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U N A irnt erpretacio car itatiy,i (IC ) c' mcepte ale Collabor acio ha fet

que el Congres de metges de Llengua catalana m'encarregues

una de les sexes ponencies, de caire climatologic. No es pas sense

encongiment que compleixo aquest encarrec, perque l'excepcio que

ha estat feta en cridar un ponent estrany a la professio medica no

ve compensada per cap qualitat que ]a justifiqui, si no es la de

comptar entre els membres del Congres amb velles i durables amis-

tats, i potser, posats a cercar motius, la ('haver patit tatnbe jo, du-

rant prop de mig segle, la dcria no interrornpuda d'una cultura

cientifica per al nostre poble.

Per cert que no cal sortir del cercle de la. Medicina, si volem

trobar les petjades dels primers precursors de les investigations

climatologiques en terres catalanes. Per una paradoxa, explicable

solament pct caracter enciclopedic de la ciencia clefs nostres avis,

no fou pas la primitiva "Conferencia Physica" del Collegi de Cor-

delles, ni la seva successora 1''` Academia de Ciencies Naturals i
Arts", la ]far on nasque la climatologia nostra, sing que fou pre-
cisament 1'Academia de Medicina i Cirurgia de Barcelona el hoc
on foren aplegades per primes vegada lades sistematiques, sota

l'impuls del metge Salva i Campillo, qui comenca personalment
les observations ]'any i78o1. Fent sexes aquelles iniciatives, l'es-
mentada Corporacio barcelonina va instituir despres corn un deure

academic ]a continuacio de les observations meteorologiques, i mes
modernament, en impulsar els estudis de Medicina local i comar-

cal, ha estat ella el centre on han anat a convergir valuoses Me-
mories, en les quals els metges de fora de la capital han anat des-
crivint, juntament amb les caracteristiqties sanitaries, les condi-
cions climatiques dels pobles.

Ps, potser, en aquestes Memories, llargament documentades les

ones, fetes de pura impressio personal les altres, pero totes elles

plenes de seny i de bon sentit professional, on caldria inspirar-se
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per a orientar en la justa direccio un estudi climat:ologic que po-

gues retre ] a maxima utilitat a la ^Tedicina i a la Higiene. L'influz

de 1'ambient fisic sobrc els organismes eivents no resulta pas p^rou

definit per 1es estadistiqucs que la majoria dels observatoris reru-

llen, i es segurament per aisu que, apartant-se dels -ells procedi-

ments, la bioclimatologia treballa a^-ui per a adquirir uua persona-

litat calla dia mes forta, especialitzant -se en aquest sentit nombro-

sos meteorolegs adscrits a les in^-estigacioiis propies dell grans

sanatoris n dell Serveis d'Fligiene.

Aquesta necessitat de distingir entre la definicio fisica del medi

extern i la seva definicio fisiologica, ^-e ja de lluna; entre nosal-

tres en feia ja esment en comen^ar el segon tcr^ del segle ^r^,

V'^^gusti Yanez, el compilador de les obser^^acions termom^°tri-

ques d'I;n Salva, guar en una de les sever Memories adre^ades a

P^^cademia de Ciencies naturals i ^^rts ^ reu^arcava la distincio

que calia fer entre la calor que marcaven els termometres i la que
sentien ]es persones, i analitzava amh admirable esperit critic els
diferents factors que influeisen en la manera com reacciona Por-

gauisme huma en presencia dels canvis atmosferics.

Pere jo no roc fisioleg, i em ^,erdria aviat si m'arriscava pels
viaranys de les relacions entre la ^'[eteorologia i la salut publica.
Per aixo aquesta Ix^ncncia no past arribar mes enlla d'una visio

global del clima de les regions mediterrauies, i encara, restringint
mes el terra , crec interpretar el ,pensameut dels qui Penunciaren,
entenent per ^^Tediterrania occidental aquclla part de la rostra mar
prop de la goal viueu els p^obles de parla catalaua. ^s possible que

d'a^luesta visio global els senyors Congressistes en facin sorgir pro-
blemes que interessin llurs especialitats respectives. Si fos nisi, la
meva intrusio eu el sett camp no hauria estat completament inirtil.

Pri^n^er cop d'xr.[l a la cou^c-a uu'diterrirnia.-1 [i ha paisos, el cli-
ma dels goals varia poc dims llocs als altres ; son paisos plans i
voltats d'aigua, veritahles "paletades de fang en n^^ig de ]a mar",

on els elements climatologics romanen uniformes o be bi segue:-
sen una llei senzilla i facil d'entendre. Si poguessim considerar
d'aquesta manera la distribucio del clima en les terres circumme-
diterranies , no costaria gaire de definir, amb qualsevol mapa de
Geografia fisica a] davant. Ai^i podriem dir que travessa la ros-
tra mar la linia isoterma anyal do r^°, i que aquesta cota davalla
fins als ii° el gener i s'enfila fins als 2^ ° el juliol. Comparades
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aquestes valors amb el promedi que correspont al mateix parallel

terrestre, resulta una anomalia termica d'uns 30 en exces, deguda

en part als corrents d'aigiies tebies que circulen per l'Atlantica,

que fan pujar la temperatura de tot I'Occident d'Europa, i en part

a la proximitat dels sorrals de l'Africa del Nord. Els vents gene-

rals, en conjunt, solen venir dels quadrants tercer i quart, d'acord

amb la situacio de 1'anticiclb de les Acores, que s'esten I'hivern

fins al planell de Castella. La nuvolositat mitjana oscilla al voltant

de les 4 decimes, es a dir, que In ha, en promedi, 4 decimes parts

del cel tapades pels nuvols, valor intermedia entre la d'i a 2 de-

cimes, caracteristica dels deserts africans, i ]a de 7 a 8 decimes

corresponent a les regions mes plujoses del Nord d'Europa. La

pluviositat, irregularment repartida, es maxima l'octubre a les cos-

tes iberiques, el novembre cap a la banda d'Italia, i el desembre a

la costa del Moro. La mar hi es particularment calma els mesos

de juny i juliol; tambe el desembre i el gener In ha calmes de Var-

ga durada coincidint amb els temps boirosos de pressi.o atmosfe-

rica elevada, etc., etc.

