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I 
INTRODUCCI~ 

A la nostra Serralada Litoral, tan visitada pero, mal- 
grat tot, tan poc coneguda, existeix una zona volcanica. 
Es troba als turons de Sant Corneli, just a sobre del dar- 
rer tram de la Val1 de la Tordera, aiia on conflueixen les 
comarques del Maresme, el Valles i la Selva. L'aflorament 
principal és el que queda d'una columnata basaltica, que 
hom se sent temptat de qualificar, d'una manera grafica 
encara que poc científica, de cmolt bufona i com debut- 

xaca)). He dit el que en queda, perque no sé si en un fu- 
tur en quedara puix és objecte d'exploració industrial a 
fi de convertir-la en graves (Fig. 1). 

Encara que científicament la zona fou donada a co- 
neixer l'any 1879 per J. TEIXIDOR 1 COS, descrita el 
1907 per CAZURRO i ja figura en el mapa del canonge 
ALMERA de 1914, es tracta d'un aflorament molt des- 
conegut, fins i tot per alguns geolegs, i son pocs els que 
saben de la seva existencia i molts menys els qui realment 
el coneixen. 

S I T U A C I ~  GEOGRAFICA 
S'acostuma a dir que a Catalunya existeix un trian- 

gle volcanic, els vertex del qual es localitzarien a 1'Em- 
porda (Basella, Arenys d'Emporda), situat a l'est, la Gar- 
rotxa (Olot), situada a l'oest, i la Selva (Hostalric), si- 
tuada al sud. En realitat, l'extrem meridional d'aquest 
triangle correspondria precisament als afloraments de 
Sant Corneli (Fig. 2), que es troben aproximadament a 
un quilometre cap al sud del punt més alt de la nova va- 
riant de la carretera que porta d'Hostalric a Tordera, i 
a uns tres quilometres de Fogars de Tordera. 

Tradicionalment hom diu que són dos els aflora- 
ments, situats en un doble turó a les cotes 217 i 185 (Fig. 
3), a la línia SSW-NNE assenyalant cap a Fogars i dis- 
tanciats uns 350 m. (unificats avui dia en una sola ex- 
plotació). 

ESTRUCTURA G E O ~ G I C A  DE LA ZONA 
Les Serralades Costaneres Catalanes son restes d'un 

antic Massís Catala Hercinia que, especialment en el Mio- 

Fig. 1.- Aflorament basaltic de Sant Corneli 
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cen, fou fracturat per un sistema de falles paral.leles 
NE-SW que provocaren l'esfondrament de la Depressió 
Prelitoral del Penedes-Valies i la Selva. Els massissos i 
serres de Collserola, Sant Mateu, Corredor, Montnegre ... 
quedaren com «horsts» o zones elevades. El Vailes i la 
Selva foren una fossa, o depressió, separada dels horsts 
per una de les falles, el curs de la qual segueix la Tordera 
fins a sobrepassar la vila d'Hostalric. 

Un nou sistema de fractures quasi perpendicular amb 
l'anterior -i de direcció, per tant, NW-SE- aparegué quan 
una nova etapa de distensió afecta la zona a finals del 
Miocen o inicis del Pliocen. Dues d'aquestes falles les ha 
aprofitat la Tordera per a establir el seu curs: la de Pa- 
lautordera, abans d'arribar a la Depressió, i la que li per- Fig. 3- Tall del sector de Sant Corneli 
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met d'anar del Valles al mar com perllongant la val1 
d'Arbúcies. Les friccions i descompressions a que foren 
sotmesos els matenals profunds situats a l'entrecreuament 
dels dos sistemes de falles, provocaren que, a través dels 
granitoides del soco1 de l'antic massís catala, sortissin la- 
ves a banda i banda de l'actual Tordera: a Hostalric -a 
la riba esquerra i zona baixa de la vall-, i a Sant Corneli 
-a la dreta i ja en els turons de la serralada-. 

ELS MATERIALS 
A la zona de Sant Corneli no hi ha materials sedi- 

mentaris antics; aixo impedeix una bona datació dels ma- 
terial~ volcanics. La roca que forma la serralada, 
travessada per les roques eruptives, és de tipus granitic 
i es troba en contacte directe arnb el basalt. Superficial- 
ment esta transformada en «sauló», com s'escau en el 
nostre clima, i en alguns llocs la colonització del feld- 
spat és molt palesa. 

