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1 La Terra 

El ésser humà sempre ha intentat entendre el món físic que l’envolta, fent-se 
preguntes com: per què s’han format les muntanyes, per què són on són –i no 
a altre lloc–, per què succeeixen els terratrèmols, les erupcions volcàniques, 
les inundacions, quina edat té el nostre planeta, com de lluny està el Sol i la 
resta de planetes i estrelles, etc. 

Evidentment, no totes les preguntes han estat formulades al mateix temps, ni 
s’han trobat les respostes adequades al mateix temps ni en el temps que 
varen ser formulades, ja que, moltes vegades, no es disposava ni del mitjans 
ni dels coneixements tècnics suficients. Les respostes se solien donar en base 
als coneixements de l’època que, de vegades, eren incorrectes o incomplets. 

Amb el que sabem ara, intentarem conèixer una mica més el nostre planeta. 

1.1 Característiques generals 

La Terra és el tercer planeta en distància respecte el Sol (de mitja, 
149.598.261 km), el més dens (5,515 g/cm3) i el cinquè en mida 
(1,08321×1012 km3) dels vuit planetes del sistema solar. També és el més gran 
dels quatre planetes terrestres (Mercuri, Venus, la Terra i Mart) d’aquest 
sistema solar. Té un satèl·lit natural, la Lluna i milers d’artificials (al 2001, 
més de 8300). 

1.2 Moviments 

El moviment de la Terra al sistema solar es pot descompondre en 4 
moviments, principalment: 

a) Moviment de translació: és el moviment de translació al voltant del 
Sol, degut a l’atracció de les forces gravitatòries, descrivint una 
trajectòria el·líptica, on el Sol ocupa un dels focus de l’el·lipse. La 
Terra triga un any en fer una volta completa. La velocitat lineal de 
translació mitjana –velocitat orbital– és de 29,8 km/s (107000 km/h). 
Aquest moviment no explica les estacions de l’any, ja que el periheli i 
l’afeli no són prou diferents per produir aquest efecte. 

b) Moviment de rotació: és el moviment que fa la Terra girant sobre un 
eix de simetria d’ella mateixa i que passa pel por nord i pel pol sud, 
perpendicular a l’equador. Aquest eix de gir s’anomena eix instantani 
de rotació (EIR). La Terra triga un dia en fer una volta completa sobre 
sí mateixa. Aquest moviment provoca el dia i la nit. És de dia en un lloc 
quan aquesta part de la Terra mira cap el Sol i, a mida que va girant, 
es va fent fosc, fins que quan és de nit és perquè ja està a l’altra 
banda.  

Vist des del pol nord de la Terra o del Sol, aquest moviment és 
antihorari. 

La inclinació axial o obliqüitat de l’EIR és l’angle d’inclinació que 
forma l’eix de rotació de la Terra respecte de la perpendicular al pla 
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de l’eclíptica1.  Aquesta inclinació és la responsable de les estacions, 
ja que hi ha zones de la Terra que reben durant més temps l’energia 
solar que altres zones i, a més, els rajos solars arribaran més 
perpendiculars en un llocs que en uns altres, durant un període de 
temps determinat, per després, invertir aquesta situació. Si no hi 
hagués aquesta inclinació, no hi hauria estacions. 

 
Figura 1. Moviment de rotació de la Terra. En negre, eix perpendicular al pla orbital –moviment de 

translació–, en vermell, eix instantani de rotació (EIR) 

c) Moviment de precessió: és un moviment lent que realitza l’EIR al 
voltant de l’eix perpendicular al pla orbital, generant, imaginàriament, 
una mena de con. Aquest moviment apareix quan les masses giren molt 
ràpidament i en un eix inclinat, com les baldufes. 

d) Moviment de nutació: és el moviment de caboteig que fa l’EIR a causa 
de la força gravitatòria de la Lluna. Aquest moviment és irregular i 
perpendicular al moviment de precessió, és a dir, perpendicular al 
moviment circular que descriuria la base del con generat al moviment 
de precessió. Aquest moviment provoca que la circumferència generada 
pel moviment de precessió sigui irregular i tingui una forma de mena de 
zig-zag o vibració. 

