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IN IRODUCCIO

La paleoclimatologia es una discipline cientifica que to per objectiu estudiar
el comportament del sistema climatic pel que fa a la dimensio temporal. Un dels
aspectes mes interessants d'aquest tema d'estudi son els diferents ambits tempo-
rals i espacials en els quals cal estudiar la variabilitat climatica. Aixo comporta la
utilitzacio de metodologies propies de camps cientifics molt variats, amb la qual
cosa esdeve una disciplina eminentment multidisciplinaria.

El clima no es tin element regular, i la possibilitat de coneixer amb el maxim
detail la dinamica temporal de les seves variacions pot ajudar en el coneixement
del clima d'un futur proper, quan sembla que en aquesta dinamica intervindran
nous factors derivats de les activitats antropiques. Els treballs efectuats poden for-
nir amb dades empiriques els models matcmatics encarregats de la prediccio 1 de la
quantificacio d'aquest nou fenomen d'abast global.

De les diverses cspecialitats de la palcoclimatologia, la climatologia historica
es la responsable d'extreure, analitzar 1 interpretar les Jades meteorologiques exis-
tents a la documentacio historica. Els testimonis, per la seva riquesa i abundancia,
son un material molt adient per a la reconstruccio del clima del passat mes recent.

L'sI'AT DE LA RECFRCA EN CLIMATOLOGIA HISTORICA

L'estat de la recerca presenta moltes diferencies segons els ambits de treball 1
Ies disponibilitats documentals. A I'ambit de la Mediterrania, malgrat els grans
patrimonis documentals conservats, no s'ha desenvolupat 1'especialitat de la ma-
teixa manera que a d'altres paisos europeus. En el cas concret de la peninsula
Iberica, nomes s'han fet algunes recopilacions de dades sense arribar a una inter-
pretacio climatica directa dels seus resultats. Cal destacar una primera iniciativa
del cientific Manuel Rico Sinobas (Real Academia de Medicina de Madrid,

^Butll. Soc. Cat. Oenc), Vol. XV, Num. I, 1995



I_'G I.AI)LVLII(A(iLIHII(II,I t;IIAI('TIOU lANIIi.SI)AIIIRIRSSL(II

Fenomenos meteorologicos en la Peninsula Ibcrica desde el siglo IV hasta el XIX,,,

c. 1850, Manuscritos, 23-4-15). Posteriorment, s'han continuat Ies recopilacions,

cncara que de manera molt puntual (Bentabol, 1900), o amb una magna labor,

com la de Josep Maria Fontana Tarrats, que recolli dades paleoclimatiques de dife-

rents regions naturals (Fontanalarrats, 1976). Aquests materials s'utilitzaren en la

primera sintesi del paleoclima a Espanya (Font lullot, 1988). Pero la climatologia

historica no va entrar a la recerca universitaria fins despres d'una primera prospec-

cio de les seves possibilitats (Albentosa, 1981-1982), amb dues tesis doctorals molt

recents per a Catalunya (Barriendos, 1994) i Andalusia (Sanchez Rodrigo, 1994)

i una altra amb el tema especific de les inundacions a Mallorca (Grimalt, 1992).

Aquest cstat encara inicial de la recerca a Espanya contrasta amb una tradicio

molt consolidada als paisos anglosaxons i germanics, amb quantiosos treballs de

diferents caracteristiques (Lamb, 1977 i 1982; Pfister, 1988; Grove, 1988; Bradley

i Jones, 1992).

