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METEOROLOGIA MEDITERRANIA

En unes jornades d ' homenatge a 1'eximi doctor Fontsere , no hi podia (altar, 1
en primer lloc , una sessio on es panes dc meteorologia mediterrania . El nostre
homenatjat va set qui primer va donar explications prou rigoroses sobre alguns
dels fets meteorologics que defineixen la meteorologia del Mediterrani occidental:
les fortes ventades , els grans aiguats, les scixes, les pluges de fang , etc. A mes a mes,
podem considerar que el seu treball Climatologia de la Mediterrania occidental,
publicat el 1932 a Ciutat de Mallorca , es el primer que tracta globalment el terra
i on, entre altres coses molt interessants, ja deixa entreveure la tropicalitat
mediterrania.

No obstant aixo, la mediterrandtat meteorologica no existeix com a tal fins
al final dels anys cinquanta, quan Pettersen , Radinovic , Jansa , etc., publiquen
interessants treballs en els quals es confirma que la Mediterrania es el rata mes
ciclogenetic del mon i quan apareixen les primeres teories sobre la ciclogenesi.

Cal deixar palesa la gran visio de futur del doctor Fontsere en un camp gairebe
verge , en el qual va marcar unes pautes , malgrat 1 ' escassetat de mitjans d'aquella
epoca.

El 1927 publica Els llevants de la costa catalana, en alemany i en castella, i n'ds
el primer estudi serios, on no nomes classifica perfectament els llevants d'acord
amb els mapes de superficie , sing que reivindica una analisi mes fina, corn a molt
de dos en dos hectopascals , tal com actualment se so] fer.

El 1932 publica Les seixes de la costa catalana, en frances i en catala, que
aporta la primera llum sobre el tema, tot relacionant les sobtades oscil•lacions de la
mar al port de Barcelona amb les oscil • lacions de la pressio atmosFerica i del vent
registrades a l'Observatori Fabra.

Al treball Les inundaeions d octubre del 1937 a 1 alt Pirineu, publ icat el 1938,
suggereix corn una de les causes de les inundations I'estagnacio d'aire fred de
]'interior de Catalunya . Lalta intensitat que assoleixen els aiguats tardorals no li
passa per alt, i encomana al doctor Jardi el disseny d ' un pluviometre que registri
les intensitats de la precipitacio en periodes molt curts de temps; aixi neix el
pluviografJardi, que va tenir difusio internacional . Aquest aparell , gracies a la
ininterrompuda activitat de ]' Observatori Fabra , ha donat com a fruit que Barce-
lona disposi de la serie d'intensitats quasi instantanies de pluja mes Ilarga del mon,
amb la qual s'han fet estudis notables sobre els aiguats de la costa catalana.
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I; obra La tramuntana i el mestral de la costa catalana, la publica l'any 1948 en
alemany, en frances i en angles (i posteriorment tambe en catala). Es una de les
primeres explicacions cientifiques d'aquests vents i el resultat de molts anys de
feina. Es considera la millor descripcio d'aqucsts classics vents dc la costa catalana.

Meteorologicament parlant, la Mediterrania continua estant de moda; tant

es aixi que l'Organitzacio Meteorologica Mundial ha decidit de realitzar un simposi

internacional el primer semestre de 1997 a Ciutat de Mallorca, on s'estudiaran els

fenomens adversos que afecten la conca Mediterrania, que sembla que cada vegada

son mes frequents.
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