 
Figura 2. Moviments de precessió (P) i nutació (N) de l’EIR 

                                         
1 És el pla geomètric que conté l’òrbita de la Terra. L’eclíptica és la intersecció del pla de 
l’eclíptica amb l’esfera celeste; seria el camí aparent del Sol, al llarg d’un any, sobre el fons 
d’estrelles fixes, respecte a un observador terrestre. 
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1.3 Calor interna. L’edat de la Terra 

L’estudi de la radioactivitat, al segle XX, va permetre concloure que la calor 
interna del nostre planeta és causada, per una banda per l’energia potencial 
residual alliberada durant la seva formació (~20 %) i per la desintegració 
radioactiva del àtoms del seu interior (~80 %). 

Gràcies al mètode radiomètric de datació2, s’ha establert que la Terra té 
uns 4600 milions d’anys. 

1.4 Composició i estructura de la Terra. 

El pou més profund que s’ha excavat només arriba a 12262 m de profunditat.  
Comparant aquesta mesura amb el 6378 km que mesura el radi de la Terra, 
ens adonem que, amb prou feines, hem esgarrapat la superfície del planeta.  
Així, com podem saber la composició de la Terra i com està estructurada? 

Evidentment, no podem efectuar mesures directes a l’interior de la Terra, ens 
hem de guiar pels resultats de mesures indirectes. Aquestes mesures ens 
serviran per plantejar-nos models que expliquin les propietats i els fenòmens 
observats. 

A la part més superficial de la Terra, la temperatura augmenta uns 3 °C cada 
100 m cap a l’interior del planeta, provinent de la seva calor interna. El 
magma expulsat pels volcans està entorn els 1000 °C; això ens fa pensar que 
la temperatura interior de la Terra ha de ser de milers de graus. Cap 
material fabricat per l’home fins ara aguantaria aquestes temperatures sense 
veure’s compromesa la seva estabilitat. L’augment de la temperatura interna 
del nostre planeta sembla no ser lineal amb la profunditat, ja que si fos així, 
les temperatures internes serien molt elevades i l’interior del planeta estaria 
fos i se sap que no es així, gràcies a l’estudi de les ones sísmiques. Hem de 
tenir en compte que la densitat és una propietat física que varia amb la 
temperatura, en conseqüència, si la temperatura varia amb la 
profunditat, la densitat dels materials també anirà variant amb la 
profunditat: 

 
Figura 3. Variació de la densitat amb la profunditat 

                                         
2 Aquest mètode es basa en què tot material conté àtoms d’isòtops radioactius que es 
desintegren per convertir-se en un àtom estable. Si es mesura la quantitat de radioactivitat 
residual d’una mostra per a un determinat isòtop i se’n coneix la vida mitjana es pot estimar 
l’edat absoluta de la mostra. Els principal isòtops que generen calor són potasi-40, urani-238, 
urani-235 i tori-232. 
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A la Figura 3 es veu com la densitat augmenta progressivament en 
determinades zones (més endavant veurem que es tracten de capes) i que 
pateix un augment brusc en canviar les característiques  dels materials. 

El camp magnètic terrestre ha de ser causat pel moviment d’electrons en una 
zona rica en ferro. 

Els meteorits, fragments de roca que cauen a la Terra des de l’espai, han de 
tenir una composició similar a la del nostre planeta, si partim de la premissa 
que la Terra es va formar per la reunió de molts fragments d’aquest tipus, en 
aquells mateixos temps. N’hi ha de diferents composicions (peridotites, 
basalt, ferro i níquel, ferro i silicats). 

L’estudi de les ones sísmiques produïdes quan es generen els terratrèmols i 
enregistrades a milers de sismògrafs arreu del Món, i que es caracteritzen 
perquè augmenten la seva velocitat en travessar un medi, però que canvien 
bruscament en passar d’un medi a altre de diferents característiques, ens 
ajudarà a conèixer com està estructurat l’interior del nostre planeta i la seva 
composició. Aquestes variacions brusques de velocitat de les ones sísmiques, 
anomenades discontinuïtats, apareixen com a conseqüència de canvis de 
densitat al medi que, a la vegada, es produeixen per canvis en la composició 
del material o en el seu grau de compactació o en seu l’estat físic. Quan el 
canvi de velocitat és molt gran, es diu que s’ha produït una discontinuïtat de 
primer ordre; si el canvi és petit, parlem de discontinuïtat de segon ordre. 

 
Figura 4. Sismògraf 

 
Figura 5. Sismograma 

A la Figura 5, podem observar que les ones P apareixen abans que les ones S i 
que, finalment, apareixen les ones L (superficials). 