FONTS IX)(A MENIALS I TIPUS D'INPORMACIO

La climatologia historica es forneix de documentac16 historica, tant dels ori-

ginals manuscrits corn d'edicions o de transcriptions d'aquesta. En el cas de Cata-

Iunya, els fops documentals mes interessants son d'origen municipal, eclesiastic 0

privat. En els dos primers casos, els materials mes importants son els llibres d'actes

o de fets memorables de les respectives institutions. En el darter cas, els llibres de

memories o de croniques son molt utils. Ares l'estat actual de la recerca, encara

existeix la possibilitat de trobar noves fonts documentals amb dades d'interes cli-

matic, com per exemple, els fops monastics.
A I'ambit de la Mediterrania, en molt poques ocasions s'obte inforluac16

meteorologica direcra, a diferencia de les latituds superiors, on existeixen relations

regulars i diaries d'observacions qualitatives (Pfister, 1988). A Catalunya, sembla

que el devenir diari del clima no despertava gaire interes i no calla dcixar-ne testi-

moni. En canvi, els valors extrems en el regim hidric ofereixen abundant informa-

cio. D'una banda, Ics pluges intenses mitjancant les detallades descriptions dels

danys ocasionats per Ies inundacions. A I'altre exrrcm, cis episodis de sequera,

mitjancant els diferents nivells de cerimonies de rogatives establertes amb aquest fi

(Martin Vide i Barriendos, 1995).

vt roDES

Les series de dades, ates el seu origen indirecte i en ocasions subjectiu, reque-

reixen una metodologia de selecc16 i de tractament ccrtament rigorosa. Es tracta

d'establir uns criteris per tal que Ics dades tinguin una utilitzacio optima a efectes

climatics (Le Roy, 1967), com son la continuitat en el temps, 1'homogeneftat dels

continguts, 1'anualitat de les dades i la quantificacio d'aquestes.

La fiabilitat de Les dades tambe exigeix una especial atencio, amb una acurada
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critica de les fonts utilitzades, especialment si no son les originals. Altrament, el
tractament de les dades cal fer-lo amb la deguda precaucio, atesa la natura de les
dades originals (Alexandre, 1987).

DINAMICA TEMPORAL OBSERVADA

Cronologia recent al clima de la zona temperada

Els darters segles ofereixen a I'Europa Occidental unes variacions climatiques
prou importants. A grans trets, hi ha tres episodis climatics complets entre els
segles medievals i 1'edat contemporania. Aproximadament entre els segles x i xiii es
desenvolupa a Europa I'anomenat petit optim medieval, un episodi climatic que
represents un increment de les temperatures i de les precipitations. Unes tempera-
tures luaus i unes pluges abundoses i regulars feien que les activitats agraries es
desenvolupessin amb facilitat. Les collites abundants i segures permeteren el crei-
xement demografic i economic. Les proves materials d'aquesta situacio son prou
indicatives: a Anglaterra es produia vii existien cirerers al sud de l'illa, mentre que
els vikings navegaven contactant Escandinavia amb florents poblacions d'Islandia
i de Groenlandia.

Els segles xIv, xv i xvi presenten una certa variabilitat climstica. Es a dir, una
manta de definicio interrompuda amb llargs periodes de temps amb un clima
forca confortable, com la primera meitat del segle xvi.

A la darreria del segle xvi i fins a mitjan del segle xix es produi un episodi
climatic definit com miniglaciacio (Little Ice Age). Aquests tipus d'episodis s'han
identificat en d'altres moments de la historia climstica. La miniglaciacio represen-
ts, probablement, un descens d'1 °C a la temperatura mitjana anual del planeta.
Les repercussions d'aquest descens es van manifestar en un increment de la varia-
bilitat climstica, amb la frequent presencia de fenomens meteorologics extrems:
sequeres prolongades, inundations, grans onades de fred. Lepisodi de fred mes
intens identificat en la miniglaciacio correspon a unes decades que coincideixen
amb un minim d'activitat solar, el minim Maunder (1675-1715).

El clima a Catalunya

La dinamica climstica identificada a Catalunya mostra uns trets molt carac-
teristics. En principi, els elements indicatius de les variations climatiques tenien
un comportament relativament uniforme amb uns valors propers a les mitjanes
respectives. El mes caracteristic dins d'aquesta regularitat es l'aparicio de tres pul-
sacions climatiques.

