ALGUNS RECORDS I ALGUNES VIVENCIES
AMB EL DOCTOR EDUARD FONTSERE
A. QUINT.9NA
Quimic, col•laborador del Servei de Meteorologia de Catalunya (1921-1939)
No voldria deixar passar aquesta oportunitat, sense aportar la meva modesta
col^laboracio en el present homenatge, tan ben merescut, al doctor Fontsere, en
rememoracio dels cent vint-i-cinc anys de la seva naixen^a i dels vint-i-cine de la
seva mort.
La meva coneixen^a del doctor Fontsere ve de puny. Fou pels anys trenta quan
vaig tenir el plaer de tractar-lo per primer cop com a professor a la nosrra Universitat. I, des del primer moment, veie en ell la persona amable, senzilla i cordial,
darrere de la goal s'amagava de manes molt discreta Fhome de ciencia, I'investigador i el meticulos observador de tot allo que constituien fenomens de la natura.
Poc temps mes tard ja havia nascut una certa amistat amb motiu dels meus
treballs de recerca de la personalitat cientifica d'Antoni de Marti i Franques. He
dit molts cops que la biografia d'aquest catala del temps de la Il^lustracio, queen la
meva joventut vaig gosar escriure i que posreriorment va publicar 1'Academia de
Ciencies i Arts de Barcelona I'any 1935, no hauria estat possible si no haguessin
existit, al marge de moltes altres ajudes i col•laboracions reburies, dos factors que
foren determinants. Duna banda, ('amistat que el meu pare tenia amb la familia
Marti d'Ardenya, que posa tot seguit al meu abast el seu valuos arxiu secular,
alguns aparells i la biblioteca que fou del seu il•lustre avantpassar, i, de I'alrra,
I'acolliment, els valuosos consells i les encertades orientacions que des del primer
moment vaig retire del doctor Fontsere, tant com a membre de PInsritut d'Fsrudis
Catalans com de 1'Academia de Ciencies i Arts de Barcelona, a la goal Antoni de
Marti i Franques havia pertangut des de 1'any 1791. Cal tenir present que el doctor
Fontsere, junriment amb els tambe academics doctor Font i Quer i doctor Casimir
Brogues, foren els delegats que nomena PAcademia i que jo vaig tenir el plaer
d'acompanyar als Arxius de I'Ajuntament de Tarragona i de la Emilia Marti a
Alrifulla, a fi de poder examinar amb detall i donar la seva valuosa opinio respecte
al nombros material cienufic -inedit gairebe tot ell- que jo havia descobert i amb
el goal feia mes d'una cenruria que havia treballat el cientific academic altafullene.
Amb moriu d'aquesra biografia, la meva amistat amb el doctor Fontsere ana
a mes. Probablement, fruit de I'esnidi en comu d'aquest personarge polifacetic en
el seu aspecte com a mereoroleg, amb 1'examen i I'avaluacio de les seves nombroses
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observations de pressions i temperatures, polzades de pluja, vents, tempestes i
pedregades, com la que tingue hoc 1'any 1828, que desola bona part de la ciutat de
Tarragona, amb observations tan curioses com la de 1'existencia d'un pd dins el
nucli de moltes de les pedres caigudes, fet que ha estat motiu de no poques llegendes
i refranys populars. Bona part d'aquestes observations, aportades per la petita xarxa
meteorologica clue Marti i Franques havia organitzat valent-se dels pagesos que cuidaven les seves nombroses propietats repartides en mes de divuit termes municipals
i de rectors de diversos pobles, amics sews. Amb aquest motiu, les meves visites al
Servei Meteorologic de Catalunya del carrer d'Urgell sovintejaren encara mes.
Aixi passaren els mesos, i no puc rccordar com fou que, un bon dia em crida
el doctor Fontsere al seu despatx per suggerir-me -i no cal dir que tot seguit em va
convencer- d'emprendre un estudi del clima d'Olot, partint de les observations
iniciades pel farmaceutic oloti Francesc Bolos l'any 1798, seguides i curosament
conservades pels seus successors fins al 1920 i que comptaven, a partir de 1907,
amb les recollides pels pares Caputxins d'aquesta poblacio. Per portar a cap aquest
treball, disposavem de la respectable quantitat de 41.738 observacions, despres
d'haver-ne desestimat alguns milers mes, com a consequencia de la tria i seleccio
previa que ferem abans d'utilitzar-les. No cal dir que, en aquest cas, fou gracies a
l'assessorament i als suggeriments del doctor Fontsere que l'Assaig sobre el clima
d'Olotacaba essent una realitat. Dissortadament, Lou l'ultima de les Notes d'Estudi
publicades pet Servei Meteorologic de Catalunya. Succei aixo l'any 1938.
La meva col•laboracio no acaba pas aqui. Ben a pcsar de no esser Jo meteoroleg, el doctor Fontsere coneixia prou be com m'agradava tot el que estigues relacionat amb la recerca, fos del tipus clue fos, 1 tot just acabat 1'estudi del clima d'Olot,
emprenguerem un nou projecte, aquest cop per portar a terme un estudi experimental, a base d'una serie d'observacions sistematiques, en les diverses estacions
de 1'any, de les constants fisiques i quimiques dels gasos despresos pels ^,bufadors»
existents prop cls volcans d'Olot, estudi que, ja mig planejat, no arriba a realitzarse a causa de les dificultats politiques i militars dels anys 1937 1 1938. Conservo,
encara, un Salvoconducto, indispensable en aquells temps, per poder viatjar de
Barcelona a Olot sense dificultats.
Anys mes tard, recordo encara, amb certa nostalgia, haver anat a visitar el
doctor Fontsere mes d'un cop a casa seva, al carrer Major de Gracia, gairebe enfront mateix d'on jo tenia un laboratori d'lnvestlgacio cerealista. No podre oblidar
mai la seva claredat mental i la seva conversa, sempre interessant, pot abans encara
de complir els cent anys.
Despres d'aquesta breu exposlcio dels meus ja llunyans records 1 de les grates
vivencies compartides en el curs de moltes hores amb el doctor Eduard Fontsere,
he de reconeixer que aconseguirem una certa compenetracio 1 coincidencia d'afanys
cientifics, encaminats tots ells a la consecucio d'un millor coneixement de la nostra terra catalana. Afanys cientifics 1 de col•laboracio que, si no hi hagues hagut
contratemps, haurien acabat molt probablement amb una entrega total per part
meva, ben a pesar d'esser quimic i no meteoroleg, al Servei Meteorologic de Catalunya. Tant per part del doctor Fontsere, corn per la meva, idees 1 projectes no en
mancaven!
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