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El maciu granitic dels Pirineus Centrals que interessa les Muntanyes
Male'ides, constitueix tin grop de resistencia, el que surgeis en una
alineacio d'aixecament, mitjancant cruixits sismics que a voltes, periodica-
ment, es reprodueixen el mateix en la part meridional que en la septentri-
nal de la gran carcassa pirenaica. Un notable periode de sotregades fon-
des ha durat per espai de quinze dies, que es el que anem a ressenyar
recullint totes les dades de major interes, les quals poden servir de base,
juntament amb lo publicat en altres ocasions (1), per a teoritzar sobre les
veres causes geotectbniques influients.

Octlibre, 4. - Fou registrat un terremoto a les 2 h. 48 n1. 7 s. en I'Ob-
servatori de I'Ebre. Segons ens conunliquen de Viella, a les 3 de la matinada
hi hague una furta vibracio sismica que retrunyi per tota In Val] d'Aran,
desde Les fins a Tredos, essent major l'intensitat a Arties i Tredos, sen-
tint-se el soroll per la vaixella i vidrieria, acompanyat d'una remo fonda
cone la d'una tronada (grau IV).

.Vovembre, 20. L' Observatori Fabra registra, a les 14 h. 31 m. 7 s.
un terremoto del qua] 1'epicentre es troha a 198 kilometres; iniciant-se la
serie de vibracions sismiques que durara fins el dia 4 de desembre, en la
regio pirenaica. Nehista Iherica N.' 314, p 95. 1919, anuncii dollar noves

(1) Faura i S ns (M.).-Oh.rervacions melereol(igiques resul/ats del primer deseni de
1907 at 1916 en l'eslacio de t'iella , vall d`Aran): Pirineus Centrals. Butll. del Centre
Excursionista de 1 a !alurva. Febrer de 1917.

Fontsere (Dr. E i. Sohre un cen/ro de aclividad sismica en el Alto Esera . Mem. de la
R, Acad. de Ciencias y Arles de Barcelona. vol. XII, n. 8, 1916.

Neumann.-Enumeracion tie los lerremolos senlidos en Espana duran/e el anTo 191.
Bul. de is R. Soc . Esp, de Hint. Nat ., T. XVI, p. 344 (3) 1916.
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mes detallades d'aquesta serie de terratremols, per cert molt interessants

(gran II).

Not'cnrhre, 27. L' Observatori de I'Ehre registry an terremoto a les

7 It. 24 in. 42 s. En 1' Observatori Fabra, a les 7 h. 25 m I s. Segons co-

nnmicacio del Germa Josep de l'Observatori Meteorologic de Viella, pro-

pietat del Centre Excursionista de Catalunya, a les 7 h. 30 in. es senti un

terremoto que dura uns 3" a 4 ", el que per tota la Vall d' Aran fun obser-

vat, aixi com tambi a Luchon, Fos (Franca), i a Esterri d'Aneu; molts cre-

gueren que passava all cotxe per in carretera a causa del sorroll degut a

la sotregada sismica. De Benasc, ens commnica I'adniiuistracio del Xalet

Refugi de la Renclusa, que a les 7 h. 45 m. in hague una sotregada sismica

que dura mis 4 " o 5". A Pont de Suert (Lleyda), es rebe l'impresi6 del

gran IV M, segons consta en el Bailleli de 1`Ohserralorr F'ahra, per in

comunicacio feta per don Cartes Saura. De Gessa, el Rnd. Joaquin( Moga

fa constar aquesta mateixa sotregada.

Not'eorbre, 211. - Es in sotregada major de in serie de les vibracions

sisiniques que comen4aren en el dia 20. L'area de dispersi6 de les ones

fun molt extensa, situant ('epicentre el doctor E. Fontsere, director de

1'Ohservatori Fabra, entre el Nuguera Ribagorcana i el Tor, qui commnica

a la premsa el segiient: La serie de terratremols de terra pirenencs inau-

gurada amb el lleuger sisme del dia 20, s'ha anat intensificant. Al nlati del

dia 27 ocorregue uua sotregada a les 7 h.25 in. 2 s., la qua( fun sentida coal

de gran I V a Pont de Suert, segons telegrafia en aquest Observatori don

Cartes Salim. A la matinada d'avui un fort terratremol s'ha registrat a

tots els sismografs a Ies 0 h. 25 in. 46 s. seguit d'una replica de forca in-

tensitat un minut mes tard, corresponent a amhdos una distancia epicen-

tral de 157 quilometres des de I'Observatori Fabra. L'Observatori de I'

Ebre ens telegrafia assiguant a ('epicentre una distancia de 154 quilome-

tres des de Roquetes, la qua( coca situaria ('epicentre a in regi(', Ribargo-

cana. La DirecciO de Teletons de in Manc ).nltnitat comunica que el terra-

trenuul ha estat fort a La Pobla, Calaf i Pons, havent-se sentit tanilhe amb

for4a intensitat en altres poblacions del I'la d'Urgell i de la Cunca de

Trenip. A l'observatori Fabra la intensitat ha estat de gran IV de Mercalli-.