Pero totes aquestes dades no passer de respondre al que po-

driem anomenar aspecte escolar i primitiu del problema. Si resse-

guim els contorns de la nostra mar, i adhuc prescindint de les altes

serres de Mallorca, de Sardenya i de Cbrsega, * pertot arreu tro-

hem accidents del terreny prow importants per a actuar com cen-

tres d'accio atmosferica. o, almenvs, per a modificar d'una mane-

ra essencial els fenomens determinants del clima. A migjorn, hi ha

la gran fornal del Sahara ; d'alli sort aire roent que envaeix sovint

la mar, despres de tramuntar les carenes de l'Atlas i els alts pla-

nells algerins, i en forma de "Sirocco" s'endinsa en terres d'Eu-

ropa. Per la banda d'Espanya, s'encaren cap a mar, a tall de fal-

ques, ]a Serra Nevada and) les sever col-laterals fins a Murcia, i

la barrera que va de les muntanyes de Terol fins al Moncayo ; les

congnes que aquestes serres deixen entre elles i amb el Pireneu,

son esvorancs que comuniquen la costa amb les terres castellanes,

caldejades 1'estiu i gelades 1'hivern. o amh les terres d'Arago i de

Navarra, mes directament influides per la proximitat de la mar

(antabrica. L'aturall del Pireneu encaixa entre ell i les Cevenes

tot el bo i tot el dolent que l'Atlantica ens tramet per la vall de la

Garona, abocant-ho molt sovint en trannmtanades damunt les pla-

nes del Rossello i de 1'I?mporda, mentre per la canal de 1'Ebre en

davalla sincronicament una altra branca que escomhra el Delta del
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riu i es fa encara mes impetuosa en els afraus de I'Hospitalct de

l'Infant, tan ternuts pels aviadors (leis correus aeris. Entre les Ce-

venes i els Alps, ]a vall del Roine vessa en direccio a Provenca

les malvestats del mistral, o engoleix terres amunt, com si fos un

xuclador, vents calents de migjorn que van a escalfar fora de temps

el Delfinat i la Suissa. Els Alps, ells tots sols, dominen una bona

part de ]a Meteorologia mediterrania, i ades engeguen vents vio-

lents com el mistral i la bora, ades influeixen sense remor en la

temperatura de les terres properes, ades torcen el cane de les grans

pertorbacions atmosferiqucs, convertint el Golf de Genova en pa-

tria predilecta del mat temps.

Tots aquests accidents donen a 1'atmosfera de la MediterranEa

no cert caient de coca remenada, que si per at met:eoroleg es so-

vint motitt de desori, ho compensa oferint en poc espai ]a flies rica

varietat de condicions climatiques.

Distribucio de Ics tcur.f'cratures.-I_a- part de mar compresa

entre el canal de la I'antelaria i 1'Estret de Gibraltar, on una bar-

rera gairehe soma la separa de la mar Atlantica , e^ coni no gran

hassal tancat , que en alguns ] toes assoleix fondaries superiors als

3.000 metres . Tnconiunicada practicament amh els grans oceans,

no es troben en els seas fons les temperatures properes als 2° ceu-

tigrads que caracteritzen les aigu es abissals ; molt at contrari, des

dels 200 metres per avail, tota Ia massa d'aigua mediterrania esta

a una teniperatura gairehe uniforme , do I i" a 12". Solament la

temperatura de les capes superiors es sensihlement variable, segons

les influencies de la insolacih local, (leis corrents marins i de les

aportacions dels rills.

Consegiiencia immediata d'aquest fet es una distrihucio de pe-

tit gradient en la temperatura mitjana de la regio niaritima, de

manera que 1'isoterma anval de 16° ressegueix les costes de Ca-

talunya , de la Liguria i de la Toscana , per la bandy del Nord,

mentre per la del Sud, l'isoterma de 18" va resseguint els vessants

del petit Atlas, parallelament a les costes algerines :;.

Bent contrast amb aquesta uniformitat, per poc que ens allu-

nvem terra endins, trobem les isotermes fortament corhades (fi-

gura i) per efecte de la configuracio del Pais. Aquesta - curvatura

es molt mes acusada en la regio propera als Alps maritims, i par-

ticularment a la Costa l3lava , on s'agombolen les isotermes de 13°,
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14°, 15° i i6°, amb un gradient termic que en alguns llocs no bai-

xa de i° per cada 20 quilometres en direccio Nord-Sud.

