SERVEI CIENTIFIC, INVESTIGACIO BASICA.
EDUARD FONTSERE I RIBA (1870-1970)
I L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
A.ROC'A
President de la Societat Catalana d ' Historia de la Ciencia i de la Tecnica

La vida cientifica d'Eduard Fontsere i Riba fou especialment Ilarga 1 plena de
realitzacions, gracies al fet que gaudi de bona salut fisica i mental fins gairebe la
mort als cent ant's. Presento a continuacio una aproximacio a la seva trajectoria,
centrada en la seva vinculacio amb l'Institut d'Estudis Catalans, del qual fou membre
des del 1921, tot i que la seva col•laboracio havia comencat ens anys abans.
Fora de I'etapa actual, un dels periodes mes actius en initiatives cientifiques i
tecniques Lou el que culmina amb la creacio de la Mancomunitat de Catalunya el
1914, pero que podem dir que s'havia iniciat set anys abans, el 1907, amb I'arribada d'Enric Prat de la Riba a la presidencia de la Diputacio de Barcelona. La (<comissio de noun serveis,, que crea a la Diputacio nomes arribar a la presidencia,
incloia al mateix temps la creacio d'una catedra d'automobilisme a I'Escola d'Arts
i Oficis 1 la de l'Institut d'Estudis Catalans; pero tambe es plantejava un pla de
ferrocarrils secundaris 1 la convocatoria de beques per a estudis sobre l'organitzacio de l'ensenyament secundari, tecnic i universitari a diversos paIsos del mon.
Com es sabut, I'Institut d'Estudis Catalans inicia els seus treballs el 1907,
centrat en estudis sobre I'art, la historia i la literatura catalanes. Quatre anys mes
tard, el 1911, s'amplia amb dues noves sections, una dedicada especificament als
estudis I treballs filologics, que s'havia de constituir en academia de la Ilengua
catalana, 1 la de ciencies, que tenia per missio aclimatar els avencos internationals
de la recerca i promoure'n el desenvolupament a Catalunya.
Eduard Fontsere i Riba entry en relacio amb l'Institut d'Estudis Catalans el
1913, poc despres que aquest hagues organitzat la seva Seccio de Ciencies. Tanmateix, comptava amb coneixences i amistats antigues en la Seccio: d'una banda, el
socioleg Pere Corominas, amic de joventut, la vida del qual havia contribuIt a
salvar amb Ics sever gestions davant del tribunal militar que l'havia jutjat el 1896,
en cl conegut proces de Montjuic; d'altra banda, EsteveTerradas, que no solament
era col•lega de Fontsere a la Facultat de Ciencies, sino que havia estat alumne see
en la llicenciatura de fisiques i a Ia catedra d'astronomia de I'Academia.
En dirigir-se a I'Institut, tractava d'obtenir report per una iniciativa cientifica singular: estudiar I'atmosfera en altura, mitjancant el Ilancament de globes,
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dins d'un programa international que havia plantejat la Comissio International
d'Aerostacio Cientifica. Vist en retrospectiva, es facil dir que aquest programa
d'observacions havia de renovar les teories meteorologiques, que, segons que havien vist clar els membres del grup de Bergen, a Noruega, encapcalats per Vilhelm
Bjerknes, havien de basar-se en models tridimensionals.
La proposta de Fontsere fou ben acollida per 1'Institut 1 el 1914 comenca les
scves observations 1'anomenada Esrac16 Aerologica de Barcelona, que l'Institut
sostenia pel que fa al material; la intervenc16 de personal havia de set voluntaria.
Veiem, doncs, que el Fontsere que s'adreca a l'lnstitut el 1913 estava plenament involucrat en la recerca meteorologica. Tot i quc ja era una persona madura
-tenia quaranta-tres anys-, la seva implicacio en aquest camp era, pero, for4a
recent. Rcvisem breument a continuacio la seva trajectoria fins aquell moment.