Fou registrat a I'Observatori Fabra a les 0 h. 25 m. 45 s.; en el de I'

Ehre a 0 h. 25 in. 50 s.; a I-estaciu d'Alacant a 0 h. 25 in. 47 s.; a la de To-

ledo a 0 h. 26 in. 29 s.; a la de Cartoixa a 0 It. 27 in. 32 s.; en Ia d'Almeria

allh.27m.34s.;ialadeMalagaa0h.28in.12s.

Eli Ia zoua epicentral d'aquest mateix terremoto ens connmica el Ger-

nta Josep de I'Ohservatori Mateurolugic de Viella, propietat del Centre

Excursionista de Catalunya, que a la I It. menys 25 in. comenca una forty
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sotregada sismica que dura uns 30 " despres descansa un parell de ml-
nuts, reproduint-se per tres vegades amb mes o menys intensitat. amb
espais de dos minuts en cada una d'elles; fou sentit per tota la Vail, mal-
grat I'hora avanSada de la nit; aquest terratremol fou general, fins fora
de la Vail, a Esterri d'Aneu (grau VI).

De Benasc, de l'administraci6 del Xalet refugi de la Renclusa, pro-
pietat del Centre Excursionista de Catalunya, Na Pepita Say6, que to la
cura de les observations mete orologiques, ens comunica que a les 0 It.
45 m. (aproximadament) els sopta un fort terratremol que dura tins 22 o 23
segons. (Aquest retras, en un quart d'hora, el mateix en aquest terratre-
mol que en el del 27, es degut a la diferencia que s'observa arreu en els
relotges locals).

A Barcelona, a tin quart i lnig d'una de la matinada els que estaven
lievats a les cases, van poder notar una marcada sotregada sismica. Els
vidres de les cases van trontollar, ocasionant les ondulacions sismiques el
petit rodament de cap caracteristic en produir-se el fenomen. El movi-
ment de la terra fou mes fort que en la darrera sotregada que Barcelona
va tenir, laque fou per la tardor de 1917. A Barcelona la commoci6 fou en
gran IV de 1'escala de Mercalli. Dura 46 segons. Durant el dia fou comen-
tat el fet arreu de la ciutat, alternaut el terratremol amb les altres actua-
litats.

A fora de Barcelona per noticies rebudes de les diferentes comarques
se sap que la sotregada fou sentida en diversos indrets de Catalunya,
especialment per l'interior. El terratremol tambe es va observar a la ma-
teixa hora 12.26 a 12.30 amb gran intensitat a Calaf (La Segarra) i a La
Pobla de Segur (Conca de Tremp), a Pons, vora del Segre; a Agramunt
(Ribera del Sib) i a Vinaixa (Les Garrigues), a Balaguer i a Camarassa
(Segria). La trepidaci6 va durar uns 46 segons. Als primers dels dits po-
bles, a Calaf i a La Pobla, va esser molt forta. A Vilanova i Geltru es
senti un soroll soterrani, donant-se compta la poblaci6 tot-seguit que era
nn terratremol. Tambe es va sentir a Terrassa.

A Berga, cap a la una tin quart de dues de la matinada del dia 29, es
nota ben sensiblement nn tremolor de terra, que segons els details reco-
ilits, poseur en els gratis IV i V de I'escala d'intensitats de Forel-Mercalli,
circumstanciada i ampliada per Sieberg; en I'indret nord de la poblaciu no
ha estat tan marcada In sotregada corn als Barris i cases isolades del mig-
dia, on els Hits, cristalls i parets trontollaren marcadament despertant-se la
majoria de la gent; el barri del dit Vall-de-baix la gent s'aixeca esporugui-
da, acudint-hi els vigilants de nit, els quals feren renaixer la calma. El
fenomen, com cal suposar, ha estat objecte de les converses de la pobla-
ci6, recordant-se que fa nits dos anys que es va deixar sentir una sotrega-
da, encara que no tan forta.
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A Pons, a Ia matinada del 29, en aquesta poblaci6, tin terratremol de
certa intensitat i de Ilarga durada fou sentit. Les vidrieres espetegaren
amb forca, les portes i balcons vibraren intensament i els trespols de les
habitacions es commogueren; molta de gent va sentir-lo i molts s'es-
pantaren, creient que tenien Iladres a casa, pel moviment de portes i
finestres. El fenomen ocorregue a dos quarts d'una de la matinada.

