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La mar de nuvols vista des del cim del Montseng. Una inversib superior de temperatura
impedeix a les masses cumuloses d'assolir un gran gruix. Com a celatge superior, hi ha
bancs lenticulars d'altocumulus
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La mar de nuvols vista des de Barcelona. his nuvols de bon temps s'han
soldat en un
sostre rimat , que per a I'observador den terra to I'aspecte d'estratocumulus
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de recobrament de Id nostra personalitat col'lectiva
i de les nostres coses pairals, que entre trontolls, errades i
dificultats de tota mend segueix aquell curs fatal i inevitable de
tots els processos biologics que estan per damunt de Id voluntat
dels homes, els problemes que mes de prop toquen el cor han
estat sempre els que el poble ha posat en el primer pla de les
seves preocupacions. Is aquesta, potser, una qualitat que des
de fa temps desconcerta els qui no ens coneixen, que no s'expliquen corn una gent que ells qualifiquen de mercaders alca bandera, abans que tot, en nom de les valors immaterials.
La passio amb que ha estat empresa aquesta renaixenca espiritual ha donat tremp a ]'anima catalana, i sovint l'ha condu'ida
pel cami dels ideals mes purs; pero no ha estat pas sense detriment de moltes de les realitats que ens envolten, i adhuc en
molts aspectes ha product tin veritable collapse d'altres afanys
que no haurien d'esser desatesos, corn es ara I'aprofitament de
Id part de patrimoni fisic que Id Natura ha reservat a Catalunya.
La terra que trepitgem, Id mar i I'atmosfera no tenen per a
una part del nostre public sing una significacio primaria. Errada
gran, que no son tan migrades les possibilitats que hi ha distribu'ides al nostre entorn, ni es amb una concepcio superficial i
simplista corn podrem valoritzar-les, moralment i materialment,
fins a les darreres consequencies.
Prou que n'esteu convencuts els qui avui teniu Id gentilesa
d'acompanyar-nos en Id inauguracio del curs de I'Ateneu. D'ent'e vosaltres, molts breguen en la lluita diaria per Id ciencia
patria, i alguns, des dels Ilocs dirigents, sostenen l'esforc i l'entusiasme dels treballadors mes modestos. Pero ja que ha estat
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un d'aquests darters el que el mandat dels sods de 1'Ateneu posa
avui en el deure de dirigir-vos la paraula, permeteu-me que us
ocupi uns moments d'aquesta vetlla parlant-vos d'una part petits,
pero no la mes insignificant, del tresor que el nostre mon fisic
enclou.
Em refereixo al nostre cel, que es un dels aspectes del nostre clima. Mes exactament hauria de dir «dels nostres climes;
de la multiplicitat de climes que ens han fet tom som, que han
donat un caient peculiar a les nostres activitats i al nostre caracter, ique, fins en el que de Cant en Cant tenen d'adversos, han
acabat per afavorir-nos, elevant en el nostre poble 1'esperit d'empresa i de treball.
Si be es una veritat universalment acceptada que els fenbmens elementals de 1'atmosfera son identics a tot arreu, es a dir,
que no hi ha diferencia essential, per exemple, entre una gota
de les nostres rosades i una gota de rosada dels paisos molt
mes calids o molt mes freds que el nostre, o entre un nuvol dels
tropics i un nuvol de la mateixa classe de les regions polars,
Lambe es molt cert que la manera d'actuar i les diferents proportions en que actuen les circumstancies propies de cads Pais, fan
que aquells fenomens elementals esdevinguin amb una fregiiencia oamb una intensitat que varien moltissim duns llocs als
altres i que donee origen a opus de clima i a aspectes del cel i
del paisatge totalment distints.
Del clima i del paisatge se'n parla soviet. Del cel, no taut. A
la vetllada d'avui en podrem parlar, doncs, un xic, d'aquest cel
nostre, que es una meravella, i que es una de ies nostres reserves que ningu no ens podra arrabasar mentre les mutuacions
geologiques no vinguin a canviar la topografia del planets.

La influ^ncia dels torrents atmosf^rics generals.
Seria dificil fer-se ben be carrec de tom es aquest cel, si no
es pares esment a les circumstancies externes que li donee la
seva fesomia.
jj^tjtjl. SIII. CM. Cit2l-j, VOL XV Nim,. 1, 199S
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Una particularitat que abans de tot cal remarcar, es que l'ac-