En primer lloc, s'identifiquen dues pulsacions de caracteristiques identiques,
consistents en un increment de les precipitations intenses i en un descens notable
en la frequencia d'aparicio de les sequeres. La durada d'aquestes pulsacions es
aproximadament d'uns trenta a quaranta anys: la primera entre el 1580 i el 1620
i la darrera entre el 1830 i el 1860. Les informations contingudes en les series
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climatiques es complementen amb d'altres testimonis qualitatius, relatius a tin

increment dc lea pluges i de les onades de Fred (Barriendos, 1994). Un altre tret

caracteristic d'aquestes pulsations es el Ileuger retard en l'increment de Ies inunda-

cions respecte al descens de les sequeres, corn si responguds a tin mecanisme rigid

(Barriendos i Martin Vide, 1994). Aquestes dues pulsacions coincideixen en el

temps amb els inicis i l'acahament de la miniglaciac16 al continent europeu, al-

menys el seu periode mds marcat_ Aixo permct afirmar que I'episodi climatic que

represents tin empitjorament generalitzat nomds es manifests a Catalunya en els

extrems de la seva durada total, mentre que altres variacions internes, corn cl ma-

teix minim Maunder, resten molt pot definides en les series climatiques catalanes.

En segon lloc, es detecta una pulsacio a la darreria del segle xviii, caracteritza-

da per tin increment simultani de Ics sequeres i de les inundations, amb una coin-

cidencia temporal gairebe absoluta (Barriendos i Martin Vide, 1994). Aquest temps

tan canviant arriba a fer dir a tin contemporani, el barn de Malda, que Ics estacions

i el clima estaven fent una «mutacl6,. Lorigen d'aquesta intensa variacid climstica

encara no es pot determinar, encara que coincideix en el temps amb una forta

activitat volcanica que probablement arriba a alterar I'entrada de radiacio solar a

I'atmosfera. Tambd ds caracteristica la presencia de fortes onades de fred. Per aquestes

raons, la produccid agrsria va experimentar greus alteracions, fins al punt de fer

esclatar una serie de greus crisis de subsistencia amb aldarulls populars corn cl

moti d'Esquilache a Espanya (1766) o la mateixa Revolucid Francesa (1789).

Processos climdtics generals

La dinsmica del clima a Catalunya presenta una aparent semblan4a amb la

dinsmica observada en general a tot Europa. De fet, nomds cal comparar els pro-

gressos de Ics geleres de Grindelwald (Alps bcrnesos) amb Ies tres pulsacions abans

esmentades per veure que veritablement existeix alguna relac16 (Pfister, 1988).

Els aspectes mds interessants per destacar son dos: en primer Iloc, el clima

mediterrani sembla solidari amb la dinsmica climstica de latituds superiors, enca-

ra clue la manifesta amb tins elements diferents, fonamentalment hidrics. En se-

gon Iloc, les variacions climatiques es manifesten de manera puntual, i no en rota

la seva extens16 temporal. Dc fet, sembla que a les nostres latituds nomds s'arriben

a detectar els moments mds intensos en les anomalies climatiques negatives.

Una quest16 encara pendent de resoluc16 ds la dels mecanismes i causes de les

variacions climatiques. El primer aspecte es comenca a coneixer millor: les variaci-

ons a escala plurisecular sembla que tenen en els intercanvis d'energia oces/atmos-

fera, encara que d'altres factors agreujen o disminueixen els efectes inicials. Pcl que

fa a Ics causes, a mes dels processor extraatmosfcrics, corn el balanc radiatiu, es

comenca a tenir conscicncia que el planeta suporta una gran quantitat de proces-

sor naturals interrelacionats entre si dels quals resulten escenaris climstics dife-

rents. Arribar-ne al coneixement i a la valorac16 exacta ds una tasca lenta i feixuga

comptant, a mds, que I'home comenca a participar corn tin non agent climatic en

aquests processos.
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Localitzacio dcls punts d'observacio

utilitzats en I'estudi de la dinamica clim3tica

plurisecular a Cataluna

Segre
Holaq J r

Caarvera

Vic

Icr/Onyor.
Girono

Llobregat. I I

I roncoli. Torragono
Reus/Tarragona

Copospre. Calello

Sobirons. Arenys

Cir<vo. Motoro

,Qs. Valles Occidental

cs lilorols. tlorcelono

Prot
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