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El tbmbolo de Montjuich

per

J. R. BATAT. LKR, Pvre.

A proposit del treball intitulat «Prucesos cunstructivos en algwws

putitus del litoral espanol (totnbolos)», hem procurat cercar lades sobre

el fenomen constructiu , que se esmenta, de nostra costa i en especial de

la platja barcelonina.

El perfil de la ratlla costera que va des de la desembocadura del Llo-

bregat al Bes6s es actualment quasi una ratlla dreta feat una Ileugera

inflexi6 vers el continent en la part on esti edificada nostra ciutat i en la

que es troba el major valor d'aquesta corba; la distancia mitja que hi ha

entre les dos currents fluvials es de uns 14 Kilometres, truhant-se rates

aprop el Bes6s que el Llobregat

En I'ultim periode terciari, es dir, en el plioccnic, la cunfiguraci6

costera era molt diferenta de I'actual: el pla de Barcelona restava sumer-

git en el mar; s'aixecava esbelt el Montjuich formant una ilia, que consti-

tuie un punt d'apui per la deposici6 dell materials que arrastraven les

currents marines costeres, lo que motivtt que s'anes ceganr el mar que

banyava les properes serralades del Tibidabo i Sant Pere ' 1ertir i que

estaven separades del Montjuich per una disthncia de tins 3.5 Km. ja que

el limit coster d'aquest mar passava per le,, immediacions de la Font de

la Gotlla i paral'Ielanleut seguia des de Esnlugues it Torre Melina, part

baixa de Sarrie, cap at Turo Park, Travessera i d'alli vorejant la Munta-

nya Pelada, en direcci6 normal, very el cone-! de Muntcada.

La serie de fenontens tectonics ocorregu'= .nraut aquest periode sdn

exposats amb tot detail en la publicaci6 Montjuich» (1).

A I'iuiciar-se el periode quaternari tenini ja emergit el pia de Barce-

lona en quasi sa totalitat, recobrint-se en els temps successius this dip6-

sits continentals, existint alguns claps lacustres i restant Montjuich rum

tin cap.

En el cas de donar-se el tontholo de Montjuich hauria d'esser durant

els temps pliocenics en que formava una ilia distant de la costa tins trey

kilometres, corn abans hem indicat, ja que el subsol de la ciutat de tits a

riu es pliocenic i el quaternari que recobreix quasi en sa totalitat, es con-

(1) Montjuich. Notss geol6gicas por el Dr. FAURA Y SANS Pbro pig. J8-36.



INSTITUrIO CATALANA U'HISTORIA NATURAL 35

tinental amh palets aglutinats per traverti a la base , a la qu• segueix un

lioritzO fossilifer amb Helix, Elephas etc... i finalment el quaternari tra-
vertinc-argilbs amb fauna tambe continental que es el de major espes-

sor; (I) tots aquests elements han d'esser considerate aportats at pia per

les corrents terrestres i no marines. En el cas d'haver sigut deposi-

tats els esmentats materials per les corrents marines, eeria mes natural
que domines 1'element sorrenc, que precisament faits, i en canvi es troba
en In formaciu terciaria. En resum, si a Montjuich he existit tbmbolo
aquest ha sigut durant el terciari, no quaternari, to qual confirma mes el
esquerna de la regiO del cap aMontjovisn, representat en la obra esmen-
tada.(2)

Aquesta tainbe es in tesi de l'autor del trebali uue comentem, es a
dir que, el tbmbol de Montjuich es d'edat pliocenica i a propbsit seria
molt interessant estudiar el m )rrot de Salou, que lens dubte haura de
considerar-se corn un tbmbolo, potser rues antic encara que Montjuich, en
el que es trohen les formacions jurtlssica, cretacica, oligocenica i nlioce-
nice al descobert vorejades per el potent quaternari del Camp i cobert en
part per les duties en la part Sud, trohant-se en el subsot tines argiles
marines pottier plioceniques.

El pia de Barcelona durant els temps quaternaris ha anat guanyant
terreny at mar d'un modo molt sensible, com tambe les planures del Llo-
bregat i Bcsbs, que a l'iniciar-se el periode, la ratlla costera seguia quasi
recta desde Castelldefeis fins al peu d'on s'assenta Santa Colonia de
Gramanet passant per prop de Gavi, Viladecans, Cornella, Hospitalet,
Bordeta, on conlen(^ava el Cap de Montjovis seguint per la part alta de
la Ciutat en que s'asentava el Taber, que formaria un cap molt mes re-
duit, vers In part baixa de Vallcarca, Horta i congost de Montcada. En la
epoca romans el port de Barcelona es trobava a I'altra part de Mont-
juich (3) que amh I'acciu persistent de les corrents marines i terrestres
va quedar omptenat; d'allavors en4h s'establi el port a la part oposta de
Montjuich on existia una petits badia, limitada per tin costat per la mun-
tanya i en el costat opost per el bra,, de terra que avanyava del Taber
que in hem vist existia a «ltilns del quaternari.