Al fort de 1'estiu, a les costes d'Europa s'igualen Ines les tern-

peratures, amb un promedi de 26° a 2 7°, i e1 gradient termic hi es

poc marcat, si no es mes enlla del Cap de la Nan, on una rapida

creixenca de la calor en direccio a les planures de ]a Manxa re-
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vela ]a proximitat d'aquells rostolls inacabables. I?n canvi, per la

part d'Africa les isotermes s'apreten entre Ora i Tunis, formant

un feix de linies paraldeles que en poc espai passen des dels 26° a

la costa fins els 32° a la regio dels xots algerins. En general,

aquesta distribuciG de les temperatures correspon a aquell estat de

quietisme de 1'atmosfera que ha fet proverbials les nostres bones

mars dels mesos de juny 1 juliol. A la faixa costera, l'acc16 de ]a

calor solar es concreta aleshores a produir efectes gairebe locals,

LIORNA

'AGLIAAI
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que a muntanya son ruixats i tamborinades, la transcendencia dels

goals no arriba pas gaire ]luny. ^s 1'epoca en que el barometre diu

entre nosaltres ben poca cosa, perque les ciclonades passer molt

al Nord i gairebe totes les variacions atmosferiques obceixen a

causes que podriem dir-ne de veiuat, i si eacepcionalment alguua

llevantada remou la mar a Cataltmya o uu cup de xaloc fa irres-

pirable Patmosfera a tota la Mediterrania, Bolen esser de poca du-

rada i de poca•intensitat.

Beu diferent es 1'hivern. Els dies de fort anticiclo gtte son pro-

pis del desembre i el gener, quan el barometre passa dies i dies en

els Bunts mes alts de la seva escala i un airet fi del Nord o del

Nordest sembla "com si es fiques als ossos", masses d'aire fred

de central avancen i reculen damunt les terres de )'ran^a ;

pero les baixades de tempcratura de que van acompauyades se Bo-
len deturar a sota^°ent dell Alps, esagerant-s'hi el gradient, que
aleshores es fa gairebe doble del que hem indicat per a les isoter-
mes anyals 4. Aquesta situacio conri-asta vivament amh la de les
costes iberiques ; i no parlem de les illes Balears, que, enclavades

al mig del gran magatzem de calur que es la mar, tenen sempre
endolcit el seu clima en relacio amb el continent. Per a no consi-
derar mes que estacions de poca altitud, podem comparar les tem-
peratures segiients, que son les promedies del mes de gener, re-
duides ja al nivell de la mar:

Nita ... ... ... ... ... ^,8° Barcelona ... ... ... 8,8°
Avinyo ... ... ... ... 4,z° Amposta .. io,2°
A^Iontpeller ... ... ... ^,2° Palma ... io.3°. ... ... ...
liarsella ... ... ... ... 6,^° bIaho ... ... ... ... to,2°
Pcrpinya ... ... ... ... 6,q° Valencia ... ... ... ro,r°
Gir^na ... ... ... ^,6° Alacant . ... ... ... ... ir,i°

Les temperatures d'Avinyo i de D'Iontpeller diuen prou he quan

gran es la influencia dels freds continentals a ]es vores del Golf del

I,leo. Val a dir que a la Catalunya espanyola hi tenim e^emples de

freds intensissims el gener, coin sou els de la Plana de Vic (3,0° en

promedi a Vilatorta, o sia, reduit al nivell de la mar, 5^4°) ; l^ro
estan circumscripts a lxtits claps que no segueisen la llei general,

sing que, en dihuisar les isotermes, rester com punts singulars, fora

de tota continuitat.

Els dies d'hivern que 1'anticiclo s'enretira per a deisar pas a les
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depressions que venen de ponent, com tambe durant les dues pri-

maveres, quan els remolins del front polar davallen fins a les nostres

latituds i els ciclons In son cosa corrent, la definicio estatica de la

temperatura per mitja d'isotermes mensuals perd gairebe tota ]a

seva significacio. Aleshores es el dinamisme general atmosferic el

qui ha d'entrar en compte si es que volem tenir una idea clara de

l'estat termic. L'alternancia, sovint sobtada, de faire tropical o sub-

tropical i de faire polar, fa que les variations de Ia temperatura

tinguin, aleshores, importancia biologica superior a la de la valor

absoluta de la temperatura mateixa, en particular l'arribada de les

masses d'aire fred, de la qual deriven infinitat de problemes sani-

taris que ningu millor que els metges sembla cridat a resoldre. Ca-

da baixada de la pressio atmosferica, sobretot en les clues primave-

res, ens porta en la seva fase final, Juan el barometre ja torna a pu-

jar, vents freds de tramuntana o de mestral, corrents d'aire polar

que per la seva major densitat ocupen els estrats mes baixos de

1'atmosfera i que, en consegiicncia, son fortament influits per les

muntanyes. El Dr. Bergeron, del Servei Meteorologic norueg, ha

estudiat especialment aquestes situations atmosferiques en que el

front de faire polar o front fred, aturat pels Pireneus i pels Alps,

penetra com una hernia per les planes (let Rossello i de la Proven4a

cap a la Mediterrania, deixant a recers les terres catalanes i piamon-

teses

Aquest efecte de recers es manifesta mes o menys per a totes

les onades fredes que avancen dels paisos del Nord cap a nosaltres

i estableix en els moments mes critics de 1'hivern una diferencia

essencial entre el clima del Rossello, la Provenca, la Costa Blava i la

Riviera, per una part, i les costes de la nostra Peninsula per altra

part. No voldria que me'n fessin retret els catalans de l'altra banda

del Pireneu ni els provencals, que amb tant de bon gust han conver-

tit en admirables estacions d'hivern les seves platges ; pero cal con-

fessar que es precisament durant l'hivern quan el clima de les cos-

tes iberiques porta enorme avantatge at dels golfs del Lleo i de Ge-

nova. La deturada dels grans freds es un fet tan frequent, que no

cal sing repassar ]a colleccio de les nostres cartes del temps per a

trobar-ne dotzenes d'exemples. Com un de tants, la figura 2 mostra

la distribucio de temperatures a les 7 del mati del dia 13 de febrer

de 1929, que pertany a una Ilarga tongada de freds amb regim d'al-

tes pressions at Centre d'Europa, que dura la darrera part del gener

d'aquell any i la primera quinzena de febrer.
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^s, certament, en circumstancies d'aquestes, quan a Catalunya