ci6 d'aquestes influencies exotiques no es fa sentir amb intensitat
sin6 durant les dues primaveres, que es quan les irrupcions de
l'aire fred precedent de l'Artic prenen a les nostres latituds un
ritme oscil'lant que records el dels palsos nordics d'Europa.
En canvi, a 1'estiu i al pic de I'hivern, son principalment causes
locals les que dominen, i aleshores s'estableixen regims comarcals ben diferenciats, tant durant les sites pressions de desembre i gener, amb les seves calmes esplendides, com en els mesos
de calor, amb les seves alternancies de brises, de cops de sol
i de tempestes.
Aquesta diferencia de comportament de 1'atmosfera segons
les estacions de ]'any, que fa que Catalunya es trobi ja corn a
l'avantguardia dels climes subtropicals, no es privative nostra,
sing que es comuna a totes les terres europees banyades per la
mar Mediterrania. Potser es degut a aixo, un fet curi6s que
ha estat comentat per mes d'un meteoroleg del nord, i es que les
llengues Ilatines no tenen sing un sol mot-temps-per designer dues coses tan aparentment inconnexes com son el temps
astronomic i el temps meteorologic, com indicant que els canvis atmosferics i Id successi6 cronologica dels mesos son una
mateixa cosa, mentre ale paisos septentrionals, on les grans
pertorbacions de ]'sire estan repartides durant tot ]'any, aquells
dos conceptes son designate amb dos mots distints.
Pero, a mes de les seves caracteristiques mediterranies, el
nostre rec6 de Id Peninsula en to d'altres que donen al seu cel una
personalitat fortament acusada, filla principalment de Id facilitat
amb que s'hi estableixen calmes de ]large durada, o amb que hi
compareixen i s'hi modifiquen els corrents atmosferics mes discordants. Prou proper de ]'Atlantic per a rebre'n una escombrada
del vent en poques hores, n'esta, pero, separat per accidents
geografics tan importants com son els Pireneus i ]'alt planell
de Castella, que alteren essencialment'les propietats fisiques de
]'sire oceanic quan passa damunt d'ells. Per la banda de mar,
els Ilevants que venen de les regions alpines, si es cert que no
froben veritable obstacle material en venir fins a les nostres
[Buell. Soc. Cat . Cienc.], Vol. XV Num. 1, 1995
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platges, hi arriben amb un exces d'humitat recollida pel cami, i
en atacar com una falca freda i de poc gruix les comarques de
Id costa, les cobreixen de nuvols baixos, i gairebe sempre van a
deixar en els pendissos de ]a segona serralada litoral 1'excedent de vapor aquos que no ha estat ja garbellat per les muntanyes de marina. De la banda d'Africa, ens n'arriben xalocs
calents, carregats d'una polsina impalpable.
Aquestes causes, i altres que resideixen al pals mateix, no
actuen a tot arreu de la mateixa manera, perque Ilevat de quan
es presenten amb violencia, que aleshores ho envaixen tot i creen
una situacio de temps general per a tot Catalunya, cada accident
del terreny serveix de barrera per a deturar-ne unes, o be de
canal per a endegar-ne d'altres; i aixo, juntament amb les diferencies d'altitud, d'exposicio o de distancia a la mar, determina
una rica varietat de condicions atmosferiques locals.
D'una tan gran diversitat, potser l'aforistica popular n'es
la demostracio millor. Dificilment es trobaria una dita referent
al temps, que convingues per igual a mes d'una comarca
catalana. Ni la successio dels vents, els noms dels quals van
sovint acompanyats d'alguna designacid topografica local,
ni els senyals dels nuvols, ni les prediccions de pluges, de
bufaruts o de glacades, no son aplicables a territoris gaire
dilatats.
Al Servei Meteorologic de Catalunya, on uns quants anys
d'experiencia i de tanteigs havien acabat per ensenyar moltes
coses, ho sabem be prou. L'analisi de Id situacio atmosferica del
dia, que ha de precedir Iota previsio del temps, donava sovint
forca que pensar; cada indret de Catalunya es presents amb
probabilitats oposades, i moltes son les vegades que en predir
el temps cal fer alguna reserva d'ordre comarcal. Una previsio
general per a tot el pals no es sempre possible, i quan a mes a
mes es fa amb les regles que s'han portat apreses d'unes altres
terres, els presagis de la'meteorologia poden resultar frec a frec
de l'humorisme.
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Cumulus animat rie forta conveccio, travessant la mar
de nuvols
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Gebre depositat damunt I'heli6gra` del Tur6 de ('Home per
on nuvol que pujava
de la vall de la Tordera ( situada a la banda esquerra
de la fotografia;. Les
gotes que formaven el nuvol as trobaven en estat de
sobrefusi6, sota zero
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La serenor del eel eatala
En parlor del nostre CO, cal comencar per remarcar una de
les seves propietats mes notables, i es un promedi gran de dies
serens. Del cel d'Espanya, tan vanat pels escriptors i pels
cartells del turisrne, ens en tots Id part del lleo. La costa en
Id seva totalitat, i a ]'interior tot el curs catala de l'Ebre i les
planuries de l'Urgell, es troben dins Id faixa privilegiada de Id
conca mediterrania on mes del 60 per cent de les bores del did,
son hores de so]. Des de ]'Algeria fins a Id Provenca es corn
una canal per on circulen dos vents igualment portadors de
serenor: el mistral del Roine, que amb Id nostra tramuntana
marts una zona Clara fins a les Balears, i el Ilebeig africa, que
com un tornaveu d'aquell s'encarrega d'escombrar el sud-est de
la Peninsula.
La Carta de la nuvolositat ens mostra clarament aquesta
distribucio, des de Id costa del moro, on en promedi no hi ha
sing un 30 per cent de cel nuvolos, fins al pals base, on Id nuvolositat passa del 60 per cent. La serenor es mes accentuada
a les contrades maritimes: a I'alta muntanya, i sobretot a Id
Ribagorca i al Pallars, Id nuvolositat mitjana augments fins
al 50 per cent, en molts part per Id influencia de les tempestes
d'estiu.
La distribucio de Id nuvolositat es paral'lela a Id de Id frequencia i de la quantitat de les precipitations aquoses, i gairebe
en vista de la segona s'hauria pogut deduir Id primers. A Catalunya tenim sobre Id pluviositat una bells col'leccio de dades,
proporcionades per una xarxa pluviometrica en Id qual teniem
posat tot el cor (1), i que es Id mes densa d'Espanya i una de les
mes denses d'Europa. El primer volum de les memories Patxot
en dons una visio prou precisa. D'aquelles dades, results una
distribucio geografica analogs a Id de Id nuvolositat, de manera
que a ]'Alt Pireneu es compten mes de 120 dies de precipitacio
(1) En el moment d'esser (legit aquest discurs, el Servei Meteorologic de Catalunya
tenia interdita Iota actuacio externs,
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per any, mentre a marina no n'hi ha sing de 60 a 80, i al Baix
Ebre i a alguns Ilocs del Pla d'Urgell queda redui't a menys de
40 dies, amb gran escassedat a l'estiu i no massa abundancia
a l'hivern.
Prou que aquesta serenor l'hem de pagar Cara algunes vegades, amb Ilargues tongades d'eixut, que arriben a mes de dos
mesos seguits sense una Bola pluja aprofitable, i que el segle xvI,
segons es pot veure en algunes croniques d'aquell temps, arribaren a durar mig any. Son principalment eixuts d'estiu; pero tambe
al fort de l'hivern Id puresa del cel to la seva contrapartida en Id
sequedat dels Camps, a I'epoca de les grans calmes, quan I'estabilitat de I'aire arriba al maximum.