Les ones primàries o P són les més ràpides i les que primer enregistra un 
sismògraf. Travessen tots els medis i es propaguen fent vibrar les 
partícules en la direcció de propagació de l’ona. 

Les ones secundàries o S són més lentes i arriben després als sismògrafs. 
Només travessen els medis sòlids i es propaguen fent vibrar les partícules 
en direcció perpendicular a la propagació de l’ona. 

Les ones superficials o L són produïdes per la reflexió de les ones 
secundàries. No ens aporten informació sobre l’interior de la Terra.  Hi ha de 
dos tipus: 
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 Ones Rayleigh: ones que fan vibrar les partícules en el·lipse. 

 Ones Love: ones que fan vibrar les partícules paral·lelament i 
perpendicular a la propagació de l’ona. 

En aquest moment es generen 2 models d’estudi de l’interior de la Terra, un 
s’ocuparia d’esbrinar la composició dels materials que el formen (model 
estàtic) i un altre tractaria d’explicar les propietats mecàniques d’aquests 
materials (model dinàmic). 

1.4.1 Model estàtic (o geoquímic) de la Terra 

Aquest primer model determina quins són els diferents materials que formen 
l’interior de la Terra i n’estudia les propietat químiques i la velocitat de les 
ones sísmiques que els travessen. Així, estableix una estructura en capes de la 
Terra en ordre de profunditat: l’escorça (oceànica i continental), el mantell 
(superior i inferior) i el nucli (extern i intern). 

La Figura 6 mostra les variacions de velocitat de les ones P i S, en travessar 
l’interior de la Terra, com les discontinuïtats de primer ordre (discontinuïtat 
de Mohorovicic –entre els 30 i 70 km de profunditat- i discontinuïtat de 
Gutenberg –situada sobre els 2900 km de profunditat-) i les de segon ordre 
(discontinuïtat de Repetti –entre els 400 i els 700 km de profunditat- i 
discontinuïtat de Wiechert-Lheman, sobre els 5100 km de profunditat) 

 

 
Figura 6. Ones P i S i discontinuïtats principals 
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Les discontinuïtats de primer ordre ens indiquen que l’estructura interna 
de la Terra estaria formada per 3 capes: escorça, mantell i nucli. 

Observem que les ones S travessen tota l’escorça i el mantell, per tant, 
ambdues capes estaran en estat sòlid. No obstant això, en arribar al nucli, 
les ones S desapareixen, la qual cosa ens indica que el nucli, com a mínim 
a la seva part més externa, haurà de estar fos (líquid). Això es confirma 
per l’enorme disminució de la velocitat de les ones P, que hauria d’haver 
augmentat en passar a un medi més dens. 

Entre els 400 i els 700 km s’observa una variació en la velocitat de les ones, 
produint-se una discontinuïtat de segon ordre (discontinuïtat de Repetti) 
que divideix el mantell en dues subcapes: mantell superior i mantell 
inferior. Aquesta discontinuïtat és causada per un canvi al nivell de 
compactació del material que ocupa menys volum, en estar sotmès a una 
pressió més gran, amb la qual cosa augmenta la seva densitat, però no la seva 
composició. 

Als 5100 km, es produeix un augment de velocitat de les ones sísmiques P. Es 
tracta d’una discontinuïtat de segon ordre (discontinuïtat de Wiechert- 
Lehmann-), que divideix el nucli en dos subcapes: nucli extern i nucli 
intern. Com ja hem comentat, les ones S no travessen el nucli extern, per 
tant, aquest serà líquid. L’augment de velocitat de les ones P seria 
causat a un canvi d’estat físic: el material fos –líquid- passaria a l’estat 
sòlid; el lleuger augment de la densitat dins del nucli intern no justifica 
aquest increment de velocitat. 

 
Figura 7. Model geoquímic amb discontinuïtats 
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1.4.2 Model dinàmic (o geodinàmic) de la Terra. 

Aquest model estudia les propietats mecàniques dels materials. Divideix 
l’interior del planeta en 4 capes: litosfera, astenosfera, mesosfera i 
endosfera. 

Litosfera: comprèn l’escorça i la capa superficial (més externa) del mantell 
superior. És sòlida. 

Astenosfera: capa prima (uns 100 km) i plàstica, situada sota la litosfera i 
formada per peridotita en estat de semifusió. Es donen corrents convectius. 

Mesosfera: es correspon amb la resta del mantell. És sòlida. La compactació 
augmenta amb la profunditat. En ella es genera gran quantitat de calor que 
flueix cap a l’exterior a través de corrents de convecció. 

