerem el paisatge marcià
que tant agradava pintar a Dalí.
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Cavitat de 50 metres de llarg per 15
d'amplada, orientada de llevant a
ponent i oberta pel costat de mar i
terra.
L'erosió
de
les
onades,
inicialment concentrada a les roques
esquistoses deformades en un pla de
cisallament, va donar lloc a una cova
marina; posteriorment, una part del
sostre de la cova es va col·lapsar i es
va formar l'obertura de terra.
Hi ha qui diu que l'origen del seu nom
es deu als primers raigs de sol del
matí: són tant vermellosos que,
reflectits per l'aigua del mar sobre les
parets de la cova, donen la sensació
que aquesta està encesa com si fos
un infern.
Dic de roca pegmatita plegat
A l'interior dels esquistos grisos. Les
roques plegades i replegades mostren
les diverses fases de deformació
durant l'orogènia herciniana
Són
exemple
de
l'emplaçament
sintectònic de les pegmatites en els
esquistos de grau mig i alt, fet
evident per l'absència de deformació
interna de la pegmatita.
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ESTRUCTURES DE DEFORMACIÓ INTERNA

El bestiari

Zones de Cisalla

Les roques amb forma d’animal

Durant el segon episodi de l’orogènia Herciniana (a finals de l’Era Primària) les
roques més cristal·lines van tenir un comportament poc plàstic i no es van plegar,
sinó que es van deformar i van donar lloc a la formació d’una xarxa de zones de
cisalla, és a dir, a zones d’intensa deformació produïdes pel moviment paral·lel dels
blocs de roques situats a ambdós costats de la zona que s’està deformant. Aquest
fenomen es produeix en dominis interns de la Terra (entre 10 i 14 km)

Un fet singular del cap de Creus és la intensitat de l’erosió alveolar dels
esquistos i l’erosió de tipus taffoni en les granodiorites i les pegmatites.
Les formes actuals que mostren principalment les pegmatites són el
resultat de dos i intensos processos geològics: la deformació tectònica, per
una banda, i l’erosió diferencial per altra. Les pegmatites no són un cos
rocós homogeni, sinó que presenten una estructura definida per diàclasis,
resultants del refredament del magma i dels esforços tectònics. Les
diàclasis són plans de debilitat per on incideixen més els agents erosius,
de tal manera que segons com sigui l’orientació i distribució d’aquestes
fractures i de com actuï l’erosió, les roques es van modelant en una forma
o altra. Per altra banda, l’acció de l’aigua i de la Tramuntana afecta
especialment a les roques formades per agregats minerals, ja que la sal
que arriba a través de l’onatge o per la humitat, es solidifica en evaporarse, augmenta de volum i actua com una falca. Si els cristalls de sal es
dipositen en esquerdes l’acció és més forta i s’originen les cassoletes
d’abrasió o taffoni.

Les zones de cisalla i les bandes milonítiques en esquistos i pegmatites constitueixen el valor
més excepcional a nivell internacional de la geologia del Cap de Creus.

S’Àguila, punt més elevat de la
pegmatita de Tudela, constitueix
un dels elements més significatius
de la zona.

Xarxa de zones de cisalla de cala Culleró

Milonites i bandes milonítiques
Són zones estretes d’intensa
deformació, que poden haver estat
originades per una zona de cisalla,
en les quals les roques han sofert
una reducció de la mida del gra i
els clastos més grans han quedat
deformats
per
aixafament
i
trituració.

singular d’un bloc de pegmatita. La
zona on apareix aquesta forma
presenta grans acumulacions de
cristalls de turmalina.

Es Camell, aflorament de pegmatita
Bandes milonítiques

Bandes milonítiques

El resultat són bandes constituïdes per roques de gra fi amb una foliació molt
ben desenvolupada, anomenades milonita.
3

Els amants, forma d’erosió molt

més extensa de tot el cap de Creus.
Exemple de les formes d’erosió de tipus
taffoni. Aquesta pegmatita presenta una
estructura molt clara de bandejat intern
d’origen magmàtic
8
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RECORREGUT

HISTÒRIA GEOLÒGICA DEL CAP DE CREUS

Parada 1. Cartellera entrada del Paratge de Tudela
• Context de la sortida
• El Parc Natural de Cap de Creus
• Frase de Dalí entorn el patrimoni geològic