Les capes baixes de I'aire
En realitat, Id suma de Id nuvolositat total es una integral
molt complicada de tots els fenomens que es produeixen des del
nivell de terra fins als 8 0 9 quilometres d'altura.
A fl de cenyirnos d'una manera mes precisa al nostre terra,
potser sera millor considerar per separat les deferents capes de
faire, comencant per les mes baixes, es a dir, les que es troben
per sota dels mil metres, dins les quals vivim la majoria dels
catalans.
L'hivern, tan bon punt 1'estabilitat atmosferica s'aferma i el
barometre marca durant dies i dies el seu punt mes alt, la transparencia de l'aire, que es extraordinaria les primeres hores de Id
nit, es causa d'una forts irradiacio de Id calor del terreny cap
a 1'espai, amb el seu seguici de refredaments nocturns, que son
suficients per a depositar rosades i gebrades intenses. A les valls
closes i a les planuries de l'interior, Id humitat produi'da pel refredament nocturn es condensa a punts d'alba en forma de boires
baixes i espesses, que poden durar fins ben entrat el mate. Els
plans de Lleida en son particularment perjudicats, i els encontorns de Vic altre tant. I Si Id calms hivernal es de Ilarga durada,
les condensacions matinals en forma de boira baixa, ja no solament envaeixen gairebe tots Id depressio central Catalans, sing
IButll. SOL. (:nt. Cienc.], Vol. XV, Num. 1, 1995
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que s'estenen per les planes mes properes al litoral, o fan un
seguit de llenques boiroses al Ilarg de les rieres.
El gruix de les nostres boires anticicloniques no es, Pero,
molt gran. Llevat de les regions on es maxima la seva intensitat, no impideixen del tot la visualitat en direccio vertical, i
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Distribucib ttpica de les boires aniiciclonals d'hlvern a Catalunya

observades des d'una certa altura presenfen sovint 1'aspecte d'un
mer enteranyinament del paisatge, que es caracteristic de certes
comarques de relleu ondulat. La boira, llavors, accentua el relleu
dels turons, mes a mes els dies que a nivell mes alt s'esten una
capa de nuvols que fa desapareixer les ombres del panorama.
Arran de costa, la condensacio que es produeix durant les
matinades de 1'anticiclo hivernal presenta caracters de cosa
hutILS-. (m. C ...... ^. \oi. X\, N,i,,,. 1, 1995
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poruga i efimera, amb details que depenen principalment de les
circumstancies locals. AI pia de Barcelona, les nombroses impureses de faire provinents de la vida ciutadana i de 1'activitat
industrial actuen com a nuclis de condensacio i son la causa
d'una calitja que des de la sortida del Sol s'escampa per tot el
pia i adhuc arriba un bon xic mar endins, i fa perdre a la baixa
atmosfera la seva transparencia habitual, fins ben entrat el mati.
Els carrers en resulten mullats, sense que en realitat es tracti d'un
fenomen de veritable rosada, i vista des dels turons veYns, la ciutat agar com negada en una mar de boirina que arriba fins a la
base de la serra litoral i per fora de la qual treuen sovint el cap
algunes xemeneies i campanars, que donen testimoni del poc
gruix de la nostra calitja matinera. L'estabilitat de la baixa atmosfera, deguda a la major densitat que el refredament produeix a
les capes inferiors, es aleshores un maximum, i la manca de vent,
com no sigui algun terral fluix, fa que no hi hagi una barreja efica^ amb les capes sobrestants, de les quals queda separada la
massa de calitja per una superficie d'aspecte nuvolos que ondula
majestuosament i que en una fotografia mal interpretada es
podria fer valer per un mantell d'estratocumulus.
A 1'arxiu de fotografies de la Fundacio Concepcio Rabell
se'n poden trobar mopes que donen aquesta impressio de la
boira barcelonina, limitada per un tenue mantell de nuvols
estratiformes.
Generalment, el Sol, a les dues o tres bores d'haver sorlit, ja
ha donat compte de la nostra calitja. Aquesta es tan poc consistent, que un augment de temperatura d'un parell de graus, produ7't per una causa qualsevol, provoca la seva desaparicio completa. No cal, com a mostra, sino esmentar un fet que es revels
a 1'estadtstica diaria de boires que portem a 1'Observatori Fabra.
Els dies de calitja matinal, per poc que es giri una mica de terral
dalt de la serra, immediatament es forma com un oasi perfectament clar a la zoos compress entre Pedralbes i la part baixa de
les Corts. La causa n'es la devallada del terral que passa pel coil
de Vallvidrera, terral que, ja sigui perque d'origen es mes calent,
ja perque en baixar de nivell i augmentar de pressio barometrica
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augmenta Lambe de temperatura per efecte de la compressio,
dissol la calitja.
Es una cosa curiosa, veure com un mateix fet, en circumstancies diferents, dona Iloc a consequencies oposades. El terral, en
abatre's a Barcelona damunt la Plana, desfa la calitja. El mateix
terral, a la Costa Brava, fa neixer la boira. Es, com dic, giiestio
de diferencies de temperatura. EI vent descendent barceloni,
davallant cap a una Plana refredada per la irradiacio nocturna,
hi determina un petit augment de temperatura: consequencia, una
aclarida. El terral que a la Costa Brava curt gels afraus, ve
amb la temperatura de les vans gebrades, i en estendre's damunt
la mar, que conserva temperatures molt superiors, determina la
condensacio del vapor d'aigua, gairebe saturat, que s'aixeca de
la superficie liquida; consequencia, una boira. Tota la Costa
Brava ens en dona exemples. El mes conspicu es, potser, el de
la mar fumant de la badia de Blanes, que es produeix algunes
matinades molt fredes de 1'hivern quan el terral procedent de la
petits conca de la riera de Blanes, que es una de les mes fredes
de la costa, s'escampa damunt la mar entre la Punta de Santa
Anna i la platja de Sabanell. Arran de la superficie de 1'aigua,
la temperatura es aleshores de 12 0 1^ grans, mentre el terral
que s'hi posa en contacte ve a temperatures properes a zero, o
adhuc per sots de zero. Si Homes es la riera el lloc per on s'encaixona el terral fred, la boira es forma just davant les edificacions
de la vita; Pero si es tots la platja la que hi prep part, la zona de
boires s'esten des de la Punta de Santa Anna fins prop del cap
de la Tordera.