Endosfera: es correspon amb el nucli, formada per metalls i amb gran 
densitat. El nucli extern està format per material fos i l’intern per material 
sòlid. 

Alguns autors inclouen una capa entre la mesosfera i l’endosfera: la capa D, 
que és una zona de transició, tant en composició (mescla de peridotita i 
metalls), com en estat físic, ja que sembla estar en un estat de semifusió. 

 
Figura 8. Model geodinàmic 
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1.5 Teoria de la deriva continental 

Alfred Wegener, el 1912 va començar una obra que en principi es titulava 
“L’origen dels continents” (en alemany: “Die Entstehung der Kontinente”) i 
que va acabar el 1915 publicant-la amb el nom “L’origen dels continents i 
oceans” (en alemany: “Die Entstehung der Kontinente und Ozeane”, on 
exposa la idea -que ja va fer pública el 1912- que els continents es 
desplacen uns respecte d’altres. Aquesta teoria es basa en indicis i proves, 
però no explica el mecanisme que origina aquest desplaçament, per la qual 
cosa, va ser rebutjada per la comunitat científica contemporània. 

 Indici geogràfic: Wagener sospità que els continents podien haver 
estar units al passat en observar una gran coincidència en les 
formes dels litorals dels diferents continents, especialment entre 
Amèrica del Sud i Àfrica. Així, va pensar que va haver un temps, fa 
uns 200 milions d’anys, que la Terra era formada per un únic i gran 
súper continent, anomenat Pangea, que es va dividir en dos nous: 
Gondwana i Lauràsia. Per divisions successives d’aquests continents es 
van crear els actuals.  

 Proves geològiques: Wagener va trobar el mateix tipus de roques en 
serralades amb la mateixa edat geològica, però pertanyents a 
diferents continents (mines de diamants en Brasil i Àfrica), el que li va 
fer pensar que, en el passat aquestes serralades podien haver estat a 
un mateix continent. 

 Proves paleontològiques: Wagener va trobar, en diferents continents 
separats per oceans, fòssils de les mateixes espècies, i va pensar 
que aquestes espècies van habitar ambdós continents durant el 
mateix període de temps. I és més, algunes d’aquestes espècies 
eren terrestres: rèptils i plantes que no els podien travessar. 

 Proves paleoclimàtiques3: Wagener va trobar morrenes4 de carbó a 
prop dels pols, però els sediments de carbó s’originen en zones 
equatorials, com a conseqüència de l’existència de antigues selves. 
Això fa pensar, que els continents s’havien desplaçat amb la 
fragmentació de la Pangea. 

1.6 Teoria de l’expansió del sòl marí (expansió del fons oceànic) 

L’exploració dels fons oceànics (sonar, mini–submarins: estudi in-situ) i la 
utilització d’una sèrie de mètodes de prospecció geofísics va canviar, durant 
les dècades del 1950 i 1960, el coneixement sobre els fons oceànics (i, 
posteriorment –i com a conseqüència d’aquest- el de l’interior del nostre 
planeta). 

Els fons oceànic no era pla, sinó que presentava certes zones ben definides: 

 La plataforma continental és la continuació del continent sota el mar. 
La seva extensió pot variar des d'uns pocs quilòmetres a centenars de 
quilòmetres. Es tracta d'àrees planes amb una profunditat màxima d'uns 

                                         
3 La paleoclimatologia estudia el clima del passat basant-se en l’estudi d’indicadors geològics. 
4 Una morrena és el conjunt de materials i sediments barrejats (fragments de roca, grava o 
argila)  amb neu que són empesos per la llengua d’una glacera. 
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200 m. El seu límit ve donat pel talús continental, zona de gran 
pendent que separa realment l'escorça continental de l'oceànica. 

 Les planures abissals són extenses plataformes planes que ocupen la 
major part del fons oceànic. En elles podem trobar muntanyes 
submarines i guyots, formacions d'origen volcànic. Si l'activitat 
d'aquests volcans és molt elevada poden emergir i formar illes 
volcàniques (com per exemple   les Illes Canàries o Hawaii) 

 Les dorsals oceàniques són uns sistemes de serralades submarines 
interconnectades al llarg de la superfície del fons oceànic i que superen 
els 70.000 Km de longitud. Són estructures de doble cresta amb una 
alçada mitjana d'uns 2000 m sobre les planures abissals i que presenten 
en el centre una profunda esquerda -o vall–, anomenada rift. L'eix 
principal de la dorsal es troba fracturat en forma de ziga-zaga com a 
conseqüència d'un gran nombre de falles perpendiculars. 

