
INSTITUCIO CATALANA D' HISTORIA NATURAL

LA REGIO LITORAL DEL BAIX LLOBREGAT

3.1

Variations en la fauna malacologica de 1'estany

de Remola
PFH

Joan Rosals

Es la regio on se trova aquest estany junt amb altres de veins,

tin Hoc forca interessant, col-locat en una gran planuria adornada amb

la tipica vegetaciO de les estepes i amb abundantes corrents d'aigua i

estanys, contrastant de tal manera aquest conjunt amb el dels voltants

de nostra ciutat, que 1'excursionista que visita aquells flocs se creu

transportat hores i hores Iluny de la Capital; i no obstant se trova dita

regio a poca distancia de la propera poblaciO de Prat del Llobregat.

Mes a pesar d'aquesta proximitat facilitada per ferrocarils i carruat-

ges que porten fins a la vorera dels estanys, casi sols visiten aquells

Ilocs els ca4adors atrets per l'abundor de xancudes i altres arts aqua-

tiques que poblen els patamolls. Se compren que no fossin visitats

del excursionista, en temps antics, aquells indrets, verdaders focos de

paludisme; pero aquell aspecte ha cambiat avid del tot; els conreus

converteixen en jardins lo que eren avans estepes; els eucaliptus

purifiquen i embaumen arreu I'aire; els nombrosos pous artesians que

brollen per tot, posen en moviment amb sos dolls d'aigues pores i

cristallines aquelles avans pantanoses corrents, i tota la comarca

renaix a nova vida prometent esser en l'avenir una ampliacio dels pro-

ductors fruiterars del Prat i de Gava.

Donem entretant una mirada al passat de aquesta regio, novissima-

ment formada segons la cronologia geologica. Durant el periode

pliocenic, jeia encara aquesta regio sota les aigues marines que en

aquells temps seguien vorejant els macius secundaris desde Castell-

defels a Martorell i desde Martorell al Pla de Barcelona. Al mitj de

aquest golf i ben prop del floc que avui ocupa la vila de Martorell se

hi trobava 1'estuari de la corrent fluvial del Llobregat. hues tart els
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moviments tectonics produiren on aixecament per el qual emergf una
part del fons de aquell golf, trasladant-se, a causa del consegiient
reculament de les gigues marines, dit estuari del riu entre els Hoes
on avui se hi assenten les poblacions de Cornella i Sant Boi de
Llobregat. Entrats dintre els temps quaternaris apareixen, brodant
aqueixa antiga costa, potentes capes de travertinic, argiloses. A
partir de aquest temps se forma la gran plana aluvial del Baix Llo-
bregat, casi tal coin avui la veiem, verdadera delta del riu, que
abarca una extensi6 aproxirnada de 65 kilometres quadrats i quills
tres vertecs son I . er la montanya miocenica de Montjuich (prop la mar);
2.11 el riu Llobregat entre els dits lloes de Cornelia i Sant Boi del
Llobregat i 3. er Castelldefels (prop de les Costes de Garraf). Dit riu
Llobregat divideix aquest triangle en altres dos de mides desiguals,
mes petit el de la dreta que el de I'esquerra. Descriure aquest darrer
ja que en ell se hi trova el floc que motiva aquesta rota. Tindra uns
40 6 45 kilometres quadrats trovant-s'hi sentada al mig la vila del
Prat; vorejant el terrer aluvial i sentades demunt l'avans citat quater-
nari travertinic-argilos se hi troven les poblacions de Viladecans,
Cava i Castelldefels. Com passa en altres Ilocs on hi desemboquen
rius d'importancia, tambe en la costa de aquesta regio hi son ahundantes
les dunes que encara que de pocs metres d'alsaria, agafen gran exten-
sio, extenent-se desde I'Estany de la Murtra fins a les costes de Garraf,
cone si vents persistents volguessin empenyer totes les masses de
sorral contra aquella costa.