Tampoc aquesta boira es gaire alts. Per altra Banda, com que
afecta una zona on les temperatures son invertides en relacio
amb les boires terrestres: a la part alts faire mes fred, i per consequent mes dens, i a la part baixa faire mes calent i mes humit,
i per consequent mes ]leuger, esdeve que aquest darrer ascendeix a glops, i es produeix izna forts turbulencia, que fa que la
boira, en lloc d'esser tranquil'la com la de les vans, prengui
1'aspecte de flamarades que s'aixequen de la superficie de 1'aigua
fins a al^aries duns quants metres, i que no duren lino uns
iiii 111,
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segons, perdent-se tot seguit. Son mopes les capes d'aquella
costa on pot esser contemplat aquest fenomen a sortida de Sol.
En cada cas, la major o menor extensio de les fumeres depen
del refredament del «hinterland» d'on procedeix el terral, i de la
massa mes gran o mes petita d'aire que s'escoli per 1'afrau
cap a mar.

Els factors d'enterboliment i de diafanitat
Totes aquestes boires i calitges son propies de les capes mes
baixes. A alguns metres d'al^aria ja no afecten ni poc ni molt la
transparencia general de faire, i llevat d'alguns dies a ('interior
del pail, a Catalunya no es frequent que arribin a comprometre
la visibilitat en direccio vertical en termes que facin perillosa
1'aviacio o que representin un factor sensible en les despeses de
llum de les poblacions.
En direccio horitzontal ja es altra Cosa, i la visibilitat llunyana
se'n resent sovint. Per tal de determinar-la, al Servei Meteorologic de Catalunya s'anota, de dues en dues hores, la distancia
a la qual son visibles els objectes. Un estudi d'aquestes observacions fa veure que a les 7 del mati, o sigui a 1'hora que la
calitja ciutadana es mes intensa, els objectes situats a 3 quilbmetres de distancia son visibles un 60 per cent de les vegades,
i a 2 quilometres la visibilitat arriba a un 80 per cent, mes per la
part de muntanya que per la de mar. Les observacions de tarda
donen una visibilitat molt mes gran, i son pocs els dies que no
es distingeix 1'horitz6 mari amb alguna claredat.
No sabem-ison tames les cows que no sabem!-quines
son les particules que ens enterboleixen faire. A 1'hivern semblen
esser-ne principalment responsables els nuclis de condensacio
del vapor d'aigua; perb a 1'estiu hi prenen part amb molta fregiiencia els corpuscles solids, entre els quals ocupen Iloc preferent la
pols dels Gamins, ressecats per 1'eixut, i el pollen de les plantes
aerofiles, que en quantitats enormes s'aixeca dels boscos i dels
camps. D'aquest darrer, n'ha comen^at 1'estudi el doctor Darder
i Rodes, en col'laboracio amb el doctor Duran. Entre els arbres
B"[11. "o- Cm.
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que contribueixen a enterbolir 1'atmosfera inferior, cal esmentar
en un dels primers llocs els pins de les nostres serres, que a les
darreries de mark o comen^ament d'abril llencen al vent Ilur
pollen en prou abundor per a formar damunt del bosc una veritable calitja. Quan plou, la pluja el precipita, i se'1 reconeix en
forma d'una impuresa groguenca a 1'aigua dels pluviometres
instal'lats prop de les pinedes. Menys inofensives que les del pi
son altres especies de pollen que la Primavera i 1'estiu envaeixen
les capes baixes de faire en quantitats tambe considerables i
produeixen en 1'organisme huma malalties de proces encara poc
conegut, Pero d'origen pol'linic indubtable. D'aquests pollens
patbgens, els prats i els camps en desprenen a dojo, i no cal dir
si tindria interes extraordinari seguir-ne un estudi sistematic,
que amb el temps podria
a constituir una de les branques
mes fructiferes de la ciencia de faire.
Pel que fa referencia a les particules minerals que es troben
en suspensio en 1'atmosfera, no han estat estudiades a Catalurrya sino quan les pluges les han precipitades en quantitat extraordinaria, en forma de pluges de fang. EI professor Pardillo ha
fet preparacions microscopiques dels materials recollits gels nostres col'laboradors i ha aconseguit establir-ne la procedencia.
El resultat ha estat que es tractava de pols arrabassada gels
vents al desert africa en quantitat d'alguns milions de tones, i
escampada despres damunt 1'occident d'Europa, des de la nostra
peninsula fins a les illes Britaniques. Les fotografies mostren
cristalls de substancies prou dures i de caires prou vius perque
hagin d'esser considerats com hostes poc desitjables; cal tenir
en compte, perb, el gran augment que l'autor ha emprat en
aquestes ampliacions, que en realitat donen aparen^a de grans
exemplars de museu a minerals minrisculs, que no tenen sino
unes mil'1esimes de millimetre.

