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Descobrir 
la geologia 

Del parc nacional 
D’aigüestortes

El regne de l’alta muntanya

El parc nacional d’Aigüestortes i 
Estany de sant maurici és 

especialment conegut per cims 
escarpats i tan emblemàtics com els 
Encantats o les agulles d’Amitges, de 

relleu abrupte, i amb valls en forma 
d’u, circs glacials, congostos i 

tarteres, herència de l’acció erosiva 
de les glaceres del Quaternari, 

majoritàriament sobre granit, però 
també pissarres, esquists i roques 

calcàries.

Li fa veure Boí, eixa flor que es bada
d’un caos de granit en les entranyes,
i d’aqueix bosc de puigs, ombres estranyes,
la Roca dels dos Homes Encantats;
i, dant més brida a les esquerpes daines,
al cim de Neto maleït s’enfila,
com qui, vistos los baixos de la vila,
vol veure-la millor des dels terrats. 

Jacint Verdaguer, 
Canigó (1885)

text, il·lustracions i fotografies d’Albert Martínez Rius
Geòleg consultor i autor de 

diverses guies de divulgació de la 
geologia de catalunya
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L
’excursionisme científic permet tractar dife-
rents disciplines a l’entorn natural, des de la 
recerca de meteorits que han caigut a la 
Terra, l’estudi de les primeres formes de 

vida que han quedat fossilitzades, fins a la mera ob-
servació de la fauna en el seu entorn natural. Norbert 
Font i Sagué ho va expressar clarament fa més de 
cent anys: «Sense l’observació no poden avançar un 
pas moltes de les ciències, i sense les excursions no 
es poden fer la major part d’observacions d’aque-
lles». Mancava en aquesta secció d’articles un treball 
seriós dedicat a la geologia.

UN MARC GEOLÒGIC EXCEPCIONAL
De vegades ens hem preguntat: ¿Per què la zona 
d’Aigüestortes és tan plana? ¿Per què a prop 
d’aquest parc hi ha banys d’aigua calenta? ¿Per què 
hi ha tants estanys?

El parc nacional d’Aigüestortes i la zona perifèrica, 
a banda de la bellesa dels paisatges, ens brinden 
l’oportunitat d’observar diversos aspectes geològics 
molt importants. Per exemple: roques ígnies i meta-
mòrfiques, tectònica o glacialisme. El parc es troba al 
bell mig dels Pirineus, entre un relleu impressionant 

rós relleu que viem actualment. Gràcies a aquest api-
lament d’unitats podem veure, en superfície, les ro-
ques del basament, les més antigues i que estaven a 
gran profunditat de l’escorça terrestre. Són roques 
metamòrfiques del Paleozoic amb una edat entre els 
500 i 250 milions d’anys que van ser intruïdes per 
grans masses de magma que en refredar-se van for-
mar les roques granítiques, tan presents al parc i que 
ens donen un paisatge tan característic.

EL GEL, L’ESCULTOR DEL PAISATGE
El magnífic paisatge actual és el resultat de la combi-
nació del tipus de roca, la tectònica i l’erosió. En 
aquest parc predominen les roques granítiques que 
han estat modelades lentament pel gel que ho cobria 
tot fa uns 40.000 anys. En el llarg de la història de la 
Terra hi ha hagut episodis molt freds que han fet que 
una bona part del planeta es cobrís de blanc. La dar-
rera glaciació és relativament recent ja que va tenir 

lloc entre 20 i 40.000 anys i podem veure clarament 
la seva morfologia. Enormes quantitats de gel s’acu-
mulaven a les capçaleres de les valls formant els 
circs, dels quals baixaven lentament les llengües de 
gel, que podien tenir gruixos de centenars de metres 
que en el cas d’Esterri, ¡va arribar als 1.000 metres de 
gruix! Quan va tornar el clima càlid, el gel es va fon-
dre i ha deixat les valls esculpides amb un gran mos-
trari de formes glacials típiques: circs imponents, 
crestes afilades, agulles afilades, valls en forma d’U i 
el tresor més preuat del parc: 272 estanys, originats 
per la sobreexcavació del gel. L’aigua és omnipre-
sent, ja sigui circulant tranquil·lament traçant nom-
brosos i imbricats meandres (aigüestortes), ja sigui 
saltant en petites o grans cascades. Aquest enorme 
potencial hídric s’utilitza per generar electricitat utilit-
zant una complexa xarxa de galeries que uneixen els 
estanys alhora que s’aprofiten els desnivells per pro-
duir l’energia hidroelèctrica.