La roca predominant en els afloraments és el basalt 
de l'esmentada columnata, per be que també hi ha una 
petita zona arnb tova volcanica estratificada. Amb aquest 
terme signifiquem els materials llancats a l'aire en la rnini- 
erupció i després dipositats, juntament arnb una mica de 
la bromera superficial i trocos de roques arrencades de 
les parets de la xemeneia per les laves en el seu curs as- 
cendent. La major part de la lava, pero, no arriba a 
vessar-se i es va solidificar a dins mateix de la xemeneia, 
de manera que el refredament es va produir en condi- 
cions quasi superficials pero arnb un cert repos i de for- 
ma gradual. Aixo explicaria la textura més aviat porfírica 
arnb freqüents fenocristalls d'olivina i d'augita. 

El basalt representa, doncs, un «neck>> o ((pitón)) arnb 
disjunció prismatica que l'erosió diferencial ha deixat al 
descobert. La secció dels prismes, encara que poligonal, 
no és necessariament hexagonal sinó que pot ésser, per 
exemple, pentagonal (Fig. 4). A la columnata s'aprecia 
molt be una serie de fractures o diaclasis que van des 
de la perpendicularitat arnb els plans de disjunció dels 
prismes, fins a formar arnb ells angles d'uns 40". A la 
part alta de la columnata, i sota del minso horitzó de 
sol on arrelen les plantes, hom pot observar pas a pas 
els efectes de la meteorització que transforma els pns- 
mes en boles, aprofitant el doble sistema de fissures es- 
mentat, és a dir, els plans de disjunció i les diaclasis 
perpendiculars o obliqües (Fig. 5). També s'observa com 
cada fragment va ((pelant-se)) per successives descama- 
cions (Figs. 5 i 6). 

A les fractures fresques, el basalt de Sant Corneli es 
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Fig. 5.- Detall de la columnata basalt~ca de Sant Corneli. A la part 
alta hom pot veure la transformació dels prismes en boles, 
com a conseqüencia de la rneteorització. També s'hi obser- 
ven successives descamacions. 

mostra sovint compacte i de color negre/blavós. Les su- 
perfícies dels prismes presenten patina evident, general- 
ment grisenca (Fig. 7). En alguns casos, després de la 
fracturació s'ha observat a les masses fracturades una co- 
loració escacada, alternativament clara i fosca, feta per 
clapes com avellanes, que indica una possible alteració 
secundaria, dita pigallada. Independentment d'aixo, de 
vegades l'olivina apareix més o menys alterada. En el seu 

Fig. 4.- Prisma basaltic de secció pentagonal. Columnata de Sant Fig. 6.- Plans de disjunció prismatica de la columnata basaltica de 
Corneli. Sant Corneli. 
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Fig. 7.- Fractures fresques del basalt, amb la superficie de fractura 
dels prismes de coloració grisenca. 

moment, GUARDIA (1964) n o  va poder estudiar el pa-  
leomagnetisme de les roques de Sant Corneli degut a l'al- 
teració que presentaven, la qual cosa, si bé pot tenir 
relació amb la situació dels turons molt encarats a mar, 
no  deixa de sorprendre i fa preguntar-se sobre el tipus 
d e  mostres emprades. En tot cas, és una nova dificultat 
per a la datació dels afloraments. Per comparació amb 
les dades d'Hostalric i de la resta de vulcanisme catala, 
el de Sant Corneli hom el suposa plio-quaternari i gene- 
ralment un xic anterior al d'Hostalric, per tant, entre l'an- 
terior de 1'Emporda i el mes recent de la Garrotxa. 
DONVILLE (1976) dóna als basalts una antiguitat ab- 
soluta d'entre els 3 i els 0,12 M.A. (milions d'anys). Afe- 
gim que el mateix Donviile data el vulcanisme d'Hostalric 
com d'edat aproximada d'uns 2'2 M.A. i que, com hem 
dit, el de Sant Corneli es considera anterior o simultani, 
no posterior. Aquest autor és el que més ha rebaixat l'edat 
dels fenomens eruptius d'Hostalric. 

CONCLUSIONS 
De tot el que portem dit, i del material grafic adjunt, 

és facil deduir que la zona de Sant Corneli presenta un 
notable interes com a «punt comarcal singular)), tant pai- 
satgísticament, com didactica (1) i científica -encara es 
troba a mig estudiar-, i que reclama a crits una protec- 
ció pública, especialment tenint en compte la seva redu'ida 
area (Fig. 8). 
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(1) Cal notar la ubicació proxima a les nostres ciutats i viles, i I'interes 
intrínsec pel fet de reunir, en una superficie molt reduida, mostres 
de materials volcanics i plutonics, sedimentaris i metamorfics poc 
més enlla, exemples variats de formes de meteorització, etc. 

Fig. 8.- Vista general 
de I'explotaci6 minera 
de la columnata basalti- 
ca de Sant Corneli. 