Sense que les irrupcions de pols saharica siguin una Cosa
desacostumada els dies que el vent ve de migjorn, cal considerar-les, Pero, com un fet secundari pel que fa referencia a la diafanitat habitual del nostre cel. EI mes frequent es que no la disminueixin precisament les particules grosses, veritables gegants
^Rudl. Soc. C:u . Ciene.^, Val. XV, Num. I, 1995
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del mon microscopic, sing aquelles altres de dimensions prou
petites per no esser ja visibles a l'ull nu, pero prou nombroses
per a influir d'una manera notable en Id quantitat de Hum i de
calor que procedent del Sol, arriba fins a nosaltres. Heus aci un
altre dels problemes que semblen reservats a les noves promocions de meteorolegs.
Pero si el coeficient de transparencia del nostre cel no ha
estat determinat encara, i si no en tenim sing una idea intuitiva,
podem, en canvi, afirmar que l'enterboliment no es mai tan gran
que arribi a influir en Id durada eficac de l'accio del Sol. Les
dades que en posseYm son principalment de Tortosa, Barcelona
i Vilatorta, on han funcionat heliografs ben instal'lats. Si comparem per a Barcelona, per exemple, el nombre d'hores de Sol
efectiu amb Id durada astronomica del dia, es a dir, amb el nombre d'hores que el Sol, visible o tapat, ha estat damunt de
l'horitzo, s'arriba a aquest resultat esplendid: que un 63 per cent
del temps, el Sol lluu a Catalunya amb prou intensitat per a
cremar les fulles de cartulina de l'heliograf. La resta no es obra
de l'opacitat, sing dels nuvols; d'aquelles quatre decimes de
nuvols que en promedi ens corresponen.

No ens en podem queixar, i es certament a aquesta eficacia
de Id insolacio, juntamente amb Id proximitat d'una mar Mediterrania que no baixa sing rarament dels 13 graus de temperature, que la nostra regio costanera deu el seu clime admirable.
La serenor del cel encara augmenta generalment quan es
fa nit, es a dir, quan els darrers nuvols de conveccio diiirna
s'esvaeixen. L'estiu, no en segueix sing un refredament discret
de la terra, que ens done vetlles tolerables despres d'una diada de
foc. L'hivern, en canvi, la calor que durant el dia ha trobat canvi
franc fins a terra, a la nit troba cami franc per a tornar-se'n a
l'espai, i la irradiacio pot prendre caracters imposants en els llocs
serens i encalmats, on produeixen freds glacials prop de terra,
tot deixant una relative escalfor en altitud. Un sondatge nocturn
amb globus captius, com els que el Servei Meteorologic de Catalunya va fer anys enrera per estudiar les glacades de la Plana
de Vic, proporciona dades que no deixen dubte sobre la realitat
,Butll../ u.. (-U.
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En arrlbar al plom de la costa, els ndvols de la mar nada es desfan, desF;res de passer
prr la fase final ne frectocumulus

El corrent ascendent de la marinada es assengalat per un banc de cumulus que camina
cap a mar, arrossepat per la contrabrisa. Al fort de I'estiu , la marinada penetra mds
de 60 Km. terra endins
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d'aquestes inversions. Es, potser, en les glacades nocturnes, on
les diversitats locals de que abans parlava es posen mes en evidencia, i on les conditions orografiques i les de proximitat o
allunyament de la mar es fan sentir amb mes intensitat. Aixf les
glacades de temps d'anticiclo, rases prop de la mar, son abundants a Id part meridional dels plans d'Urgell i a les valls closes,
on durant les nits rases i encalmades de l'hivern s'estaciona prop
de terra una cape d'aire a temperature molt inferior a zero. Aixb
explica, per exemple, que la possibilitat de glacada quedi reduIda
a un perfode de 80 dies a Mataro, que es un dels ]lots mes
privilegiats de Catalunya en aquest sentit, amb un promedi de 2
a 3 nits de glacada efectiva per any, i en canvi el perfode de
perill arribi a 230 dies a Vic, amb un promedi anyal de 98 nits
de glacada efectiva. No cal dir que en aquestes dades comparatives hi entren nomes les terres de gran conreu, i no l'alta
muntanya, que per era ha estat molt poc estudiada meteorologicament.