Eduard Fontsere i Riba havia nascut a Barcelona el mare del 1870 en una
fimilia de tecnics barcelonins molt destacats. El seu avi, Josep Fontsere 1 Domenech,
havia estat 1'arquitecte municipal de Barcelona que havia dirigit 1'enderrocament
dc les muralles. El seu oncle Josep Fontsere i Mestres era igualment arquitecte
municipal i urbanitza la Ciutadella 1 el seu cntorn. El seu pare, Eduard Fontsere i
Mestres, fou separat dels sous carrecs a 1'Ajuntament de Barcelona relacionats amb
la conducc16 d'aigues pel fet que es nega a jurar la constituci6 de la Rcstaurac16. El
Jove Eduard cresque, doncs, enmig d'algunes dificultats economiques. Despres
del batxillerat, estudia comers -probablement per tenir un ofici i poder guanyarse la vida- 1, a continuacio, estudia a la Facultat de Ciencies de Barcelona, on es
llicencia el 1891. El 1893, despres dell consegUents cursos a Madrid, obtingue el
doctorat en ciencies fisiques.
lornat a Barcelona, aconsegui una serie d'ocupacions, algunes modestament
remunerades, mentre csperava una catedra a la Universitat, cosa que no arriha fins
el 1899. D'una banda, guanya la placa d'auxiliar gratui'tde la Secc16 de Fisiques de
la Facultat de Ciencies de Barcelona. D'altra banda, Lou contractat per la Reial
Academia de Ciencies 1 Arts de Barcelona per fer-se carrec dels observatoris que
s'havien instal•lat a les cupules de les tortes de la seu social acabada de remodelar.
Un d'ells era un observatori meteorologic forca modest, que responia a un antic
projecte de 1'Academia de muntar un servei meteorologic catala. L:altre observatori era astronomic i era la base del servei de l'hora official que s'havia organitzat a
partir d'un acord amb I'Ajuntament de la ciutat. El servei tenia cura de mantenir
en hora una serie de rellotges publics de Barcelona.
A la mateixa Academia de Ciencies, amh el patrocini de la llavors acabada de
fundar Societat Espanyola Protectora de la Ciencia, Fontsere es feu carrec el matclx 1893 d'una catedra d'astronomia, materia que no era explicada a la Universitat. De fet, en aquest periode, el centre d'interes cientific de Fontsere era aquesta
ciencia, l'astronomia i, dins d'ella, alguns vessants del que anomenem astrofisica.
La participacio destacada de Fontsere el gener-febrer de 1896 en el grup de fisics
que reprodui a Barcelona les experiencies de Rt ntgen d'obtenci6 de raigs X ens
mostra que tenia inclinations decidides cap a la investigacio fisica.
Ara be, de totes aquestes ocupacions, la que hauria de resultar mes decisiva
fou la seva incorporac16 el 1898 com a professor de l'Escola de Capatassos de la
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Granja Agricola Experimental de la Diputaci6 de Barcelona, en la qual hi havia un
observatori meteorologic, a partir del qual el director de la Granja havia organitzat
una xarxa. La tasca de Fontsere consist! a millorar la coordinac16 de la cinquantena de col•laboradors voluntaris de Catalunya i Balears que arribaren a compondre
la xarxa que se centra, per raons de disponihilitat de diners, en la pluviometria,
una giiesti6, d'altra banda, ben important. Durant el poc m 6s d'un any que In
estigue, Fontsere tingue la iniciativa de portar a terme alguns estudis, entre els
quals cal destacar el seguiment de tempestes, una experiencia de meteorologia
dinamica pionera a Catalunya i, probablement a Espanya. Aquest fou el seu prirner contacte seri6s amb la meteorologia.
Els primers anys de segle foren dificils per a Fontsere. LAcademia de Ciencies retie el 1902 una important donaci6 del marques d'Alella, Camil Fabra i
Fontanills, per establir un observatori al Tibidabo. Els treballs de construcc16 comeniaren tot seguit, a partir del projecte que Eduard Fontsere havia preparat, per
encarrec de l'Academia, el 1894. Tot i aixl, ell queda al marge del non observatori,
la direcci6 del qual fou atorgada a Josep Comas i Sola, amb el qual Fontsere havia
mantingut una arnistat cstreta fins poc temps abans, amistat que s'havia refredat
bruscament quan Comas fou elegit academic el 1900.