el vent mint-a o mauca del tot, que s'hi presenten en forma espora-

dica, en mig de temperatures relativament suaus, refredaments lo-
cals intensissims, com els ja esmentats de la Plana de Vic; ]a gent

del pais els ah•ibueis erroniament al rent del Pireneu, Pero n'hi hau-

ria prou amb tuia petita bufada de vent, del Pireneu ^o d'on fos, per

F'ig. ^,-Om7a isoterrna rle! l3 de feLrer de 19?9, a i h. L'rcire J'ird conlinentnl ^w /got
lrnmssw• els Pir^^u^ns nr els Alps i vey .a rlnnc^nrt la Jlydrtrrrmtin, ^n Joann rye ^nrsb•n-
ln^ln , per /rs p/rrnes rfe !a L'atnlnngn frrau•esrr. r dF In Prot•^°uf^n . ^'uh•e Bnrceloun i l^fnr-

selln iri kn ! ^° dr rliferi^ur•ia de t^^na^^rntnrn.

a im^>edir totalment el feni^men. _^quest fenomen Them estudiat de

ben aprop, i els noshes col•laboradors de la Plana hi han ajudat amb

llarnttes series d'observacions termometriques. I?s tracta d'un refre-

damcnt local dels estrats inferiors de Patmosfera, d^egut a la im-

nmbilitat de faire i a la seva transparencia extraordinaria durant la

nit ; la irradiacio del terreny fa baixar rapidament la seva teml>era-

hira i la de la massy d'aire que hi esta en contacte immediat. l:n els
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llocs elevats dels contorns, que estan per damunt d'aquest "estany

atmosferic"ion hi fa hoc o molt vent, la temperatura hi es mes

alta, de manera que hi viuen els ceps, quan al fons de la Plana el

cultiu d'aquesta planta hi es practicament impossible.

D'aquestes inversions de temperatura pot donar-ne idea la fi-

gura 3, que representa els resultats dels sondatges nocturns que

amb un equip del Servei Meteorologic de Catalunya realitzarem en

el camp de futb^ol de Vic dues nits de forta gla^ada, les del aq i 2•^

de gener de i9z^. Com mostren les grafiques, a a^ metres d'al4aria

faire era ja 2° mes calent que arran de terra, i a 40o metres 1'aug-
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ment de temperatura era de mes de 7°, o lien uns ri° de temperatu-

ra potencial. En nits aixi, no es ear que 1'Observatori de Sant Ju-

lia de Vilatorta doni temperatures minimes io° mes baixes que

les de I'Observatori Fabra, malgrat la poca diferencia d'altitud en-

tre els dos ]locs.

Una causa analoga tenen els feeds d'algunes walls de la Segarra,

en particular als voltants de Calaf, on el fenomen es complica so-

vint amb les boirades matinals que segtteixen el refredament nocturn ;

son boires gebradores que dipositen quantitats considerables de

cristalls de glad damunt de tots els objectes, i passa sovint que

produeixen pertorbacions sobtades en les comunicacions telegrafi-
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ques, pertorbacions que Bolen esverar algun telegrafista novell, pero

que els celadors practics del pais resolen senzillameut a cops de

canya, fent caure la massa de gebra que la boira diposita en els
fils i en els isolants de les linies.

Ely ve7¢ts.-La disri-ibucio normal de ley pressions damunt 1' At-

lantica, 1'Europa i 1'Africa, hi marca tambe, teoricament, la distri-
bucio dels vents. Pero els vents normals, com totes ley calory pro-

0 _2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 p^0

^scala de fregiiencia

Fib/. 4.-Xos« ^(r^ls t^entr, ra /000 nrt^h^FS ^Tnl{^6rin ,.,rgon .^^ ^^l.^ .,on-
drrtyrs diaris fets ^ Bnrrrlor^n rtes drl 1914 al 11)30 (so^arlntprs

de nxigrlin , r^uh-e lllt i 13hJ. s

medies, no son sino una ficcio, que gairebe mai respon al fet ac-

tual.
Duna manera aproximada, podria prendre's com vent normal

el que ley estacions aerolo^iques observers a i.ooo metres d'al^aria;

a aquesta altitud, i en terres que rso Bien massa muntanyoses, les

influencies orog^rafiques ja no s'hi fan sentir gaire. Aiti es com la

rosy dels vents a i.ooo metres, a Barcelona, mostra un maximum

per a ley direccions W i ^'^^N^^', amb dos minimums, de valor gai^-

rehe nulla, per als vents del SE. i del NNI. Les roses de la costa

francesa es decanters mes cap' al Nord ; de ley del migdia d'Est^anya

no sabem que se n'hagi fet cap resum, pero una primera impressio
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sembla indicar que les direccions hi son mes escampades cap al

S^^%.