A Franca, a In Vail de Luchon fou sentida una forta i fonda sotrega-
da que dura prop de 5 in. amb varies repeticions. A Cannes i a Foix fou
sentida una forta vibraci6 que seguia la direccio del W. causant en les
poblacions danys materials, pero sense cap desgracia personal.

Desembre, 1.-A les 20 h. 45 in. es sent( a Benasc una lieu vibraciO
d'un segon, segons comunicaciO feta per Na Pepita Say6 del Xalet refugi
de In Renclusa (grau II).

La Revista tberica it. 314, p. 95 fa constar que entre 7 It. i 8 It. se sent
tin tremolor a Viella (D. Amedro Ripoll) i a Gessa (Rnd. joaquim Moga,
Pvre.). Encara que s'observi disconformitat Whores, ens fa creure que es
tracta d'una mateixa vibraci6, que interessa la zona dels PPrineus Centrals.

Desembre, 2.-L'Observatori de I'Ebre registra una ultra sotregada
a les 20 It. 9 in. 58 s. la qual fou sentida a Gessa i a Viella. El Germa Jo-
sep, de I'Observatori meteorologic de Viella, ens comunica que a les 20 It.
30 in. tin soroll fordo molt intens, es senti per tota la Val], i que segons
els periodics francesos tambe ho fou al NE. de la Vail per I'Arieg e
(grail 111).

Desembre, 3. -A les 20 h. repetici6 dels tremolors sismics del dia
abans. Una lieu sotregada sismica fou sentida per molt poques perso-
ties. No obstant tin periodic parla d'haver-se sentit suaument per I'Ariege.
(grail II)

Desembre, 4.-A les 3 h. una altra sotr•2gada sismica, que tanibe fou
sentida per poques persones degut a I'hora. A mes la Revista tberica
transcriu una comunicaci6 del senyor Ripoll, procedent tambe de Viella,
que es senti una altra repetici6, a les 8 It. 28 in. (gran II)

Aquestes filtimes vibracions no ban estat registrades pels aparells
dels Observatoris sismics mes propers. Fineix aquesta gran activitat que
ha durat tins quinze dies de vibrations (1)

(I) Faura i moans ( M). - Resum meleornlogic del Observatori de Viella, any IQI9, -

Butileti del Centre Excursionista de Catalunya . - Desembre de W19.
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Independentment d'aquestes sotregades pirenaiques cal fer constnr
que en el dia 18 fou registrada per l'Observatori Fabra una de les de la
Serra costera Ilevantina, a Martorelles del Vallds, a les 0 h. 20 m.

Conclusio . - Despres d'aquesta brew ressenya amb totes les Jades re-
collides anib motiu del periode sisrnic darrer, recordarem el que publicarem
fa tins quatre anys, amb motiu d'una altre sotregada d'especial notabilitat,
la del 28 de mare de 1915, a les 4 It. 33 in 19 s , de In qual el Dr. E. Font-
sere n'escrigue una memoria monografica, que fou comentada pel P. Neu-
mann (1). Allavors exposarem:

'No podent - nos esser precissada la veritable situacio de ('epicentre per a trobar-
se en una zona tan accidentada del terreny , encara que despoblada en absolut, havent
de rebre les notfcies pels tiltims pobies de les valls pirinenques meridiot als i septen-
trionals, es venturer donar una explicacio rational sobre el moviment geotectoric
que podria haver originat aquest i els anteriors terratreniols . Havem practicat estu-
dis sabre l'embrollada estratigrafia dell Pirineus Centrals, havent-ne construit mol-
tes sections estructurals esquematiques en diverses aliniacions ; i com que, en redu'i-
des amplituts , hi ha nombrosos doblecs i falles entre terrenys de diferents periodes,
per aquest motiu ens es precis als geoiegs , el que eigui fixat 1'epicentre , amb una
major precisid que no fora tan necessarla en els Pirineus Orientals, i menys encara
en les serralades costeres ; car ho exigeixen els caracters estructurais dels Pirineus
Centrals . Per aixo es de remerciar la tasca que realitzen els directors de les esta'
cions sismologiques de Barcelona i de l'Ebre com tambe es d ' esperar una bona ajuda
amb la nova estaciO de Girona i la que es projecte a la capital d ' Osca; un cop conegut el pa-
ratge en moviment , Ilavors, als geblecs tocara esbrinar les veritables relacions geotectoni-
ques . Sobretot conve precisar si aquestes sotregades corresponen : a hipocentres perfeCla-
ment localitzats o en alineacions de commociO , o si pertanyen a la banda mcri"; onal o be la
septentrional del gran massiu de les Maleides.