Era Primària o Paleozoica

Parada 2. Mirador des Camell
• El Paratge de Tudela
• El Club Med i la restauració ambiental de l’espai
• Context geològic del massís de Cap de Creus
Parada 3. Mirador dels cubs
• Recuperació del patrimoni geològic
• Geomorfologia de la costa
Parada 4. Mirador de la Gran Sala
• Exposició
Parada 5. Mirador de l’illa de Portaló
• Situació geogràfica i geomorfològica
• Història geològica del cap de Creus
Parada 6. Mirador de Pamperris
• Els esquistos, les pegmatites, les tonalites, migmatites
• Obres de Dalí i icones dalinianes associades a les roques de Tudela
• Plecs de la punta de la Dolça
Parada 7. S’Àliga
• Les formes d’erosió de les pegmatites, els taffoni
• Recuperació de la platja de Tudela
Parada 8. Cala Culleró
• Zones de cisalla i bandes milonítiques
• Dalí i l’espai

(de 560 a 250 M.a)

La formació geològica del cap de Creus es
remunta als temps remots de l‘Era Primària,
moment en què la Terra estava formada per un
gran continent, la Pangea, i un gran oceà,
Panthalassa. En aquest context Catalunya, com
quasi totes les terres del sud d’Europa, formava
part de la gran conca oceànica, en la que tingué
lloc la sedimentació dels materials fins (argiles,
llims i sorres).
L’acumulació de grans paquets de sediments
(que exercien forces de pressió pel seu propi
pes) i la injecció de magmes, a conseqüència de
la tectònica herciniana, a finals de l‘Era
Primària, va fer que els materials quedessin
sotmesos a grans pressions i a elevades
temperatures, de manera que les roques
sedimentàries que s’havien format fins al
moment, es van metamorfitzar donant lloc a
les roques metamòrfiques, que actualment
formen part de les Serralades Costaneres i el
Pirineu Axial.
L’orogènia herciniana va donar lloc a la
formació de la gran serralada herciniana que
transversalment s'estenia des del sud de Gran
Bretanya fins al nord d'Àfrica. A les latituds de
casa nostra aquesta nova serralada, se
l'anomena el massís Catalano-Balear.

(de 65 M.a–actualitat)
Roques metamòrfiques presents: esquistos,
pissarres, gneis, quarsites, marbres, milonites
i migmatites.
Roques plutòniques presents: granodiorites,
pegmatites, tonalites i pòrfirs.

Era Secundària o Mesozoica
(de 250 a 65 M.a)

Parada 9. Badia de Culip
• Zones de cisalla i bandes milonítiques
• Dalí i l’espai

Era Terciària o Cenozoica

Llarg període en el que el mar va envair la
major part de les terres emergides i comença
un llarg període erosiu, en el qual les roques
que formen el cap de Creus es situaven al
llindar de la costa.

A finals de l’Era Secundària i durant bona part
de l’Era Terciària es desenvolupa l’Orogènia
Alpina, a conseqüència del moviment de col·lisió
de les plaques Eurasiàtica i Africana, la qual va
formar serralades de plegament: entre elles els
Pirineus, els Alps i l’Himàlaia.
Al cap de Creus el cicle alpí, va comportar una
segona deformació i el plegament dels materials
fins ara formats, donant lloc a la creació
d’estructures de deformació complexa. La
formació del Pirineu i l'erosió han contribuït a
què aquests materials estructurats en
profunditat ara aflorin en superfície.
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ELS MINERALS: els silicats

LES ROQUES: pegmatites, esquistos i tonalites
Els esquistos (esq)
Són roques metamòrfiques silicatades que deriven
d’antigues lutites (roques formades per argiles, llims i
sorres fines) que han sofert una transformació de la seva
composició mineral o de la seva textura, a conseqüència
del metamorfisme regional que es va produir durant
l’orogènia Herciniana. Són d’edat Cambro-Ordoviciana
(es van començar a formar fa entre 550 i 450 milions
d’anys) als inicis de l’Era Paleozoica. Esdeven unes de les
roques més antigues de Catalunya.

esq
peg

grup dels silicats

Les pegmatites (peg)

i òxids de ferro.
Alguns dels minerals que podem reconèixer
fàcilment

ton

Són roques magmàtiques filonianes, quarsfeldspàtiques,
formades a partir del refredament del magma a l’interior
de la Terra. Es van intruir entre els esquistos a finals de
l’Era Primària (fa uns 300 milions d’anys), a conseqüència
del magmatisme associat a la tectònica herciniana. A les
pegmatites de Tudela s’hi poden observar els següents
minerals (tots ells del grup dels silicats): quars, feldspat
alcalí; i miques: moscovita, biotita, també granats i
turmalines.