que presenta el regne de l’alta muntanya en tota la 
seva esplendor. El substrat rocallós i l’aigua han for-
mat un paisatge exclusiu que ha permès desenvolu-
par una valuosa flora i fauna característica d’aquesta 
zona. Situat en plena zona axial del Pirineus, el paisat-
ge alpí del parc és el resultat d’una llarga història ge-
ològica en què conflueixen els esforços tectònics 
amb l’erosió, tan de l’aigua com del glaç. En aquest 
treball proposem un itinerari per conèixer una mica el 
perquè geològic d’aquest parc nacional.

La  serralada dels Pirineus va començar a emergir 
del mar fa uns 70 milions d’anys. Roques que s’havien 
sedimentat en rius i fons marins es van aixecar degut 
als esforços tectònics de l’orogènia alpina. Però 
aquesta serralada es construeix sobre els restes 
d’una més antiga originada fa més de 300 milions 
d’anys (orogènia herciniana) que forma el basament. 
L’orogènia alpina va apilar unitats tectòniques, les 
més velles damunt de les més noves formant el pode-

Mapa geològic 
esquemàtic amb la 
situació del parc. 
La majoria de les 
roques aflorants 
son granítiques.

Tall geològic 
esquemàtic on es 
veu l’apilament 
d’unitats 
tectòniques. La 
zona del parc 
correspon a la 
zona interna de la 
serralada on 
afloren les roques 
més antigues del 
basament. 
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el camí es bifurca i agafem el que va cap a la dreta, 
continuant la circumval·lació, fins al mirador. A partir 
d’aquest punt baixem cap al petit estany anomenat 
l’estanyola de Ratera. Aquí agafem la pista d’Amitges, 
passant per l’estany de Ratera, fins que la deixem, 
per baixar per un camí fins a la cascada i continuar 
vorejant l’estany fins a tornar l’inici del recorregut. En 
aquest itinerari podem veure els plecs de les calcàri-
es dels Encantats, roques granítiques i metamòrfi-
ques, la panoràmica del mirador de Sant Maurici, les 
parts d’un torrent de dinàmica mixta (torrencial i ni-
val) i diversos aspectes dels estanys glacials.

 1   Canalització de Sant Maurici
El camí que voreja la presa passa un petit torrent on 
es troba l’inici de la canalització de l’aigua de l’estany 
cap a la central d’Espot. És un exemple de l’aprofita-
ment hidràulic d’alguns estanys del parc. Aquestes 
obres es van fer a mitjan segle xx, abans que fossin 
declarades espai protegit.

 2   Els Encantats
A partir de la parada anterior, el camí torna a pujar fins 
a la tercera presa de l’estany (la més meridional). Des 
d’aquest punt tenim una bona vista, més lateral, dels 
Encantats que ens permet veure els «homes encan-
tats» al coll i els plecs de les roques que formen 
aquesta muntanya emblemàtica. Les roques són, 
principalment, calcàries del Devonià, amb una anti-
guitat de més de 390 Ma, i estan tallades al sud per la 
intrusió de les roques granítiques del batòlit de la Ma-
ladeta, que ocupa la major part de la superfície del 
parc. En la figura es pot observar la fotografia i la in-
terpretació dels diversos plecs que s’observen, sigui a 
simple vista o amb prismàtics. El vessant nord, a grans 

trets, està format per un sinclinal amb els flancs tan 
premuts que semblen subparal·lels. Cap al coll tro-
bem un altre sinclinal i un anticlinal en la base de la 
muntanya. Al sud del coll s’aprecia una estructura en 
anticlinal i una altra en sinclinal cap al sud, fins al con-
tacte amb les roques granítiques en l’extrem meridio-
nal. Podem distingir les calcàries dels granits perquè 
aquestes últimes tenen un aspecte més uniforme, 
estan tallades solament per fractures de direccions 
variades i no presenten superfícies d’estratificació. 