Les capes altes de I'aire
Els fets als quals acabo de referir-me deixen entreveure que
es el nostre cel des del punt de vista estatic, es a dir, tal com el
descriuen els climatolegs. Potser seria mes interessant dir que
ens el presenten des d'un punt de vista economic, perque en
I'actualitat, en tractar-se d'un clime, comenca ja a cotitzar-se el
seu element «transparencia», que es el mateix que dir quantitat
de Sol, de radiations i d'energia cosmica.
Pero no tot es estatica a I'atmosfera, sing que mes amunt de
la regio on nosaltres vivim tenen Iloc a cada moment mutations
que ultrapassen el camp dels numeros i dels promedis, per donar
ample espai a les formes mes vistoses del celatge. D'aquestes
n'hi ha d'universals, que es troben a tot arreu; son generalment
formes viatgeres i cosmopolites, hostes rodamons de tots els
cels i de totes les latituds. A mes d'elles, cada pats en to de propies, files de Id seva situacio i de Id seva topografia, i son les
que dins del nostre terra ofereixen un interes mes gran. Potser
RutII. Sur. Cat . ( kin ], AoI. X\, Num. I, 1995
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es una il ' lusio; perb em sembla que malgrat aquell aforisme que
abans he recordat, que els fets meteorologics elementals son
els mateixos a tot arreu , un observador practic reconeixeria tot
seguit certs celatges com genu7nament Catalans.
Per massa locals, no incloure en aquesta categoric aquells
celatges imprecisos formats de bromes rossegueres que semblen
rebutjades alhora per la terra i pel cel; parracs de nuvols vergonyants, generalment parasits dels vessants de les muntanyes,
i que son comuns a totes les terres mitjanament accidentades.
Aquestes bromes son poc frequents a les nostres planes, i es
per aixo que les formes classiques dels estrats i dels fractostrats
les trobem sovint arrapades als pendissos , subordinades a la
humitat de les valls properes.
Es pot dir que les formes tipiques de la nuvolositat local
comencen d'apareixer , adhuc en les temporades que passen per
damunt nostre les pertorbacions viatgeres, tan bon punt se n'ha
anat la part amorfa i nimbiforme del celatge. Quan despres duns
dies emplujats el vent de mestral asserena faire i la coloracio
del paisatge comen^a a pujar de to, a les altures rests encara,
com a record del mal temps passat, una estratificacio amb alternancies d'humitat ; una mena d'estructura fullada de 1'atmosfera,
que al mes petit moviment d ' ascens Bona lloc a rimes de nuvols
laminars superposats. Es aleshores que les grans limes de la
topografia del psis son com retratades dalt del cel. Alli on el vent
no pot contornejar una muntanya i es veu obligat a tramuntar-ne
la carena, empeny per sots aquella massa estratiforme , 1'abonyega cap amunt, i un apilonament de fulls nuvolosos se situa
damunt de cads una d ' aquelles prominencies. Quan n'es el
temps, des de Barcelona ja sabem on hem de cercar aquest
espectacle , que es gairebe immobil malgrat la velocitat del vent.
L'altipla de Begues , els cims de la serralada interior Catalans
son assenyalats a dalt del cel per aquesta mena de corones.
Tambe, quan esdeve la darrera fase de les pertorbacions
generals, i en particular dels secundaris mediterranis, prenen un
aspecte ben localitzat i ben nostre algunes nuvolasses dels fronts
freds, les quals en nombre de dos o tres, Puna darrera 1'altra,
^&idl. Soc. Car. Cicnc^ , Vol. X^", Num. I, 1995
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venen rapidament del primer o segon quadrant. Llur altura es
molt escassa, i per Ilur aspecte i per llur estriacio revelen 1'existencia d'amples remolins d'eix horitzontal. Quan passen pel zenit,
el cel s'ennegreix i una ventada freda alga enorme polseguera
durant uns quants minuts. Fora de la nostra costa aquesta forma
de torb es poc frequent, i en alguna publicacio Them vist citada
amb el nom de roleu barceloni.

Els eelatges eonvectius
Pero si prescindim d'aquestes acomodacions de fenomens
errants i forasters a la topografia local, es pot dir que els nosti•es
celatges tipics-que son Lambe els mes frequents-neixen quan
es fa senor la conveccio diiirna produ^da per 1'escalfor del Sol.
Depenen sobretot de dos factors decisius: de les condicions de
temperatura i d'humitat de les capes baixes, que determinen
I'energia ascensional de faire, i de que a les proximitats del
nivell on pot formar-se el nuvol hi hagi o no una capa d'inversio, es a dir, a temperatura mes alta que la de les capes subjacents. Quan una d'aquestes inversions es troba poc per damunt
del nivell on segons les lleis de la termodinamica ha de formar-se
un nuvol, aquest queda com aclofat, i presenta 1'aspecte que els
meteorolegs han anomenat cumulus humil.
Prop de la costa catalana, es molt frequent trobar aquestes
inversions a mil o mil cinc-cents metres d'al^aria, per sota dels
quals els cumulus humils fan ]largs rosaris compostos d'elements
escanyolits, que no poden travessar la massa d'aire tebi que
tenen al damunt.
Si la conveccio to lloc simultaniament en molts de punts, i si
1'inversio es molt pronunciada, el cel s'omple d'aquesta mena de
nuvols, que sovint son arrossegats pel vent i amb gran facilitat
adquireixen formes equin^ades, tornant-se fractocumulus. Tots
ells neixen a un mateix nivell, i despres d'una curta peregrinacio
es desfan, i desapareixen en arribar el plom de qualsevol detail
topografic que inflecti cap avail la direccio del vent.
Son mopes les vegades que es el nuvol mateix el qui crea la
i Bm
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capa inversora que el dete en Id seva creixenca vertical. L'augment de temperature, en aquest cas, no es sing l'efecte de la
calor latent que desprenen les gotes d'aigua en I'acte de formar-se. El gruix del nuvol, que aixi es fa ell mateix d'obstacle,
es encara mes redui't, i si l'atmosfera no es agitada per vents
forts, Id seva superficie es va estenent mes i mes, i adopta una
figure ondulada on els productes de Id condensacio es disposen
en corrons o rengleres paral'leles. Per Ilur direccio, les ondulacions donen un indici de Id del vent superior, que els es perpendicular.
D'aquesta forma de rengleres discontinues a Id mes ferma
d'un cel totaiment cobert per una cortina ondulada, no hi ha sing
un pas. Els dies encalmats i tristos d'hivern i de tardor, i adhuc
molts de Id primavera, uns celatges aixi son frequents. Solen
cobrir tot el firmament i son I'espant dels qui pateixen por de Id
pluja. En el fons no porten mes malicia que els petits cumulus
humils, dels quals no es diferencien sing per Ilur extensio. Dells
no sol caure ni una gota d'aigua; els meteorblegs saben prou be
que dels nuvols prims no en plou si no estan animats d'un fort
moviment de Iliscament cap amunt.
Vistos per sobre, formen les mars de nuvols. La inversio termica s'hi fa prou visible per Id manca de force ascensional de
les masses boiroses, que nomes acf i alla presenten alguna
sumitat cupuliforme, i en conjunt semblen Id mar en die de trangol. Es un celatge frequentissim a Catalunya quan les pressions
son altes i s'ha establert un regim de bon temps durador. En tals
condicions, els mantells d'estratocumulus poden adquirir extensions de molts quilometres i persistir hores i hores sense Id mes
petite variacio.