Aquests vents aponentats no coincidei^en gairebe mai amb els

vents arran de terra, i ni en direccio ni en fora no els trobem amb

regularitat si no es mar endins, a les grans planures, o be dalt

dels cims. Ala costa, a les valls i als vessants de les muntauyes,

els vents Bolen tenir un caire local, i aclhuc quan els vents inferiors

o TORI
°^

o MON LIMAA /

•^o MONTAU^AN •.
"iARA5C0 ^

MONTPCIIfR ° NISS^

^ARTAGEf1A

GCNOVA

Fig. 5. - Dirccciwts donrircm:ts del text n 1000 nrclres d'rrlr•bria ^pronrig do 1'rnrg^.

seguei^en la direccio dels corrects alts, adquireixen qualitats que

els caracteritzen d'una manera diferent en cada contrada.

A la costa matei^a, sou les prises marines les que dominen els

dies de bon temps. Intenses a 1'estiu, moderades a la Primavera i la

tardor, aclhuc a Phivern es fan sentir amb relativa frequencia. A

Catalunya en diem marinade, garbi o ]lebeig, segons les localitats ;

a ]es Balears es Penibat; a les costes frauceses es el mari, encara

que en aquest nom s'incloueu, tambe, els xalocs de caracter gene-
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rai. lluraut 1'estacio cal•lida, i el mateix els dies assolellats dell
mesos freds, la marinade s'estableix tan bon punt 1'escalfor del
sol es suficient per a determiner una conveccio sensible damuut les
terres. Ll m^iximum el tenim els mesos de juny, juliol i agost, amb
fora que creix des de les vuit del coati fins a les dues de la tarda,

per a mancar despres a poste cie sol. La marinade va precedida i
seguida de calmer gairebe absolutes, que la separen dels terrals
nocturns, vents que davallen de la terra cap a la mar en direccious
cue del>enen mes que res de 1'orientacio de les barrancades que els
fan de llit: com diuen els pescadors, "cada afrau to es sea".

A la costa barcelonina, la marinade hi es forte, i la masse
d'aire que hi prep part arriba, de vegades, a una g^ruixa do mes
de i.ooo metres ''. Eu els ]locs on assoleix la seva mes gran ampla-
ria, penetra terra endins uns 6o quilometres, Pero a aquest limit
ja no hi arriba siuo passat migdia. ^s segurament a la seva cons-
tancia durant gairebe tot el juliol, que es deu la dita pagesa d'apro-
fitar aquest mes per a les feines del batre.

L,a direccio de la brisa a Catalunya es preferentment del S5^ti'.,

tirant, de vegades, a PL., com passe a 1'Fmporda. El mari del

Rossello i del baix Llenguadoc tira mes al SE., i no sol arribar

als versants de les Cevenes sino quan ja ve confos amb vents

cPorigen depressicmari.

Dels vents relacionats amb el dinamisme general no se'u lwt

dir gran core que uo sia coma a tots els paisos, i tenen, per aquesta

rao, un interes climatologic molt relatiu. Alguns, Pero, presenten

particularitats prbpies quan s'entaforen gels congostos o s'escampen

per les planuries.

De tots ells, es lx^tser la tramuntana un dels nostres vents mes

tipics ; la seva durada i la seva intensitat, juntament amb la seque-

dat de les masses d'aire que transporta, en fan un element clima-

tologic d'especial significacio. Les conditions en que es presenten

les tramuntanes hen estat curosament eshuliades per En Patxot H,

pel que fa referenda a 1'Emporda, que, juntament amb el Rossello,

n'es la terra predilecta. Les circumstancies que detenninen aquest

vent son d'origen ciclonic, i estan relacionades amb depressions al

Golf de Genova, simultanies amb alter pressions a la Peninsula

iberica. I:1 torrent del NW. que aleshores ve de 1':ltlantica, s'en-

caisona per terres de Gasctmva i s'abat despres damunt les pla-

nes d'una i altra Banda de les Alberes, adquirint cada vegada mes

velocitat. Gairebe al mateix temps, i per les mateixes causes, ve
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d'Arago, seguint el canal de 1'Ebre o saltant her damunt de les
serres, un rent huracanat del NEV. que a la comarca en liven sere
o mestra] i que escombra sense pietat les platges des de Cambrils
fins al Fangar.

Sobre la tramuntana de 1'F.mporda, i mes encara sobre el mes-

tral osere de la regi6 tortosina, hi ha molten investigacions a fer

pel que fa refereucia als limits geografacs dels sews dominis. i no

cal dir que encara ignorem mes quina sia la seva influeucia en

altitud. $s, aquest, un hunt que caldra eshrinar, no solamer.t per a

les conveuiencies dels qui han de vivre o edificar en les comarques

que en son perjudicades, lino per als intcrensus de 1'aviacio, que

els dies de tramturtana troba en certs indrets veritables paran}'s,

on els bufaruts produeisen en els aparclls brandades i derives pe-

rilloses, i Paterratge, en can d'emergencia, hi es altament compro-

mes.

A la Proven^a regna amh fregiiencia el "mistral ". $s un ^•ent

sec i fi-ed que to cert parentiu amh la tramuntana i vnb el mes-

tral tortoni, i que davalla pcl canal del 1Zoine fins a mar, adgni-

rint, de vegades, en les protin:itats de ^Iontelimar i d'_lvinvo, una

violencia eatremada. No sempre es correslxm amb la tramuntana

i, segons sembla, les condicious din^unic^ues de la seva aparicio cou-

venen amb 1'ehistcncia d'una ^u-ea d'altes pressions a ponent de la

Provenca (mistral general) o amb una maraca de gradient baro-

metric atot PI?nt i Sud-est de Franca (mistral local) ^'.