En aquest punt, si observem cap a l’oest, veiem 
l’estany situat en una cubeta glacial, envoltat de 
muntanyes amb una morfologia resultant de l’erosió 
de les glaceres. Al costat esquerre hi ha un aporta-
ment artificial d’aigua, que forma part de la xarxa 
subterrània d’intercomunicació de diversos estanys 
per a la producció hidroelèctrica.

LA VOLTA A L’ESTANY DE SANT MAURICI
Aquest és un itinerari clàssic i accessible, ja que en-
tre dues i tres hores es pot fer la volta al llac. S’inicia 
a la caseta d’informació del parc que hi ha a l’estany 
Sant Maurici. S’hi pot arribar a peu des d’Espot o en 
un dels nombrosos taxis que surten d’Espot. Agafem 
el camí que va cap al sud vorejant la presa de l’estany 
en direcció cap al refugi Ernest Mallafré. Passat el 
refugi pugem pel camí en direcció al coll del Portarró. 
El camí ascendeix pel costat sud de l’estany fins a 
arribar a la vall que baixa del Portarró. En aquest punt 

Bloc superior: moment de màxim glacial. Bloc 
inferior, principals morfologies glacials actuals.

Fotografia 
dels 
Encantats i 
interpretació 
geològica. A 
l’esquerra hi 
ha calcàries 
plegades del 
Devonià i a 
la dreta 
roques 
granítiques 
intrusives.

Vista cap a l’oest (des de la parada 2) de l’estany de Sant Maurici. A l’esquerra, un aportament d’aigua 
artificial per regular la producció hidroelèctrica.
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gris lletós) i miques (cristalls foscos). També es pot 
observar que aquestes roques estan polides i pre-
senten estries produïdes pel desplaçament de la gla-
cera cap a la vall de l’Escrita.

 5   Tarteres
Un cop hem creuat el barranc del Portarró, el camí 
travessa una zona formada per una acumulació de 
pedres de diferent mida i de formes anguloses. Es 
tracta d’una de les nombroses tarteres que es troben 
al peu de parets rocalloses. Aquestes tarteres s’origi-
nen per la caiguda de fragments de roques. El meca-
nisme de meteorització és l’acció de la congelació de 
l’aigua que hi ha en les petites fissures. Les roques es 
disgreguen en fragments que cauen i s’acumulen en 
els vessants, formant les tarteres.

 6   Mirador de Sant Maurici
A uns 200 m de la parada 5 hi ha un magnífic mirador, 
amb una taula descriptiva, on es pot admirar la pano-
ràmica des d’Amitges fins a l’agulla del Portarró. Al 
centre es troba l’estany de Sant Maurici, als peus 
dels Encantats. Des d’aquest punt podem observar 
perfectament que l’estany està en una cubeta de so-
breexcavació glacial en una vall glacial, originada per 
l’acumulació del glaç procedent de les glaceres late-
rals: Subenuix, Monestero, Portarró i Ratera-Amit-
ges. També podem veure nombroses tarteres al peu 
de les parets i els barrancs. A l’esquerra (nord) veiem 
la regió d’Amitges amb les nombroses agulles de 
roca, i a la dreta (sud) el circ glacial de Subenuix.