Als esborancs per on el sistema es veu de cantell, el pla
superior i l'inferior resulten tan poc distants l'un de I'altre, es a
dir, el gruix del nuvol resulta esser tan petit, que tot d'una s'endevina que no s'hi ha de produir precipitacio de cap classe.
De tent en tent, pero, una conveccio local mes energica travessa
Id capa estable, i si Id velocitat vertical es sufficient, en poden
caure quatre gotes, o quan mes un petit xafec escaducer, dificil
[Rii II. Soc. (:ai. Cicnc1, VoI. XV, Num. I, 1995
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Quan is conveccio local s'exagera, els cumulus es tornen
nuvols de tempesta.
Pot produir- ne la marinada ; peril mes freqUentment formen
tempestes les convections a muntanya
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d'esser previst per un observador de la Plana, perque les bases
de la mar de nuvols i del cumulus penetrant es troben inferiorment en un mateix plafo.
Tots aquests cumulus, udhuc a 1'hivern, i tart si son estratificats com no, son formats d'aigua liquida. A Catalunya, a
I'hivern, les temperatures inferiors a zero es troben, en 1'atmosfera lliure, a poc mes d'un miler de metres d'altura, i per consegiient les gotes liquides hi estan en estat de sobrefusio. Mentre
continuer en suspensio dins de faire, poden continuar molt de
temps en aquest estat; Pero n'hi ha prow amb que topin contra
un objecte solid qualsevol perque instantaniament quedin congelades. D'aquests canvis d'estat n'es un testimoni una Bella fotografia de 1'heliograf del cim del Montseny, obtinguda pel doctor
Jardi. Aquell dia, ens hi trobavem envoltats per un mantell
d'estratocumulus que el vent feia pujar gels pendents de la muntanya, i la congelacio de les gotes, en topar contra 1'instrument,
el cobria de veritables radiacions de glad, orientades cap a
barlovent. Mes d'un aviador ha vist el seu aparell desequilibrat
per diposits de glad deguts al mateix fenomen.

E1 eel de la marinada
Potser de tots els celatges del nostre Pais, els mes tipics son
els de la rostra marinada, del vent benefactor que durant els
meson de calor penetra fins a mes d'una seixantena de quilometres de la costa, refresca el nostre clima i en fa un dels mes
suportables dels estius mediterranis. Per mes que he cercat no
he trobat dades de cap Pais d'Europa on la marinada tingues ni
el gruix ni 1'extensio que to a Catalunya, on, entre la brisa del
mar i la contrabrisa superior, remdu faire fins a prop de dos mil
metres d'altura. Es per aixb que durant les hores de sol el
corrent ascendent fa neixer a tot el llarg de la costa una barrera
de nuvols, que es dissolen en tornar cap a mar sofa 1'accio de la
contrabrisa que regna a les altures.
L'aspecte dels fractocumulus de brisa es inconfusible, i per la
rao que he exposat abans, be podrern dir-ne nuvols caracteristics
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de la costa catalana. Formats damunt la depressio interior mediterrania, ifins mes enlla de la segona serralada, venen de ponent,
arrossegats per la contrabrisa, i es desfan en formes fracturades
en arribar a plom de la platja.
En el moment de formar-se, el seu aspecte es el dels cumulus
ordinaris. A primeres hores del mati neixen prop de mar; pert
tant com avan^a el dia el seu limit s'allunya terra endins, i augmenten en quantitat i en potencia. Al fort de 1'estiu, grans claps
de nuvols esparracats alternen amb un cel perfectament Blau.
Amb Ilur ombra intermitent ajuden a la frescor del vent, i als
que vivim a marina ens fan oblidar ben sovint que en aquells
moments regna una temperatura torrida a les planuries lleidatanes, on la brisa ja no es fa senor.
No es rar que els nuvols de marinada s'exagerin i adoptin
una fesomia imposant. Aixo esdeve en dies de gran inestabilitat de faire, ja perque el gradient termic sigui naturalment
excessiu, ja perque el caldeig del terreny sobrepassi la valor
normal. Els rostolls, els erms, els pendissos on la vestidura de
gramtnies o de falgueres ha estat rostida pel Sol d'agost, son
els llocs preferits per a comen^ar-hi corrents ascendents impetuosos que aviat es propaguen a una area molt mes gran. Ales
hores de mes calor, en lloc de les cupules arrodonides i quietes
dels cumulus de bon temps, la fora de la conveccio determina
expansions exagerades cap amunt, i comen^a de caure alguna
gotellada.