Aquesta situacio de marginacio es prolonga fins el 1909, any en que Fontsere
fou escollit academic. Tres anys mes tard, era nomenat director de la Secci6 meteorologica i Sismica de l'Observatori Fabra, en el qual Comas mantenia la direcci6
de la Secci6 Astronomica.
Aquest perfode havia estat decisiu per al decantament de Fontsere cap a la
geofisica, principalment, cap a la meteorologia. El gener de 1910 s'havia Great la
Societat Astronomica de Barcelona, el primer president de la qual va ser Esteve
Terradas Illa. Amb la nova societat astronomica es volia reunir tots els amants de
1'astronomia, professionals i aficionats, en una entitat equiparable a d'altres del
m6n, per coordinar i potenciar les seves activitats. El paper moderador de'Ierradas
no va poder impedir, pet-6, que un any mes tard Comas i Sola sortis de la Societal
i fundcs la Societat Astronomica d'Espanya i America.
H 19 1 1 Fontsere succei Terradas com a president de la Societat Astronomica
i va retire, poc despres, una proposta de l'enginyer geograf Jose Galbis, que acabava d'assumir la direcci6 de I'Ohservatori central meteorologic, per incorporar els
observadors voluntaris Catalans en la xarxa del servel espanyol. De fet, Fontsere
recupera els contactes de I'antiga xarxa de la Granja i aconsegul en poc temps
reprendre les seves activitats. El suport dell serveis centrals, que facilitaren Ies comunicacions telegrafrques per a la recepci6 de la informaci6 dc la resta d'Espanya
i de ('estranger, i disposar, a partir del 1912, com hem dit, de I'Observatori Fabra,
es materialirzaren en una xarxa renovada, centrada, com abans, en la pluviometria,
que arriba a comptar amb mes de dues-Genres estacions. Amb les dades recollides
es formaven cartes del temps que eren exposades a diferents edificis publics.
Fins aproximadament el 1918, la xarxa de la Societat Astronomica ana funcionant galrebe com un servel meteorologic, pero es basava en el treball voluntari no
solament de la major part dels observadors, sin6 tambe de Ies persones clue claboraven les dades. L'Estaci6 Aerologica de Barcelona, per la seva banda, continuava
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dependent de la generositat dels que feien les observations , el mateix Fontsere,
Gabriel Campo i Ramon Jardi, entre d'altres . I'Estacio de l'Institut d'Estudis Catalans no podia limitar-se als dies programats per la comissi() international, ates
que rebia petitions forca sovintejades de les companyics aeries que operaven a
Barcelona perque els indiques dades sobre els vents locals.
Aquesta situacio esdevingue insostenible i la xarxa de la Societat es paralitza.
El 1919, pero , la Mancomunitat acorda crear un servei catala de meteorologia,
que no inicia efectivament les sever tasques fins al 1921.
La creacio del Servei Meteorologic de Catalunya estava emmarcada en I'objectiu dels dirigents de la Mancomunitat de crear infraestructures de recerca i de
servei cientific a la societat . Poc despres de constituir - se, la Mancomunitat havia
creat diversos serveis cientificotecnics , com el Servei del Mapa Geografic i el Servei del mapa geologic, ambdos amb objectius ben clars d'identificacio del territori
i d'aprofitament dels recursos minerals . D'altra banda , la Mancomunitat tenia un
fort interes en la modernitzacio de 1'ensenyament a tots els nivells . En aquest
sentit , cal destacar el suport de la Mancomunitat a 1'Escola Industrial a Barcelona,
on s'aplegaven centres de formacio i de recerca tecnica de nivell secundari i superior. Al mateix temps , per afavorir la recerca , la Mancomunitat es proposa la creacio de laboratoris en diversos camps ( psicologia , pedagogia , agricultura , quimica,
textil , mecanica 1 electricitat , fisiologia , meteorologia ), cosa que posava de manifest la concepcio dels sews dirigents , partidaris de la investigacio amb base experimental 1 amb vocacio de set aplicada.