Pero lo mes interessant de aquesta regio es el rosari d'estanys que
reflexes el blau del eel i el vert de les planter que'ls envolten. Tots
ells tenen veinatge amb la mar, amb la que tenen Ileugera comuni-
caci6 visible o per filtracio subterrania. Els mes importants son, en
escala de major a menor, els anomenats de Remold, La Rlcarda,
L'llla, La Maguerola, La Murtra, La Massaguera i La Podrlda.
A excepci6 de La Rlcarda i La .Ylaguerola, tots tenen comunicacio
amb la mar, en intermitencies periodiques irregulars, que obeeixen a
I'acci6 dels temporals marftims qui rompen amb son esforc les debils
barreres del sorral que separen aquelles aigues lleugerament salobres
de les francament salades de la mar, i tambe a les neteijes que dell
mateixos tenen floc de tant en tant. zA que degueren sa formacio
aquets estanys? Es opinio de molts geolecs, i a la que m'adereixo,
que en tin principi eren ses aigues les mateixes de la mar, que inig-
tancava tin cord6 litoral que arrancarfa de la desembocadura del Llo-
bregat, unit mes tard tambe a la costa per son extrem, a causa de algun
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moviment de aquesta. Aquets mateixos moviments tectonics foren els

que aixecant el nivell del terrer dividien en distints estanys el gran

llac que primitivament hi hauria, apareixent cad'un d'ells en els Ilocs

en que tingue majors depresions el desaparegut Ilac. Per altra part,

la evaporacio de l'atmosfera contribuf junt amb les plujes i segles de

regadiu procedents del Llobregat, a convertir ses aigues salades en

dolses, sobretot en aquests darrers temps en que, malgrat la comunica-

cio que amb fregiiencia tenen amb la mar , com havem fet remarcar

mes amunt, son Ileugerament salobres tant sots les que estan en

major proximitat amb la platja. Verosimilment aquest dessalament es

degut principalment a haver-se perforat en aquella regio fins a un

centenar de pous artesians quines cristallines aigues despres de haver

regat alguns conreus passen a enriquir el caudal dels diferents es-

tanys on s'aboquen. Per sa situacio i extensio es tin dels que reb

major quantitat de dites aigues I'anomenat Retnolu. Potser gracies a

aquestes condicions, ha estat aquest estany tin dels flocs que major

fama ha tingut entre els conquiliolecs per la riquesa i varietat de sa

fauna malacologica lacustre. En diferentes excursions que hi havia

fet fa pocs anys, recordo haver-hi recullit nombrosos exemplars de

moluscs dels generes Limner a, Physa, Succinea, Planorbis, I3ythi-

nella, Paludestrina, Alexia, Pissidium i Sphcerium. Mes qufna se-

ria ma sorpresa at tornar-hi fa pocs mesos trovant ses aigues del tot

salades. Especies que avans hi havia trovat havien desaparegut, ve-

ient-hi sols en ses voreres abundantes conxes de un molusc maritim,

el Cardiurn edule, i algun altre. Algunes de les especies que ara no

vaig trovar-hi, poden encara rectillir-se en alguns recs vehins, pet-6

especies interessants com eren la Limnaea palustris Lin., Palrrdes-

trina Sp. Ale_ria ni?josotis, no pogui recullir-les aquesta vegada zQue

es to que ha ocasionat aquest canvi? Es definitiu? Fa pocs anys va

comensar a manifestar-se en diferets flocs de nostres costes, un lleu-

ger moviment de depresio acompanyat en alguna secci6, corn ha

succeit en nostre barri marl de la Barceloneta, de fortes corrents que

s'han emportat les sorres, perjudicant sensiblement, amb tal motiu, a

diferents propietaris d'establiments de banys. Aquest petit moviment

es tambe, a nostre entendre, el que ha overt un fondo portell en la

barrera de sorral que separaba del mar 1'estany del Remold i que

introduint-hi amb major intensitat les salades aiQiies marines, fa des-

apareixer paulatinament aquelles generacions de moluscs que desde

taut temps poblaben aquelles aigues.
Barcelona, 5 Abril 1913