L'^stat de In Naar.-^s una consegiieucia immediata de la fora
del vent regnant, ja sia a la localitat, ja a certa distancia (mar llar-

guera, mar de fons). Prop do la costa, les muntan^es podeu in-

fluir-hi rllmant localment la mar eu dies de rent d'en terra ; a
alta mar, la circulacio atmosferica general actua sense obstacles

i hi determina la direccio i la tnagnitud de les ones.

No se sol incloure Pestat de la mar entre els elements climatolo-

gics ; les seven variations tenon mes aviat importancia per als na-
vegants, els quals, per tort, no se'n preocuperl gaire, sino quan ja

tenon el mal temps damunt. Les societats csportives i les empreses

d'ohres dels ports en fan algunes observations sistematiques ; tom

a mostra, hem transcrit en la figura 6 el resultat de les lades que
des de iq^q telefona diariament al Servei Dleteorologic de Cata-
lunya ^'111var 1;erdenrls, 1'incansablc observador del Club de Na-
tacio I3arcclona.
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L'/rr^^nitnt.-L'humitat varia tart d'un Iloc a 1`altre, adhuc si es

trarta de petites distancies, que uo es possible definir-la esactament

eu un niapa. /^ reces d'un mateix edifici, hi ha Ilocs secs i llocs

humits ; en la Ines petita muntanya, els solells i les obagues tenen

estats hiarometrics totalment discordants. ^Ies dificil es, encara,
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^ros.,r^ ^o^zcs dr° ^i^es ^lr /,.70 rya d'alrin^n^ 1,

per a uu pail massy accidentat, definir-la des d'un punt d'albir sa-

uitari, ,i no es arribant als darrers detalls topo^rafics. I, respectc^

a aquest punt de la influencia fisiolb^ica, no estar<t fora de lloc,

com a disgressiu, fer notar les diferents gttalitats de la htuuitat,

quan no son els aparells, sino els essers vitts els que li scr^^cisen de

mesura. No bi ha cap persona de Pell mitjauauient sensible que
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no sapiga distingir entre Phumitat "romatica" d'un soterrani, o

1'humitet "engansosa" del pia de Barcelona i d'alguns pobles de la

Marina, i Phumitet sang, encara que higrometricament mes alta,

d'un dia de pluja a muntanva. I no parlem de les "boires morti-

feres", coin les del desembre del i93o a la veil de la Meuse, re-

ferent a lcs goals meteorolegs i mctges son, encara, lluuy d'una

eapiieacio satisfactoria. Hi ha factors encara mal estudiats, que

constitueisen coin el timbre de Pestat higromefric, fenf-lo mes o

menus sensible a Porganisme home ; enri-c ells, s'endevinen la si-

labror deguda a la prosimitet de la mar, la pols i els gases dels

trans centres industrials, etc. Un veritable mon de recerques

per els meteorblegs higienistes. Val e dir que iguelment hot afir-

mer-se de tots els altres elements meteoroiogics, que no actuen

mai en els organismes d'una manes analitice, com ho fan en els

aparells de mesura, lino com parts integrants d'aquest complese

caoYic que constituei^ el meth ambient.

Si es prescindei^ un bon tic del detail, pot arrihar-se a una vi-

sio de conjuut de la distrihucio de Phumitat. P.eferint-n^^s pr-inci-

palment e ]es costes de Catalunya i Valencia, tenim series d'ob-

servacions que demostren una constancia molt marcada de la va-

lor de Phumitat mitjana mensual a traves de Pany: de 67 a jo per

too, a Parceloua; de 6:} a 68 per too, a^Valencia; de ,2 a 74 per

Too, a ^1lacant. No en va ens bauven^ tots a la mateiaa mar. Pero

tautost es Para esment els fenomens isolyts i a les realitats de calla

dia, es veu que equesta constaucie no es mes que un fruit de les

matematiques, una ticci6 mes, deguda a1 sistema de les mitges arit-

metiques, I>ergtte dificilment es trobaria un element meteorologic
mes bruscament variable que 1'humitat.

!1 les costes mediterranies, com gairebe a totes les costes, dues

conditions de temps oposades elterncn en determiner el gran hi-

grometric : ones vegades, el transport d'aire mediterraui cap a le

terra, que to lloc totes les bores de dia dell mesos talents i tempe-

rats; altres vegades, el transport d'aire atlantic o continental cap

e la mar, sobretot en dies de regim depressioneri.

EIs vents de mar, quan fa bon temps, douen a les vilcs costeres

humitats que no solen depassar el 75 per ioo; perm, tan bon punt

com aquests vents es veuen forcats a pujar per Ies murtau^-es,

el refredameut adiabatic augmenta 1'humitat relative, arribant tins

a prop de la satttracio, que es el que succeei^ els capvespres cPes-

tiu i de terdor a tote la Serra costes catalana, molt uses humida que
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les terres arran de platja. Si es tracta de llevants de mal temps, que

veneu amh humitats de 8o i 90 1>er roo, aleshores la, scrra costera

es cobreix de nu^^ols russebuerr que taper els cims fins mer <le la

meitat de la seva al^aria, i en presenter-se lcs primeres pluges,

son particularnunt intenses en els versants que esguardeu cap a
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mar. Fa ja alauns ant's que varem estudiar e^perimentalment aqucst