-1 al supost prohlahle de correspondre el centre .1 tivitat sismie,; a la Serra Negra, com
ens ho indiquc cl i ri I'ontsare, u sigui en el vessant meridionalde lea Muntanyes Maleides,
Ilavurs fora degut a un cruxit tons dels estrats sildrics amh pissarres ampelitoses i chiastoliti-
ques de gran espessor , que intec:ren en leg erentff rl',^ntre el plc de Cerler i Castanesa, amb
Vallieierim, ; u Aneto muti':at el mo.imwnr per I'influencia de Ia doble alinia-
cio dels afloraments de granit eruptiu d'aprup dei poble d'Aneto , del pie de Cerler i del pie
de Baguenyola ; i es troba el maxim de compressio d'estrats silurians f devonians totalment
metantorfossejats , entre aquest dltint pie i el de Posets , en la vora dreta de I'Essera aigifes
avail'.

I at final , diguerem que : . Per les futures investigations geotectbniques i sisino-
grafiques havem no obstant de creure de major probabilitat el que sigui commovible la zona
septentrional del gran massiu de les Maleides , on el dinamometamorfigme hi es extraordina-
ment manifestat .>' Caralp suposa (p. 87) la existencia d'una falla at N. del Ma-

ladeta d'acord amb el Magnan i Mallada i oposant-se a I'opiniO de Leymerie.
-A mes en la regio meridional i a tota la serrelada pirenaica hi ha una altra zona que eS

d'un probable moviment; es en els paratges on la limitacio es discordant entre les formations
secundaries i les primaries de des de Sant Joan de les Abadesses a la Cerdanya baixa , a Sort,
Gerri , Compte, Gistain , i fins_mes enlla del poble de Panticosa.

( 1) Obres citades,
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"Com que tambe son possibles terratremols locals i d'escassa importancia , per sobtats

devallaments o enfondraments subgelars de les galeres d'Aneto i Maladeta.

-Tots els terratremols assenyalats son de marcat origen geotectonic ; en canvi de certs

sorolls sobtats que a voltes se senten per aquelles muntanyes i que ens han recordat els

nostres guies , pero, que no han estat perceptibles en els poblats de ies valls, aquests poden

esser gelars.

•Avencem aquestes primerenques impressions recollides despres de molts anys d'excur-

sionejar per aquelles alteroses serrelades ; i les fem puhliques , encara clue amb reserves, per

a correspondre a les indicacions fetes per Dr . Fontserc en sa monografia, aixi com tambc a

les no menys expressives del P. Neumann de la Cartoixa de Granada.-

Ara, doncs, analitzant aquest Ilarc periode darrer, d'activitat sismica,

observarein que les distancies dels epicentres donades pets observatoris

son diferents segons It's sotregades, co que podria esser degut a que en

realitat hi haguessin varies vibracions en paratges distints, encara que to-

tes elles cnrresponguessin en el maciu dell Pirineus Centrals.

Es notahle I'apreciaciti recollida pets arenesos, que, el terremoto del

4 d'Octuhre fou sentit en lit zona septentrional d'aquell maciu, aixo es, en-

tre TredOs i Arties. Es precisament el paratge en que es troba en contac-

te el granit amb els estrats agnostozoics metamorfossejats, aixi com tali-

be Ia faixa tie les calices marbroses, de les que brollen les dens d'aigiies

termals d'anlbdues localitats; res d'estrany fora que les sotregades co-

mencessin per aquell costat, retrunyin arreu; i que despres n'hi haguessin

d'altres en la part meridional, fills a establir-se un aparent equilibri, que

en el sell temps tornara a remoure's fondanient ocasionant altres vibra-

cions en I'esdevenidor.