L'aven^ dels deltes del rius Llobregat i Besos es de temps ha obser-
vat, i de una manera especial el del Llobregat (4) tenint major valor nu-

(1) Mapa geol6gico y topografico de la provincia de Barcelona. J. ALMPRA• 1900.
2 " edicion.

( 2) Pig . 27. FAURA i SANS. Montjuich.
X31 Junta del Puerto de Barcelona . Memoria sobre el estado y adelanto de Ins

obras de dicho Puerto durante los atloa 1911 a 1915 ambos ineltsive Barcelona 1916 pdg.
97.

(4) AvenG del delta del Llobregat . FAURA i VILASICA . BUT. INST. CAT. HIST. NA
TUR. any 20. pag. 102,
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meric en temps passat que are, es-ent respecte al Llobregat 1.11 in. per

any: del Bes6s s6n escassissimes les lades que es tenen.

Atenent ales dimensions superficials de les conquer dels dos rius

que s6n prbximament de 5.400 Km. quadrats per el Llobregat i de tins

1.050 Km. per el Bes6s, el creixement del delta sr.gons aquest factor sera

major en el primer que en el segon i d'aqui que els terrenys aluvials del

primer poden computar-se en 140 Km. quadrats i els del segon en tins 18

Kilbme.tres quadrats. La desproporci6 entre els aluvions dels dos rius

a'aumenta per altres factors i dels que lens dubte t6 tin gran valor, les

corrents costeres. En la costa barcelonina domina de temps immemorial

una corrent que va de N. a S. que es la que aporta les sorres a les redui-

des platjes que gaudim.

El continuet trasllat de sorres del N. al S. feu que perilles el port i

en especial Iltir fondaria: segons els Treballs de S.AMPF.RF. I Miquei.la

mar arribava durant el segle XIV on avid hi he edificat el Museu Marto-

rell (1) en quin subsol es trohen nombrosos restos d'aninials, extant avui

aquest edifici a mes de 60d metres del mar i d6na on prontig d'aveii de

la costa de tins 100 metres per segle. Les sorres transportades al toper

amb les obres de defense del port construides segons els projectes de SrA-

s1o de 1477 a 1696, :.',u que ane. augmentant la terra ferma i dones Iluc a

pensar en nous trehalls de defensa del port, doaant-se el cas en 1743 que

la bore del port quedes completanient obstruida de tal manera que es po-

dia passer des de la torre on encore hi he el rellotje en el moll de Pesca-

dors fins a Montjuich sense muller-se.

A mida que es constru'ien nous espigons per defensa de ('incipient

port, mes terra ferma es guanyava i aixis del petit illot existent en 1415

dava,it de Llotja ha gnat creixent fins a former factual Barceluneta on es

manifesta encara en nostres temps on continuo creixement.

L'enginyer RAI'o en 1859, despres d'un estudi molt detingut arribe a

aquestes conclusions: «que la direcci6 general de les corrents marines 6s

de N. n S. arrastrant-se quasi per la costa i el Llobregat no pot causer

cap coal at port ja que es trob:i al slid i In corrent va de N. a S. ni amb el

creixement del delta, que din que r n 30 anys he avencat 250 metres, se

aniria cegant poc it puc implicaria la execuci6 de peribdics drenatges

per la conservaci6 de In fondaria i el Bes6s representa anib sus aluvions i

poques crescudes una part solament de la acumulaci6 de les sorres que

fornien les harres precedents en sa majoria de Its denudacious de la cor-

dillera litoral arrastrades al mar per les nombroses rieres de Ie costa de

Ilevant; la idea de variar el (lit del dos rius, feat-los anar it desaignar a

toes gran distancia de Barcelona per fer desepareixer les sorres es ah-

surda.» (2)

Ill junta de Ciencies Naturals . Anuari 1916 pig. 214.

