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Trencaments de la glacera 
“Perito Moreno”

Els ocasionals trencaments de la glacera  Perito  
Moreno, a la Patagònia argentina, constitueixen 
un  espectacle  natural  digne  de  veure's  en 
directe, i un dels  més buscats  pels  turistes de 
tot el món, malgrat la gran dificultat de predir 
el moment exacte de l'enfonsament definitiu de 
la glacera a l'oceà. 

Aquest trencaments ocorren més o menys cada 
cinc  anys,  però  l'últim  que  es  va  registrar 
presenta  dues  peculiaritats  significatives:  va 
arribar només dos anys després de l'últim, i en 
ple hivern austral, quan l'habitual és que ocorri 
a  l'estiu.  Estem  llavors  davant  una  nova 
manifestació  del  canvi  climàtic? El  front  del 
Perito Moreno, que es mou a una velocitat de 
dos metres diaris (o 700 metres anuals), es creua 
en el seu recorregut  amb el braç sud del Llac 
Argentí, fins a arribar a atrapar-lo per complet.

 Això provoca que l'aigua represada s'elevi entre 
10 i 30 metres sobre el nivell natural del llac, la 
qual  cosa  sotmet  a  la  presa  (la  llengua  de  la 
glacera)  a  una  notable  pressió.  Quan  aquesta 
pressió venç la resistència del gel -normalment 
durant  l'estiu  austral-,  l'aigua  del  braç  sud 
comença excavant un gran túnel en la llengua de 
la glacera. 

Després  segueix  erosionant-lo  fins  a  causar  el 
trencament. El cicle de formació de la presa de 
gel i el seu esfondrament no segueix un període 
regular. El primer trencament es va produir en 
1917, i el segon va haver d'esperar 17 anys fins a 
1934. No obstant això, només un any separa els 
trencaments  de  1952  i  1953.  Això  produeix 
l'anomenat  terme  mitjà  d'un  trencament  cada 
cinc  anys,  però  és  obvi  que  l'últim  desplom 
-l'anterior  havia  estat  en  2006-  no  constitueix 
per  si  mateix  una  fallida  de  la  tendència 
històrica. 

Els experts, d'altra banda, no es posen d'acord 
sobre  si  hi  ha  precedents  d'un  esfondrament 
durant  l'hivern  austral.  Els  models  dels 
climatólegs  mai  permeten  atribuir  al  canvi 
climàtic  un  succés  concret  -com  l'huracà 
Katrina-,  i  el  mateix  ocorre  ara.  Però  en  els 
pròxims anys caldrà parar esment a la possible 
intensificació  d'aquest  fenomen,  situat  en 
l'epicentre d'una de les majors reserves d'aigua 
dolça del planeta. 


