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Crónica de les 1 jornades de Meteorologia
Eduard Fontsere

Narcís RUCABADO i FRANQUESA

Durant el propassat curs de 1995, mitjancant el cicle de conferencies i arti
eles publicats a Treballs de la Societat Catalana de Geografia, sobre figures emi
nents en el camp de la meteorologia i climatologia catalana i forana, la nostra
Societat ha volgut posar el seu gra de sorra per tal de reivindicar el record de
destacats científics catalans en aquest camp i també posar de relleu el que li
correspon al Dr. Eduard Fontsere i Riba, tan vinculat a l'Institut d'Estudis
Catalans i a la Societat Catalana de Geografia, tot aprofitant l'efeméride del
125e aniversari del seu naixement i 25e de la seva mort.

Aquest record, com tots sabem, pot quedar a la memoria col-lectiva de les
persones sensibilitzades en el tema i possiblement a altres persones que per mitja
de la radio i televisió i pels actes de les «1 ]ornades de Meteorologia -Eduard
Fontsere», sobre la vida i obra, jornades organitzades a la nostra ciutat per l'Excm.
Ajuntament, Diputació i Generalitat, Fundació «la Caixa», Centre de
Meteorologia Territorial de Catalunya i Universitat de Barcelona, pero el temps,
rnolt a desgrat nostre, podria esborrar aquesta efeméride, i la pols de l'oblit
podria tapar la recordanca del mestre. Hem de procurar que no sigui així.

El «Centre Excursionista de Catalunya» sensibilitzat en aquest punt, amb
molt d' encert, donat que el Dr. Fontsere fou dirigent de l'entitat durant molts
anys, ha volgut organitzar un homenatge amb una serie d' actes i de molta
rellevancia per a donar testimoni perenne d'una obra capdal.

La «Societat Catalana de Geografia», molt amablement invitada a aquests
actes d'homenatge i amb rnolta de simpatia i estima, ha donat suport i ha vol
gut estar present a tots els actes i visites.
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El dijous 19 d'octubre, a la sala d'actes del «Centre Excursionista de
Catalunya», tingué lloc l'acte inaugural de presentació del cicle homenatge a
carrec del seu president Conrad Blanch. Tot seguit, el nostre president Vicenc
Biete, amb un breu parlament, dona testimoni de la fructífera labor del Dr.
Fontsere a la «Societat Catalana de Geografia». En aquest programa d'home
natge, també hi donarem suport i col-laboració, la «Societat Catalana d'Historia
de la Ciencia i de la Técnica», «Instituto Nacional de Meteorología-Centro
Meteorológico Territorial de Cataluña» i «Barcelona Televisió».

A tots els actes hi asistiren un bon nombre de consocis nostres i molt espe
cialment el diumenge 12 de novembre, que es feu, alcim del Turó de I'Home,
al Montseny, l'acte de col-locar una placa commemorativa a la paret de l'esta
ció meteorológica, que dóna testimoni que l' observatori, que fou inaugurat
l'any 1932, va ser portat a bon terme, gracies a l'esforc del Dr. Fontsere, que
feu realitat el vell projecte iniciat l' any 1882 per l' «Associació Catalanista
d'Excursions Científiques», antecesora de l'actual «Centre Excursionista de
Catalunya».

Com tots sabem, la col-locació d'una placa, ja estava prevista l'any 1970,
pero fou vetada la seva col-locació per estar redactada en catala. Deixats de
banda aquests prejudicis incomprensibles, un bon nombre de socis de les dues
entitats i familiars del Dr. Fontsere, descobriren la placa de recordanca com a
testimoni perenne per a les generacions actuals i futures, al pare de la meteo
rologia catalana, i com a acte de justícia per tal de deixar les coses en el seu
estricte lloc que els pertoca.

No fem esment de les circumstancies poc agradables que envoltaren la vida
i obra del Dr. Fontsere, perqué ja esta degudament explicat, pero sí que hem
volgut afegir aquest punt de referencia per tal que el vent, no els que bufen al
cim del Montseny, sinó el vent de l'oblit, no esborri mai més el seu record. Ara
esperem que I'Excm. Ajuntament de Barcelona, amb un gest de bona volun
tat, atorgui el norn d'un carrer o ¿'Ulla pla~a de la ciutat, al que Iou gran ciu
rada i medalla de la Ciutat al rnerit cienrífic.
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