 3   Barranc de muntanya
Pujant el camí cap al Portarró, tot just a un quilòmetre 
de la parada anterior, observem a l’altre costat de 
l’estany, en direcció nord, un exemple molt caracte-
rístic de barranc. La majoria dels barrancs d’alta 
muntanya, com els d’aquest parc, tenen una dinàmi-
ca mixta: torrencial i nival, és a dir, que a l’hivern és 
freqüent que s’hi desenvolupin també allaus de neu. 
La part superior és la conca de recepció, una zona en 
forma d’embut en què es recullen l’aigua i la neu de 
les precipitacions. Aquesta aigua o les allaus es ca-
nalitzen al canal de desguàs. La part inferior és el con 
de dejecció, la zona on es dipositen els sediments 
que s’han erosionat a la part alta del torrent en forma 
de ventall. En aquesta part, la llera varia segons 
l’avinguda, per aquest motiu els barrancs poden ser 
molt perillosos, ja que en cas de pluges torrencials la 
força de l’aigua, amb abundants sediments, o les 
allaus, poden ser molt destructives i poden afectar 
qualsevol part del con de dejecció.

 4   Roques granítiques
Abans d’arribar al barranc que baixa del Portarró, el 
camí fa diversos revolts tancats. En aquest punt s’ob-
serva perfectament la roca granítica que abunda al 
parc. Es tracta de granodiorita amb cristalls abun-
dants de feldespats (cristalls blancs), quars (color 

Exemple d’un 
barranc de 
dinàmica mixta 
(torrencial i 
nival. Els 
barrancs són 
zones perilloses 
pels possibles 
efectes 
catastròfics de 
les avingudes 
torrencials i les 
allaus.

Roques polides per l’acció del glaç de la glacera.

Detall de la 
granodiorita, 
roca granítica 
predominant al 
parc. Els cristalls 
blancs són de 
feldespats, els 
grisos de quars i 
els foscos de 
mica.

El camí 
travessa 
una tartera 
de roques 
granítiques.

 Aspecte de la tartera anterior vista des del nord.

L’Estany de Sant Maurici es forma per la 
sobreexcavació que es produeix en aquest punt 
per la confluència de diferents llengües glacials.
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 7   Aigüestortes de Ratera
Un cop passat el mirador, el camí transcorre per una 
pista que va baixant fins a un petit estany anomenat 
l’Estanyola de Ratera. Aquest llac està pràcticament 
reblert de sediments i el riu discorre serpentejant per 
la planura a causa de la manca de pendent. Aquestes 
zones s’anomenen aigües tortes i la més emblemàti-
ca, que dona nom al parc, és la que es troba al riu 
Sant Nicolau, a la vall de Boí.

 8   Estany de Ratera
Davallant per la pista trobem 
l’estany de Ratera. Podem veu-
re que està situat en una cube-
ta d’origen glacial i que per da-
munt, cap al nord, té el circ de la 
coma de l’Abeller. Entre el circ i 
l’estany hi ha un petit penya-segat 
per on corren diversos salts d’aigua.

 9   Cascada de Ratera
Passat l’estany de Ratera, la pista continua fins a l’es-
tany de Sant Maurici, però a uns 500 m trobarem un 
camí cap a la dreta que descendeix abruptament i 

passa per la cascada de Ratera. 
L’aigua d’aquesta cascada es pre-
cipita pel fort desnivell que que-
da entre les valls penjades de 
Ratera i Amitges i la vall de l’Es-
crita. En aquest punt es va formar 

la cubeta de Sant Maurici, ja que a 
més del glaç d’aquestes valls, rebia 

també el de les glaceres laterals de Ra-
tera, Portarró i Subenuix.

Agulles d’Amitges

Pic d’Amitges 2.851 m
Agulles
de Basiero

Pui Pla
2.825 m Pui de Linya

2.868 m 2.738 m 2.747 m

Pic morto 2.901 m
Pic de Peguera 

2.982 m

Vall de monestero

Els Encantats
Vall de subenuix

Vall de 
l’Escrita

Estany de sant maurici

Panoràmica que s’observa al mirador de 
Sant Maurici amb els noms més importants.

El riu corre serpentejant (aigües tortes) per 
la planura formada per l’acumulació de 
sediments a la cubeta glacial. 

Estany de Ratera situat en una cubeta glacial al nord del circ de la coma de l’Abelle.