(2) Junta del Puerto . Pig. 90.
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La descripci6 que fa de la formaci6 de la Mar Vella es molt exacta(]).
Quan no existia cap obra al port, el litoral de la ciutat restava represen-

tat per una platja i an mar de gran funs el qua) s'observa en altres pobla-
cions maritimes no molt distants d_ la capital; una part de les arenes pro-
cedents de Llevant passava de Ilarg; rota altra es detenia per donar Iloc,
eucar que leutanrent al creixement de la platja. Pet-6 des de que coiuenta-
ren les primeres obres amb espigons i despres de la anlpliaci6 per donar
resguard a les embarcacions contra els embats del star de Llevant,canvia-
ren els efectes per consegiiencia Lie Bites obres,encar que existien les ma-
teixes cau es.Des del printer moment que es presentaren obstacles al Iliu-
re curs de les sorrel, degueren detenir se natwralment ern aquells printer
contra Ilur basantent des de la costu,obc' nt a la Ilei hidrodinamica; aquesta
acci6 per causa del gran funs d'aquest mar es trobava limitada a una fran-
ja utaritirna molt estreta. El resultat fou tin avenc de la platja en el si for-
mat per ('obstacles sempre awtb armonia amb el progressiu creixement de
la platja sobre el mateix, fins que omplena' anib les sorrel que necessi-
tava, lo qua) esta amb relaci6 amb lo aven(at de ('obstacle, qued a forma-
da la nova costa i les sorrel, ja excedent, rebassen aquell per niarxar en
direcci6 deterntinada.»

Aquestes sorres sobreres forinaren les barres arenoses que obs-
truie:: abans I 'ewtrada del port i feren creure, fins a 1829 en Ia impossibi-
litat de I'existencia d'un port perdurable.

Anib els dos espigons eutpla^ats nornials a Ia costa de Mar Vella en
1902s'uhteni all aven^ de la platja de I I metres a toes de 7.500 metres cti-
bics de sorra utilitzada ell les obres del pot t.Aquest resultat es feu exten-
siu a tota la ,una del Bes6s,Jo qual dond pen a In idea de construir tin pas-
seig maritinl de; del Moll Nou at Parc. En 1904 els forts temporals ,.lel slid
desmantellaren aquesta Formosa platja posant fin, en peril) Ies edifica-
cions del Nuevo Vulcanu en 1914 i en on mateix dia s'ha donat el cas de
formar-se platja i desapareixer, segons la direcci6 del temporal, p^,rjudi
cant en gran uranera les edificacions de banys emplacades en dita zona
aixi coin el Club de Nataciri de Barcelona.

Es de m-ar que aquest transport de sorres per Ies currents costeres
no afecta a Iota la platja barcelunina sin() yue sols to efec,e el aterrament
fins a \i;rr Vella no havens mai vist dip6sits sorrencs a tot to llarc de I'es-
collera dr,l I. que aventia encara near endius prop de 2 kilometres i que
esta entpla^ada forutant un petit angle amb l'orientaci6 que purta fins a
Mar Vella.

Al pew del penyas:egat del Alorrot no es verifiquea dipusits sorrel.es
de cap mend ja que queda fora de I'influencia de la corrent dominant de
N. a S.

El fet esmentat en el tre'rall conlentat d(' Lill" (-It (-I penytissegat del
tl) Ibidem , pig. HH
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Morrot, on abans batien les ones del mar, avui hi ha una carretera i ferro-

carril, s'explica abans, per haver sigut aplanat el terreny amb dinantita i

avui, la major superficie que presents per haver sigut omplenat anrb les

dragues que projectaven les sorrel que recollien d'altres iudrets de nos-

tra badia.

La Boca del port nrira al Llohregat i aquesta orientaciO seria impossi-

ble si es verifiques transport de materials de S. a N. amh la mateixa inten-

sitat que es verifica de N. a S., no podent-se negar I'existencia de cu-

rrents secundi ries probablement profondes que aporten al port els mate-

rials aluvials del Llobregat que formen un gruix de 10 centimetres per

any al foes del port, en to que interve un non factor i r s que de temps en-

sa sembla que s'inverteixi el regim secular de la costa, dominant els tem-

porals del segon quatdrant als del primer; aix6 explicaria el cas de que es

formes una platja sota el penyass gat del Morrot.Despres de totes les con-

sideracions exposades queda fora de dubte que en el hasament del Mont-

juich no hi cap proces coustructiu coster i que en cas que existis seria pro-

vocat per els materials del Liobregat, ja que queda fora del camp d'acci6

de les corrents litorals del N. per la serie d'escolleres que el separen i

que defensen per Ilur especial disposiciu el cegament del port per les co-

rrents sorrenques tan del Nord, com del Sud.