El 1919 , la Mancomunitat s'apressa a aprovar el servei de meteorologia a partir d' un projecte redactat per Fontsere , tement que el servei espanyol trees un centre regional a Barcelona . Tanmateix , el funcionament efectiu del Servei no arriba
fins el 1921 , despres de rebre finalment els traspassos de competencies de Les diputacions provincials i despres que la Mancomunitat emetes 1'emprestit dels cinquanta milions, que li permete de formular un programa molt ambicios d'activitats.
El Servei Meteorologic de Catalunya , posat sota la dependencia cientifica de
1'Institut d ' Estudis Catalans , consistia en una oficina central professional 1tzada,
encarregada de coordinar les dades procedents , d'una banda , de la xarxa d'observadors voluntaris , recuperats de les experiencies anteriors , que passa de tres-cents
components ; entre aquests col•laboradors voluntaris hi havia estacions professionals, com l ' Observatori Fabra o l ' Ohservatori de 1'Ebre , estacions privades d'empresa, com les que havien organitzat Les companyies hidroelectriques , estacions en
escoles secondaries, moltes d'elles a carrec d'ordes religiosos , com els salesians, 1,
finalment , observadors privats 1 aficionats a les ciencies d'observacio , alguns d'ells
,,professionals ,,, com ara Josep Pratdesaba , de Vic. D'altra banda , l'oficina aplegava les informations espanyoles 1 internationals rehudes a Craves de telegrafia sense
fils. Amb aquestes dades, els dos meteorolegs del Servei, junt amb el seu director,
Fontsere , elaboraren ja des del 1922 una previsio diaria del temps que es donava a
coneixer en els edificis publics de Barcelona , pero Lambe als locutoris de la xarxa
telefonica de la Mancomunitat.
El Servei dirigit per Fontsere es mostra molt obert a les noves tecnologies.
El 1927, dos anys despres de la seva inauguracio , 1'emissora pionera a Espanya,
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Radio Barcelona, emetia la previsio diaria del temps. Poc despres, es feren proves
d'emissio de les cartes del temps per telefotografia, utilitzant l'aparell tipus Belin
patentat el 1930 pel tecnic sabadellenc Pau Abad.
El Servei era, a mes, un centre promotor de la recerca climatologica de Catalunya. Aquesta recerca ha quedat reflectida en les publications del Servei i, principalment, en les Notes d'Estudi, seixanta-nou de les quals n'aparegueren entre 1921
i 1938. Hi podem trobar desenvolupaments instrumentals, com el pluviometrc
d'intensitats de Ramon Jardi, estudis monografIcs sobre aspectes del clima dc Catalunya, com el dels vents costaners, o monografies locals, com ara 1'estudi del
clima d'Olot, que constitueix el darner volum de la serie, a carrec d'Antoni Quintana i Mari, aparegut el 1938 i que no va poder set difos en el seu moment. Tot i
que el projecte de 1919 preveia que el Servei portes endavant treballs de sismologia, aquests van set una tasca personal de Fontsere, basada en 1'Observatori Fabra.

Recerca cientifica basica i servei dirigit a una demanda social es complementen i s'enriqueixen en el cas de la geofisica i, en particular, en la meteorologia.
Dcsenvolupar i gestionar amb cura aquest binomi fou un dels principals reeiximents de Fontsere.
El model de serve] meteorologic que Fontsere desenvolupa contrasta amb el
que en aquella mateixa epoca adopta la insritucio que acaba essent «rivai>, tot i
que ambdues tenien llacos antics molt profunds, I'Instituto Central de
Meteorologia. En I'aspecte laboral, els empleats del servei catala tenien un contracte anual, que cada any s'havia de prorrogar a proposta de la Seccio de Ciencies
de i'Institut d'Estudis Catalans. El servei espanyol, en canvi, estava format per
funcionaris. La qualificacio reorica dels dos serveis, en aquest sentit, contrastava
molt: una persona com Gabriel Campo, un dels meteorolegs del servei catala, que
desenvolupa els sews coneixements meteorologics en la practica i que no tenia cap
titulacio universitaria, era impensable en el mateix nivell en el servei espanyol.
