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PARADA 3. LA ROCA DE CANALDA -
COVES DELS MOROS

Deixem la Casanova i continuem pel camí de carro que porta 
a la carretera, la creuem i seguim amunt. La pista o camí 
carreter sobrepassa la Roca de Canalda i continua nord enllà 
fins que mort a plana Redona, prop de la riera de Canalda. 
Nosaltres girarem a l’esquerra per un corriolet molt evident a 
prop del peu de la cinglera, a 1.398 m. De seguida veurem la 
petita balma Plana, mig amagada per la vegetació i sense 
cap interès.

Continuem direcció  E-O pel corriol que anirà resseguint tot el 
vessant solell de les grans parets de conglomerat i calcària 
on s’obren les espectaculars coves dels Moros que 
presideixen Canalda i des d’on podrem gaudir d’una 
magnífica vista il·limitada cap al sud i de més de 180 graus. 

Pocs metres després d’haver iniciat el camí al peu del cingle, 
a la dreta s’intueix el punt on, amagades darrera dels arbres, 
un parell de cordes amb nusos faciliten la pujada a un curt 
itinerari esportiu que permet visitar las primeres coves dels 
Moros, les més orientals i obertes a mitja paret, amb restes 
de mur d’antigues edificacions troglodítiques. Un cable prim i 
no excessivament fiable agafat a la paret amb ancoratges 
artificials discorre horitzontal sobre el buit a poc menys de 
vint metres d’alçada. 

Si no tenim vertigen i volem fer aquest tram aeri, cal arnès i 
baga d’ancoratge doble amb el seus mosquetons. Casc 
recomanable, com sempre que ens movem a frec de roques. 
Arribats al final d’aquest sector podem rapelar a la base del 
cingle si portem una corda d’uns 50 metres per posar en 
doble i després recuperar-la. 

En cas contrari tornarem per on hem pujat i seguirem pel 
caminet que va circulant  per sota els grans esvorancs 
d’aquestes coves que semblen ulls que observen el paisatge. 
La que es troba més a ponent i una mica apartada, amb una 
gran boca ovalada, s’hi pot accedir grimpant per la roca amb 
molta precaució. Un cop dalt es pot passar a la balma per un 
forat de poc menys d’un metre de diàmetre i fer una curta 
però emocionant travessa. 

TRAM 1
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Es tracta dels conglomerats de la Fm. Conglomerats 
de Berga i segons Riba (1967), aquesta unitat 
litoestratigràfica es pot dividir en 3 membres (és una 
unitat litoestratigràfica inferior a la formació):

- Mb. Conglomerats de Busa (Oligocè mig).

- Mb. Conglomerats de Lord (Eocè superior).

- Mb. Conglomerats de Bastets (Eocè superior-
Priabonià).

- Capes de transició (Eocè superior-Priabonià
inferior).

Aquests tres membres formen part del Sistema 
Al·luvial de Berga, que està compost pels sistemes 
progradacionals, que és quan la sedimentació va 
avançant cap el mar a mesura que aquest es retira. 
És a dir, quan hi ha una disminució del nivell marí. 
Són els Sistemes Al·luvials inferior, mig i superior, que 
es superposen en el temps i l’espai (Sèrie Magna del 
IGME, 1994, nº293). (Figura 11). 

L’itinerari que estem seguint es situa en la zona de 
contacte entre els materials al·lòctons del Mantell 
del Cadí-Port del Comte i els materials autòctons de 
la Depressió de l’Ebre. 

Des d’aquest indret s’observa l’estructura de la 
Serra de Querol. Es tracta del sector més 
meridional de l’encavalcament del Mantell del Cadí 
- el Port del Comte, sobre els materials de la 
Depressió Geològica de l’Ebre. (Figura 9).

Figura 9. Encavalcament de la Serra de Querol sobre els 
materials oligocènics de la Depressió Geològica de 
l’Ebre. 

La serra de Querol es troba formada per 
afloraments de materials eminentment carbonatats 
de l’Eocè Inferior. Aquestes calcàries se situen 
sobre una làmina de materials plàstics del Keuper 
(no sempre visibles) que constitueixen la base 
plàstica de l´encavalcament. Tanmateix, sobre 
aquests materials del Keuper hi ha afloraments 
aïllats carbonatats del Cretàcic Superior. I sobre 
aquests, ja es situen els materials esmentats de 
l’Eocè Inferior, que constitueixen les parts més 
altes de la serra de Querol.