augment d'humitat a ]es muntanyes properes a Barcelona, distri-

intint una scrie d'higrometres inscriptors, des de la Seu fins al

cim de Collcerola 10, i assolirem resultats yue son probablement

aplicables a tote la rostra costa.
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Aquesta influencia dels vents de mar arriba molt terra endins,
i no n'estan lliures les serres de Trades i de] Montsant, ni les ca-
renes de Montserrat i Sant Lloren^ de Munt, que voregen el Va-
lles per la Banda de ponent, ni molt menys els turons del 1^7ontseny,
que en els sews cims i en les seves walls alter son molt p^rjudicats
de les humitats causades per la marinade. A'o ens cansarem de re-
peti^ que qui cerqui a Catalunya un clime de muntanya sec, 1'ha de
trobar a les serres de Pinterior, allunyades de la Mediterrania.
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En temps de calmer hivernals, les mtultanyes de la costa ca-

talana tenen boires i calitges de condensacio local, amb humitats

que passer del coo per zoo. En avan^ar el die, el sol en Bona comp-

te, i la humitat relative torna a la seva valor normal ; en canvi, cap

a 1'interior rcmanen, de vegades, boires baises, com les que s'es-

tenen soviet pel Pla d'Urgell. Aquesta situacio, repetida durant

setmanes seguides, particularment el desembre i el gener, es ca-
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racteristica de les alter pressions peninsulars, i contrasta ainb el

comportament do la hun^itat quau s'estahleisen vents aponentats de

car$cter ciclonic.

L'arribada del rent fred i sec, clue ronda cap al V"ord al final de
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calla depressi6, es un fenomen brusc, i probablement no se li ha

concedit gels higienistes del nostre pais tota la importancia quc te.

E.1 .fet de trobar-nos arrecerats dels pouents atlantics per una tri-

ple ]inia de muntanyes : el Pireneu i la serra Cantabrica 1^er una
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Banda, per ttna altra la linia de turons compresos entre 1'LTrbion i

el Javalambre, i, mes enlla de la Castella \ova, la renglera de

tints del Guadarrama i de les serres de Gredos i de Gata, fa que la

costa mediterrania rebi completameut alterades, pel que fa refe-

rencia a la humitat, les masses d'aire que circulen a la cua dels ci-

clons. Si son Words i Hord-nests, que veneu ja amb poca humitat,

prou soviet se u'acaben de desprendre en passar el Pireneu, i ens

donee moments d'una sequedat molt accentuada, amb eels Maus

i visibilitat escelxional. Si son ponents, abans d'arribar a la costa

has de tramuntar carenes de t.ooo a 2.000 metres d'al^aria, i en

entilar-se pel vessant de cara al vent hi deices caure ruixats, men-

tre pel de sotavent tornen a davallar en forma de vents escalfeits

i secs, que en algunes ocasions assoleixen les caracteristiques del ve-

ritable foehn, el vent alpi que rosteix la vegetacio de 1'Oberlasd

i deixa sentir els seus efectes fins a les regions meridionals d'Ale-

manya. ^o disposem de dades referents a les atnsequencies sa-

nitaries ni agriatles d'aquests foehns peninsulars ; probablemest no

resultarien en lloan^a dels vents de ponent, que una dita ja molt

antiga declara indesitjables.

Lcs plugcs.-La documentacio pluviometrica es abundosa. A

Catalunya , sintetitzen aquesta bibliografia 1'^'^tlas pluviometric in-

serit en les Memories Yatxot ", i les publications posteriors del

Servei Meteorologic de Catalunya ==. A Franca , n'ha fet un excel-

lent resum En L'igourdan ca, continuador dels e^tudis pluvionte-

trics d'Alfred Argot. A Valencia, el Servei :Meteorologic de la

Federacio Agraria de Llevant ha pul^licat cartes pluviometriques

molt detallades , despres de les que havia ja fet el professor d'aquell

Institut d'ensenyament secundari , 5r. Gimeno '^. Les dades de

les Ines I3alears , consten, principalment, en els "Resumenes" del

Servei Meteorologic espanyol. Seria aci simple copia d'aquests

trehalls el que diguessim per a definir la pluviositat de les nostres

costes , i a ells ens hem de referir . En treurem, nomes, tom fet

culminaut , 1'existencia del minimum de pluviositat que compren

el Pla d'lirgell i s'exten, ja atenuat, cap al camp de Tarragona i

hibera de 1'Ebre ; la seva impr>rtascia es, sobretot, agricola, gels

llargs periodes d'eixut que s'hi observes , algttns dells de mes de

dos mesos seguits sense gluja. L' existencia daquest minimum es
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correspon, com es natural, amh un mininnun, tambe, de fregiien-

cia de dies eutplujats, i amb un inatiunuu d•iusolacio, i sera se-
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guran^ent d'una gran valor terapeutica el dia que es tracti de treu-

re mes partit de la sercnor del nostre cep.

Nitivolositat z i/tsolacio.-Sou poques les observacions de uu-



Setc Conyres de Ilctges de Llengua Catalana 25

volositat fetes d'una manera continua. D'ordinari, se'n fan dues

observacions diaries, o tres als observatoris mes importants, eva-
luant-se per estima les declines parts de cel que estan cobertes

de nuvols. En aquesta apreciacio, la majoria d'observadors no dis-
tingeixen entre les diferents classes de nuvols, i tot hi va barrejat,

des del vel cirros que amb prow feines s'endevina, fins al nuvol
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cspes i negre dels dies de tempesta. Malgrat aquesta confusio, els

resultats presenten una certa uniformitat que permet fer-ne cartes

de conjunt, amb la condicio de prescindir de les diferencies d'ordre

local, que no son, certament, insignificants. $s d'acord amb aquest
criteri que ha estat feta la carta de la figura i r, on es veu que un

minimum de nuvolositat correspon a la Provenca (3,5 decimes) per

efecte dels vents catabatics locals, i es perllonga despres en una

faixa parallela a les costes de la Peninsula iberica fins a Ora, on
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comen^a la zona de nuvolositat inferior a 3 decimes, prbpia dell

planells algerins.