Granat

peg
esq

Les tonalites (ton)
Són roques magmàtiques de tipus plutònic (refredades a
l’interior de la Terra), de color fosc, formades per quars,
feldspat, biotita i amfíbols. Emparentades amb les
pegmatites, es van intruir primer entre els esquistos
durant l’etapa orogènica herciniana i seguidament es van
intruir les pegmatites. Les tonalites són una litologia
singular al Cap de Creus. També apareixen al Cap Gros, a
la punta del Farallons i a Tudela. Destaca la forma d’erosió
globular (disjunció esferoïdal) que proporciona una
morfologia de costa més suau i arrodonida.

El cap de Creus presenta una interessant varietat
mineralògica . Els processos metamòrfics,
tectònics i els agents geodinàmics externs han
actuat al llarg del temps modificant la
composició mineralògica de les roques a través
de la circulació de fluids, l’alteració química i els
efectes de la pressió i la temperatura. Els
principals minerals que podem trobar són del

Turmalina

Moscovita

Mapa litològic modificat de Carreras i Druguet

esq

peg

ton

Migmatites: esquistos que després de fondre parcialment, tornen a cristal·litzar. La fusió
parcial dels esquistos és deu a l’augment de temperatura que aporta la intrusió de petits
cossos magmàtics, de pegmatites, tonalites i quars-diorites.
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GEOMORFOLOGIA
El surrealisme de les roques i els paisatges dalinians

Marbres i roques calcosilicatades plegats. La plasticitat d’aquests materials va
fer que en el moment de l’orogènia Herciniana es poguessin plegar i replegar.
Tant els marbres com els calcosilicats són roques metamòrfiques que deriven
de les calcàries.

Dalí definia el cap de Creus
com «el lloc èpic on les
muntanyes dels Pirineus
arriben al mar en un grandiós
deliri geològic».
Tal era la fascinació que el
genial pintor sentia pel cap de
Creus que en alguna ocasió es
definí a si mateix com a
« l’encarnació humana d’aquell
paisatge», i que el seu «paisatge
mental» s’assemblava a «les
roques fantàstiques i proteiques
del cap de Creus».
El Somni.1937

El Gran Masturbador. 1929

La costa retallada presenta un assortit de cales
estretes i profundes orientades segons la
direcció de NW-SE, seguint el traçat de les
zones de cisalla, de la mateixa manera que
els torrents que hi desemboquen. Les zones de
cisalla configuren plans de debilitat on els
agents externs hi incideixen més.
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Punta de la Dolça. Nivell de marbres i
roques calcosilicatades replegats entre
esquistos amb erosió alveolar.

Racó de Francalús. Intercalació de
roques calcosilicatades plegades. Plecs
de dimensions mètriques..

EL METAMORFISME

La morfologia abrupta de la costa

Relleu de tipus estructural i erosiu

Plecs i microplecs

Tant l’erosió alveolar com els taffoni
poden arribar a produir un grau
d’erosió important, formant petites
coves al llarg de tot el litoral, tot i
que les coves són especialment
importants als penya-segats calcaris
de Cap Norfeu o en les zones de
cisalla, com la cova de s’Infern.

Un dels trets geològics més
significatius del cap de Creus és
el metamorfisme. Podem
diferenciar: metamorfisme
regional, progradant i de
baixa pressió, de contacte i
el dinàmic. La zona ha estat
principalment afectada per
metamorfisme de grau baix,
a excepció de l’àrea situada al
nord de la línia Cadaqués-el
Port de la Selva on el grau
metamòrfic augmenta
progressivament i ràpidament
cap al NNE

(+)

(-)
ZONES METAMÒRFIQUES :

(-)

Zona de la clorita-moscovita
Zona de la biotita
Zona de la cordierita-andalusita
Zona de la sil·limanita
Zona migmatítica

(+)
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