Per altra banda, al sud de l’encavalcament anterior 
i des d’aquest indret es poden veure els materials 
detrítics de l’Oligocè. Els constitueixen els relleus 
de la Creu de Codó, per on hi ha una discordança 
progressiva no visible des d’aquest punt (Figura 
10).

Figura 10. 
Relleus 
detrítics 
oligocènics 
de la Creu 
de Codó.

Figura 11. Interpretació de les discordances. Publicat a 
www.divulgalord.cat.

Es tracta de conglomerats generalment 
postorogènics, pel que fa als nivells superiors. 
Malgrat això els nivells inferiors són sintectònics i 
es troben clarament afectats per l’orogènia 
pirinenca. 

Apunt geològic
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Tanmateix, des d’aquest indret, també s’observa la 
discordança progressiva de Busa - Bastets per on 
apareixen els nivells de conglomerats sintectònics a 
la base i posttectònics a la part alta, i que és la 
continuació cap a llevant de la que hem esmentat de 
la creu de Codó. 

Aquesta discordança progressiva de Busa - Bastets 
és un dels punts més importants del futur Parc 
Geològic i Miner del Solsonès i un paradigma de la 
geologia universal, donat que és aquí on, per 
primera vegada al món, el Dr. Oriol Riba va 
descriure una discordança progressiva.  

Per altra banda, des d’aquest lloc podrem observar 
molt de prop les coves dels Moros que tenim a 
sobre i el tipus de roca on s’han format. Les boques 
s’obren a uns 20 metres de la base de la Roca de 
Canalda, on ens trobem ara. Aquestes cavitats 
s’han excavat en material detrític composat per 
fragments procedents de l’erosió de calcàries 
cretàciques. 

La Roca de Canalda està formada per bretxes 
monolítiques (fragments predominants d’una sola 
composició).(Figura 12).

Figura 12. Les coves dels Moros. Roca de Canalda.

al·luvials que es desenvolupen en aquesta època i, 
al ser fragments cantelluts, ens indiquen que són 
dipòsits de la zona més propera als relleus 
emergents i que no han patit transport suficient per 
arrodonir-los (Figura 13). 

Aquestes bretxes es dipositen a l’estadi continental 
superior (Oligocè), on els torrents circulen en força i 
erosionen els materials mesozoics elevats per 
l’aixecament dels Pirineus. I ho fan de manera molt 
ràpida en forma de fluxos massius, de manera que 
els còdols que trobem són cantelluts donat que han 
estat poc arrossegats i, per tant, poc erosionats.

Són diferents dels conglomerats amb còdols 
arrodonits, que indicarien més transport i que 
trobarem més endavant en espai i temps. Per tant, 
aquestes bretxes són dipòsits dels sistemes

La formació de les coves dels Moros, situades en 
aquesta paret de Canalda, es deu a dos dels 
principals agents modeladors del relleu: el vent i 
l’aigua. La seva acció constant ha fet que, al trobar 
zones de la roca més dèbils i/o menys consistents 
l’hagi anat desgastant i hagi donant lloc aquestes 
formes tant característiques (Figura 12). 

Tal i com s’ha mencionat anteriorment, la Roca de 
Canalda està formada per bretxes dipositades per 
fluxos massius. Aquest nivell bretxoide té 
intercal·lacions d’intervals més enèrgics on 
predominen els flux de massa, i per tant les 
bretxes, i per nivells més dèbils on predomina una 
estratificació paral·lela formada per gresos i lutites 
amb nivells de microbretxes. 

És en aquest interval de materials dipositats en 
períodes menys enèrgics on s’han dipositat els 
gresos i les lutites que els agents modeladors del 
relleu han aprofitat per generar les coves dels 
Moros i altres cavitats que anirem trobant en el 
decurs del recorregut. 

Figura 13. Esquema d’un sistema al·luvial 
(www.divulgalord.cat). 

