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L'ATLAS INTERNACIONAL DE NUVOLS (*)

Pot considerar-se una necessitat, sobretot en aquests

temps d'agitaci6 i materialisme, el tenir de tant en tant una

estona de repels per mirar al cel, i contemplar-hi unes masses

vagues i inconsistents, els nuvols, que si be per a la gent de

ciutat solen esser objecte d'indiferencia, no ho s6n, pera, per

als pagesos i la gent de mar, que hi veuen el senyal del

temps que faro, del qual depen, unes vegades, el seu pa, i

unes altres vegades fins la vida. Es per aixZO que els nuvols

han estat motiu de tants i tants aforismes que es troben en

el folklore del camp i de la mar.

Els meteordlegs han fet dels nuvols objecte de catalo-

gaci6 i classificaci6, si be aixa es quelcom mes dificil del que

sembla a primera vista.

Normalment, no ens donem compte de la gran varietat de

nuvols ni de la dificultat que ofereix Bur estudi. Solament els

japonesos els estudiaren en els temps antics i des d'aleshores

han continuat fent-ho. A Europa fou sols a les primeries del

segle xix quan Tangles T. L. Howard public. el primer llibre

sobre aquesta materia: Classification of clouds', que crida

forca 1'atenci6 i servi de base per als estudis ulteriors.

(') Entracte de la confere'ncia del Dr. E. FONTSER$, del 23 de febrer

del 1934, en la qual foren projectades nombroses reproduccions dels tipus

de nuvols i estats del cel acceptats pels Congressos internacionals.
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Durant el segle xix, anglesos, francesos, alemanys i

suecs arribaren, estudiant aquesta gUestio, a la constitucio

d'un Atlas International definitiu que ha servit magnffica-

ment des de fa cinquanta anys. El perfeccionament dels me-

todes fotografics i l'aviacio han permes superar modernament

aquell Atlas primitiu. El 1921 es crew a Londres una Comis-

sio Internacional per a 1'estudi dels nuvols i 1'establiment

d'un nou Atlas. El 1923 es reuni aquesta Comissio a Utrecht,

on foren donats a coneixer els treballs de la Fundacio Rabell

que patrocina el pracer catala senyor Patxot. El 1929 es reuni

la Comissio a Barcelona i s'hi aplegaren milers de fotogra-

fies obtingudes arreu del mon, per tal de planejar el nou

Atlas. Les dificultats de caracter economic que presentava

el projecte foren vencudes gracies a la generositat del

senyor Patxot, membre tambe d'aquella Comissio. En la

conferencia Meteorolugica Internacional de Copenhague,

l'any 1929, foren aprovades les lfnies generals del nou Atlas

que acaba de sortir de les premses. Conte 174 planxes amb

fotografies de nuvols i d'estats del cel; uns volums d'apendixs

seran dedicats als nuvols especials, tropicals, etc. Han sortit

les editions francesa, anglesa i alemanya, i la catalana sortirA

proximament.

L'aportacio de Catalunya en fotografies i treballs previs

es realment important.