 Per últim, les fosses submarines són depressions llargues, profundes i 
estretes que poden arribar fins als 11000 m de profunditat. Es troben 
vorejant alguns continents o en zones concretes dels oceans, 
fonamentalment de l'oceà Pacífic. 

El 1962, Harry Hess, amb les dades obtingudes, va proposar la teoria de 
l’expansió del fons oceànic: la roca fosa (magma) ascendeix per les fissures 
de la Terra (dorsals oceàniques). Com que aquesta aportació de nous 
materials suposaria una expansió de tot el volum de la Terra i això no 
succeeix, ha d’haver altres zones del planeta on es destrueixi una quantitat 
semblant de material: les fosses oceàniques. Així, el fons oceànic es mouria 
com una cinta transportadora, des del rift de les dorsals oceàniques fins a les 
fosses oceàniques, tot renovant-se contínuament. 

D’aquesta forma s’explica la relativa reduïda quantitat de sediments al fons 
oceànic, així com que els fòssils més antics que s’hi havien trobat no tenien 
més de 180 milions d’anys. També explica l’edat creixent de les roques del 
fons oceànic, a mesura que augmenta la distància a les dorsals oceàniques. I, 
encara que té més implicacions tècniques que no tractarem aquí, també 
explica l’aparició de bandes magnètiques, alternes en polaritat, a un costat i 
a l’altre d’una dorsal oceànica. 

Evidentment, si el fons marí es podia moure, succeiria el mateix amb els 
continents? 

1.7 Tectònica de plaques 

Aquesta teoria té el seu origen en la teoria de la deriva dels continents i en la 
teoria de l’expansió del fons oceànic i relaciona els fenòmens de vulcanisme, 
de sismes, d’orogènesi i el moviment dels continents, explicant l’estructura i 
la dinàmica de la superfície terrestre, tot i definint com placa tectònica o 
placa litosfèrica aquella porció de litosfera (escorça més la part més 
superior del mantell) el límit de la qual posseeix una intensa activitat 
sísmica i volcànica.  

Aquesta teoria és una teoria unificadora de diverses teories i de diferents 
científics. 
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Les plaques es mouen a causa de les corrents de convecció que es produeixen 
a l’astenosfera. Així, la litosfera es mostra fragmentada en una sèrie de 
plaques que es desplacen sobre la resta del mantell terrestre. 

 

 
 

A través d’aquestes dues figures es pot comprovar la relació entre els límits 
de placa i els epicentres dels sismes, gràcies als milers de dades obtingudes i 
enregistrades al llarg dels anys sobre aquests fenòmens. Evidentment, no és 
una coincidència: així notem que la majoria dels sismes es produeixen en els 
límits d’aquestes plaques. Veurem ara, com poden ser aquests tipus de límits. 
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1.7.1 Tipus de límits de placa 

Hi ha 3 tipus de límits: 

 Límits divergents o constructius: les plaques se separen i es genera 
(es construeix) nova litosfera (dorsals oceàniques –amb una vall, 
anomenada rift–, si tenen lloc a una placa oceànica, com la dorsal 
meso–atlàntica; rift continental, si tenen lloc a una placa continental, 
trencant-se el continent, com la Gran Vall de Rift). 

 Límits convergents o destructius: les plaques xoquen entre sí i es 
destrueix litosfera. Si xoquen dues plaques continentals s’origina una 
serralada de tipus alpí (Himàlaia), en una zona d’obducció. Si xoquen 
una placa oceànica i una continental, l’oceànica s’enfonsa sota la 
continental, en una zona de subducció, formant serralades amb volcans 
de tipus andí (Andes, volcà Santa Helena) i fosses oceàniques. Si 
xoquen dues plaques oceàniques, a la zona de subducció, s’originen un 
arc d’illes volcàniques i fosses oceàniques (Japó, Illa de Martinica, Illes 
Filipines). 

 Límits transformants o passius (o conservatius): les plaques llisquen 
lateralment, generant-se una forta força de fricció entre elles i una 
elevada activitat sísmica. Normalment s’hi formen falles (falla de Sant 
Andrés). 

 
 

Alguns aspectes amb més detall (castellà): 
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Part de la dorsal meso–atlàntica: 

 
 

Gran Vall del Rift: 

  
 