Peu de la cascada de Ratera originada 
pel fort desnivell entre la vall de Ratera 
i la cubeta de Sant Maurici.
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LA LLEGENDA DELS HOMES ENCANTATS
La muntanya dels Encantats té una fisonomia carac-
terística amb els dos pics separats per un entreforc. 
Quan els excursionistes francesos van descobrir, a 
mitjan segle XIX, que al sud de la Vall d’Aran també hi 
havia muntanyes i que entre aquestes n’hi havia unes 
d’anomenades encantades, van quedar fascinats. 
Però no va ser fins a l’any 1901 quan Fontan de Ne-
grín de Tolosa i Isidor Romeu de Viella van pujar a 
l’Encantat Gran (2.748 m) i, el 1902 el francès Henri 
Brulle va conquerir l’Encantat Petit (2.734 m) i va dir 
la cèlebre frase: «qui no coneix els Encantats, no sap 
que són els Pirineus».

Al coll dels Encantats hi ha dues roques verticals 
que de lluny semblen dues siluetes, encara que sigui 
una mica difícil apreciar-ho a simple vista, i que tenen 
en la mitologia popular l’origen del seu significat. Hi 
ha diverses interpretacions. D’una banda, la de la 
gent d’Espot, que explica que hi havia dos caçadors 
empedreïts, que caçaven isards i no respectaven ni 
els diumenges ni les festes de precepte. Un any, el 
dia de la festa de Sant Maurici, van pujar amb la resta 
de veïns a l’ermita per celebrar la festa del patró. 
Mentre el capellà deia missa, els caçadors van veure 
un isard pasturant al costat de l’estany. Sense rumi-
ar-s’ho gens ni mica van sortir corrents de l’ermita 
per caçar l’animal, que era el millor exemplar que mai 
no hagueren vist. La bèstia va començar a córrer 
muntanya amunt i darrere seu els caçadors, però 

quan van arribar a l’entreforc dels Encantats, l’isard 
havia desaparegut i un llamp del cel els va fulminar i 
els va convertir en roca per sempre.

Una altra versió és la que conta Verdaguer en un 
dels seus viatges a la zona, en què deia que hi havia 
una roca amb forma de caçador apuntant amb una 
arma. Segons aquesta llegenda, un caçador va dis-
parar contra un isard i va ferir el seu gos, al qual esti-
mava amb bogeria. Quan el va veure caure, va dir: 
«més m’estimaria haver tocat el cap de Déu». Va tor-
nar a apuntar amb l’arma i en aquell moment va que-
dar convertit en estàtua de pedra com a escarment 
de totes les persones de la regió. També hi ha una 
versió que enllaça amb la tradició de les dones d’ai-
gua, una espècie de fades màgiques que habiten els 
estanys i les fonts, amb molta tradició a tot Catalunya. 
En aquest cas els homes (generalment pastors i ca-
çadors) són seduïts per la bellesa de les dones d’ai-
gua i sovint acaben castigats de diverses maneres. 
Aquí ben bé podrien ser els encantats de pedra an-
teriorment descrits.

10   Pissarres pigallades
El camí baixa fins gairebé a nivell de l’es-
tany, a uns 500 m de la caseta d’infor-
mació, travessa una tartera, que prové 
de l’esquerra, els fragments de la qual 
són de roques pissarroses i la majoria 
presenten els característics punts 
foscos de les pissarres pigallades. 
Són minerals que s’han format perquè 
tenien a prop una font de calor alta, en 
aquest cas és la intrusió del magma que 
donarà lloc a les roques granítiques del parc. 
Aquesta transformació de minerals es denomina 
metamorfisme tèrmic. La zona propera a un magma 
afectada pel metamorfisme tèrmic s’anomena aurèo-
la de contacte. Si ens entretenim una mica remenant, 
podem trobar-ne diverses modalitats, amb mides, 
formes i densitat de punts diferents.

Detall de l’entreforc on es poden distingir 
les dues roques que representen els 

homes encantats de la llegenda que dona 
origen al nom.

Dos exemples de pissarres 
pigallades.
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Vista molt aèria des dels Encantats on es veu l'estany de Sant Maurici i, cap el nord, els circs de Saboredo i Bassiero amb l'estany de cubeta d'Amitges.