Tanmateix, la comparacio dels resultats, tot i que caldria fer-la rigorosament, es
decanta clarament cap al servei catala, que aconsegui un important prestigi public
i academic i Iligams consolidats amb les organitzacions internationals. Segons I'opinio del professor Vidal, la clan de lexit del Servei Meteorologic de Catalunya era
la disciplina de la seva estructura. Hi hauriem d'afcgir el fet d'haver reeixit en
aplegar centenars d'observadors i de col•laboradors voluntaris arreu de Catalunya,
amb els quals podia emprendrc estudis i projectes cientifics que, sense ells, no
haurien estat possibles.
Durant la Guerra Civil, Fontsere va romandre a Barcelona 1 continua la seva
activitat cientifica fins alla on va poder, tal com ho testimonien, per exemple, els
registres de 1'Observatori Fabra 1 les acres de sessions de la Seccio de Ciencies de
l'Institut i de la Junta de 1'Acadcmia, de la secretaria de la qual es feu carrec, per
absentia dels titulars. Val a dir que Fontsere tingue un paper destacar en salvar
1'edifici i el patrimoni de ]'Academia davant de circumstancies molt delicades,
com I'ocupacio de la seva seu a la Rambla durant els Pets de maig del 1937.
Pocs dies despres de I'ocupacio de Barcelona per les tropes franquistes, el
Servei Meteorologic de Catalunya fou suprimit 1 el scu arxiu i la seva biblioteca,
requisats. Fontsere, que tenia scixanta anys, a punt de jubilar-se, se'n sorb dels
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expedients de depuracio com a col•laborador de la Diputacio i com a catedratic
universitari probablement per 1'edat. La seva activitat cientifica i professional havia rebut un cop molt fort, que s'atenua gracies a l'Observatori Fabra, on va poder
continuar el treball cientific practicament fins a la seva mort a I'any 1970. El seu
compromfs amb la cultura catalana i amb la democracia, pero, el poi-6 a partici
par el 1942 en la represa d'activitats de l'Institut d'Estudis Catalans. De fet, en
aquell moment era Punic membre de la Seccio de Ciencies que estava a Barcelona.
Pocs anys despres estimula la rcpresa d'activitats de les societats filials de l'Institut
i, en particular, de les dues que ell havia ajudat a fundar, la Societat Catalana de
Ciencies FIsiques, Qufmiques i Matematiques i la Societat Catalana de Geografia.
Els homenatges que retie, algun en la semiclandestinitat, el 1950, el 1960 i el
1970, esdevingueren acres de clar significat catalanista i democratic.
L;aportacio de Fontsere havia estat desenvolupar una col•laboracio estreta
entre el mon academic i la societal civil per desenvolupar al mateix temps un
servei i una investigacio cientifica basica, ambdos interdependents. En el cas dc la
geofisica i, principalment, en la meteorologia, la col•laboracio d'observadors voluntaris es essencial, rant pel fet d'augmentar el nombre de dades disponibles, com
perque aquests observadors poden aportar tins coneixements empirics qualitatius
de valor inestimable. D'altra banda, no es possible un servei meteorologic sense
aprofundir en el coneixement de la climatologia i en el de la dinamica atmosferica
en general. Al mateix temps, la recerca meteorologica basica pot estar molt mes
motivada si esta en relacio amb un servei que ha de complir una missio de gran
valor social.
El Servci Meteorologic de Catalunya, dependent de 1'Institut d'Estudis Catalans, arriba a situar-se en aquests terrenys: connectava les inquietuds cientifiques
amb el mon academic i desenvolupava la investigacio al mateix temps que proporcionava un servei a la societat del seu temps.
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