Aportació: Josep Mª Mata i Laura Moreno, geòlegs.
(Fotos: J.Mª Mata).
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Les serres de Busa i els 
Bastets. Les discordances 
progressives

Per primera vegada al 
món en aquesta àrea es 
va descriure una 
discordança progressiva 

Les Serres de Busa i els Bastets (Navès) són uns 
dels millors exemples i més espectaculars en 
geologia de la formació d’un nou relleu i dels 
processos que hi tenen lloc.  

La particularitat d’aquesta zona són les variades i 
extravagants morfologies plegades que tenen les 
muntanyes; aquestes formes, en geologia, reben el 
nom de discordança progressiva. 

Però, què és una discordança progressiva?

El terme discordança s’aplica quan la 
sedimentació no s’ha produït de manera continua, 
ja sigui perquè el material s’ha erosionat, no s’ha 
sedimentat o perquè ha rebut efectes tectònics.

S’utilitza el terme discordança progressiva, quan 
les capes de roques canvien d’angle 
progressivament a causa dels efectes tectònics 
com és el creixement d’una serralada. 

Figura 14. Discordança progressiva de la Serra de Busa i els 
Bastets. Montse Vilalta. Modificat de Riba, O. (1973).

Figura 15. Representació gràfica de la situació del mar 
interior a Catalunya durant l’Oligocè, fa uns 30 milions 
d’anys. Montse Vilalta, modificat de Anadón, P. et al. (1989). 

Aquest terme és el que Oriol Riba (eminent geòleg, 
1923 - 2011) va definir com un nou concepte 
geològic a la dècada dels 70, justament en aquesta 
àrea: a les serres de Busa i els Bastets - Mola de 
Lord - El Codó i que actualment segueix sent 
estudiat per geòlegs de tot el món. 

El relleu format per les serres de Busa i els Bastets 
és el més conegut i més visible de la zona; en 
aquest es poden observar les discordances i és 
l’exemple clàssic on es pot veure com responen 
algunes roques que es van sedimentant al mateix 
temps que es forma una nova muntanya.

Els Bastets, situats al nord, es troben formats per 
materials que s’han disposat verticalment; a mesura 
que ens allunyem cap al sud, els materials es van 
plegant i canviant d’angle fins disposar-se de forma 
quasi horitzontal, com està per exemple, la capa que 
forma el Pla de Busa (Figura 14).

Els primers materials en sedimentar-se van ser els 
marins, compostos per calcàries i margues i una 
gran varietat de fòssils relacionats a petits esculls 
coral·lins que es formaven davant la línia de costa

que hi havia en aquell moment. En el moment que 
va començar a aixecar-se la serra de Port del
Comte, aquests materials van començar a plegar-
se i a la vegada, a sobre seu, se n’hi van 
sedimentar de nous; aquests nous materials 
provenien de l’erosió de les zones més alçades, 
de manera que es van començar a sedimentar 
materials conglomeràtics i arenosos (Figura 15).



R
ut

a 
ge

ol
òg

ic
a

de
 l’

av
en

c
M

on
ts

er
ra

t U
ba

ch
 i 

la
 R

oc
a 

de
 C

an
al

da

57

A mesura que anava creixent el nou 
relleu, es repetí aquest procés de 
plegament - sedimentació diverses 
vegades; depenent de la intensitat 
dels episodis, els materials 
sedimentats eren conglomeràtics 
(episodis intensos) o arenosos-
argilosos (períodes tranquils). A 
mesura que hi havia un alçament, els 
materials dipositats anteriorment es 
consolidaven i es plegaven al mateix 
temps que se’n sedimentaven de nous 
a sobre seu. El resultat d’aquests 
diferents alçaments i episodis ha 
quedat reflectit a les roques que avui 
en dia formen les serres de Busa i els 
Bastets.

Posteriorment, l’acció dels agents 
meteorològics ha actuat sobre les 
roques i les ha erosionat fins a obtenir 
el relleu tal com el coneixem avui en 
dia (Figura 16)

El sinclinal de Busa. Foto: J. Lloret.

Aportació: Montserrat Vilalta, geòloga.

Figura 16. Esquema de la formació d’una discordança 
progressiva. Montse Vilalta.