Els eelatges de tempesta
A Catalunya, perb, les grans conveccions productores de ruixats no son exclusivament les que van associades amb els vents
de mar. Simultaniament amb elles, la calor en fa neixer a totes
les valls assolellades, i cada massis de muntanyes n'es un niu.
Si la inestabilitat de faire es gran, 1'amuntegament de nuvols
no triga a adquirir 1'aspecte d'immenses coliflors que s'enfilen
fins a alguns milers de metres i acaben generalment en tempestes aparatoses. Es dificil, quan ja les coses prenen aquestes projBi,ill. So,. Cat. Ci^nc.^. VoL XV N,in, 1, 199S
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portions, distingir si la tempesta es autbctona o si forma part
d'una pertorbacio general; cal haver seguit la seva evolucio per
a decidir fins a quin punt es un producte de la terra, o fins a quip
punt prove d'algun fenomen de mes gran envergadura, que
tant pot esser el front fred d'un canvi general del temps, tom
el residu de tempestes originades a centenars de quilometres
de nosaltres.
L'historial del dia, la Carta del temps, les variations del barometre idel termbmetre, poden ajudar a resoldre la dificultat amb
una seguretat relativa. La textura mateixa del nuvol tempestuos
Aorta sovint pintada la seva procedencia, i un observador practic no confondra les formes originades per una conveccio local
i viva, amb les d'una tempests que ve de puny i es troba en
periode de declinacio, o amb les produy'des per 1'empenta mecanica d'un front depressionari.
A mes, una de les caracteristiques de les tempestes catalanes
es la facilitat amb que el nuvol tempestuos adopts la forma classics d'enclusa. De les gruixes d'inversio termica que a pot mes
d'un miler de metres d'al^ada aclofen els cumulus humils, els
nostres nuvols de tempests en troben fins als quatre o tint mil
metres. En arribar-hi, cessa Ilur creixen^a i s'expandeixen en un
Ala horitzontal, del qual ja no poden passar. Vistos de (luny, la
semblan^a amb una enclusa es gran, i si son molts els focus
convectius, s'aixequen damunt d'una base comuna veritables
families d'encluses, totes elles limitades a una mateixa altars
per una mateixa caps d'inversio.

Es molt frequent que aquest Ala limitant coincideixi amb la
zona de turbulencia on es formen els nuvols globulars, que en
la nomenclatura international . s'anomenen altocumulus; alli es
detura un moment el nuvol principal, i, o be s'hi esten horitzontalment d'una manera definitiva, o be el sobrepassa, despres
d'haver format, ell mateix i a les seves expenses , un mantell
d'altocumulus que no trigs a envair una part del tel. A les fotografies que la Fundacio Rabell to dipositades al Servei Meteorologic n'hi ha alguns centenars en les quals aquesta expansio
globular es evident.
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Is en la fantasmagoria de les tempestes muntanyenques on
una paraula mes galana que la meva us faria sentir tota la bellesa
del nostre cel meridional. En la seva ascensio vertiginosa cap a
les allures, la tempesta travessa decidida tots els obstacles que
troba pel cami. A cada nivell on se li ha barrat el pas, ella hi
deixa un rastre de la Iluita, perb continua amunt. Tantost es un
sostre d'estrats negrosos el que a mitja altura marca el nivell de
la primera batalla guanyada. Tantost es un capell de nuvolets
blancs i escalonats el que marca una zona de saturacio abans
ignorada, i que ha estat feta visible per ]'empesta del nuvol tempestuos que puja. Tantost, al cim de tot, cirrus escabellats es
desprendran del cabtic conjunt, i portals pel vent mes rapid que
alli regna, aniran a servir de precursors del pas de la tempesta.

Noves orientacions a seguir
Sobre el cel de Catalunya, trigara molts anys a dir-se ]a
darrera paraula. Tot just ara comencem de saber-ne alguna
cosa. De fora estant ens n'arriben lloances. Comparant-lo amb
el de la Riviera, no fa gaires dies que un membre distingit de Id
ComissiO internacional de Id Radiacio solar, que se n'ha dut
a Nica un gran munt d'observacions catalanes per a compulsarles amb les d'aquella regio privilegiada, m'escrivia aquests mots:
«al cap de I'any el vostre cel compta amb mes hores de so]
que el de Nissa; perb es doblement millor, perque to mes sol a
l'hivern i un xic mes de nuvols a 1'estiu».
Que es en realitat aquest cel, quina es la seva valor practica
i biolbgica, corn en treurem el maxim partit, es cosa que entra
en el nombre de les coses que estan per fer. Es, potser, un detail
minim dins de I'enorme tasca que esta preparada per a les reserves intellectuals del pals, moltes d'elles encara improvisades, i
pel que es refereix a certes disciplines, mes plenes d'embranzida
i de bona voluntat que de formacio tecnica i d'escola. Perque
sigui portada a terme aquesta tasca tan complexa, caldra desvetllar de pressa moltes iniciatives que continuen mancades o
adormides, i inclinar mes que no s'ha fet fins ara una part
[Hull. Soc. Cat . ()cn,.J, Vol. SV, Num. I, 1995
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selecta del nostre jovent a 1 ' estudi dels nostres recursos naturals.
I si no fos per por de caure en 1'esterilitat de les cows descomunals i fantasioses encara seria potser interessant veure si es
possible desenrotllar un pla d'exploracio integral i sistematitzada
de la nostra terra i del nostre cel, on trobessin cabuda tots
aquells fets i tots aquells fenomens que en el camp de les ciencies de la Natura tenen , de prop o de lluny, alguna trascendencia en la vida humana.
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