En interpretar aquesta o qualsevulla altra Carta nefonietrirt, ul-

tra les circumstancies d'observacio que ja han cstat indicades, ral
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ts( lnl a Bn^•rr^lonn pel S^•i•rri .N^°fr^orolo,^ic rlr Cadnlmn/a. I'rn-

acr, /̂ de do.+ a^n^.^^ d'obserracru.

tenir en compte que hi manqueu gairebe en absolut les observacinns

d.e nit, i que en les nostres latituds, on molta part de la nu^•olositat

es de tipus con^•ectiu, es a dir, produida pels corrents ascendents
diurns, el proinedi del dia i de la nit, si es fes, revelaria se^ura-
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ment una nuvolositat encara mes minsa del que la Carta expressa.

Funcio imrnediata de ]a nuvolositat es 1'energia lluminosa i

calorifica que en un Hoc determinat es rep del so]. Aquest element

climatologic, un dels de mes transcendencia, es un dels menys es-

tudiats.

Uzi aparell que permet avui mesures comparables es l'heliograf

de Campbell, encara que no marca sing les hores que fa un sol re-

lativament fort. Aixi i tot, les sever indicacions son precioses, i la

condicio de comparabilitat esmentada p(Lrmet estudis sintetics del

mes gran interes. En la figura r2 hem transcrit els resultats de dos

anys d'observacions fetes a Barcelona amb aquest aparell ; com a

terme de comparacio, en la mateixa figura ha estat dibuixada la

corba de duracio teorica del dia, de sortida a posta de sol, redu'ida,

tambe, al promedi de cada mes. La relacio entre la durada prome-

dia de la insolacio i ]a del dia astronomic, oscil•la entre el 49 per Too

el gener i el 66 per Too el juliol i 1'agost, i, si es to en compte que,

adhuc els dies de cel mes ras, l'helibgraf deixa de marcar els pri-

mers i darrers minuts del dia, l'esmentat percentatge ve a esser una

comprovacio de la valor de la nuvolositat deduida de les observa-

tions visuals del cel.

Dissortadament, en el nostre pais estem mancats d'estudis de

radiacio solar, i els pocs que s'han intentat no estan orientats en

el sentit de ]a Mleteorologia estricta. Hi ha feta una serie molt in-

teressant d'observacions fotometriques de lluminositat del nostre cel
per N'Alvarez Castrillon, treball premiat en els Concursos Patxot,
pero. ultra que no ha estat publicat encara, no resol mes que una
minima part dels problemes que fan referencia al nostre esplen-
did capital de Hum i de calor.

En aquesta via hi ha molt a fer, i seria de desitjar que algun
dels fisics Catalans es dediques de preferencia als estudis de radia-
cio solar i d'actinometria, que van prenent a tot arreu gran vola-
da i son la base de nombroses aplicacions a tots els fenomens de
la vida animal i vegetal.

Els elements de treball per a 1'esht-di clinwtologie de les terres
catalanes.-Gran part dels coneixements actuals sobre la climato-
logia de les nostres costes es deguda a establiments d'iniciativa
local. Molts d'ells son observatoris privats, alguns isolats material-
merit i adhuc espiritualment ; pero, en llur majoria, estan conne-
xes amb les organitzacions regionals o nacionals. Per no citar mes
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que la part peninsular, teuim a Catalunya el Servei 1\Icteorologic

de la G^eneralitat, i a 1'antic Reialme de Valencia el de la Federaci^

llgraria de Llevant. A les I3alears, hi ha uvmbrosos elements dis-

Imrsos ; alguns dells trameten Ilurs observations al Sereei :Meteo-

rologic de Madrid, peso no sabem que se'n facia estudis espe-

cials.

Caldria enfortir i solidaritzar aquests instruments de trehall i

de connexio. Caldria, urgentment, agrupar en uua associacici ofi-

cial o privada els observadors de les Balears, per a coueiaer en tots

els seus detalls el clime daquestes illes, dcstinades a esser compta-

des entre els paradiacs cPhiveru. Caldria que tots, i Testament me-
dic en ;articular, trehallessin per a donar a les lodes meteorolb-

giques una finalitat humane, a utilitat dell bons i dels malalts. El
meteorulcg es veu masse apressat per ]es exigencies del mou^ent
(informacio iuternacioi^al, prognosi del temps, avisos a I'aviacio i
a la marina}, o per la comprensio dinamita dels fencmens de 1'at-
mosfera, i dificilment pot parer esment a les consegiiencies que
tot aiso to per a la salut publica. l?n canvi, el n^etge, i no sola-

ment e] metgc rural, to diariament al seu abast el constatar Taccio
immediate del meth ambient en la salut dels seus clients. EI1 sol
sap el sc*tret de la invasio cPepidemies d'origen climatic que no se-
rau mai revelades per les cstadistiques demografiques ordinaries,

ja sigui p^erque aquelles afeccious no son mortals, ja perque, si ho
scin, de la invasio a la wort hi va un title evolutiu prou llarg o
prou irregular per a fer perdre tote idea de relaci6 eutre la cause
i les sexes darreres consegiiencies.

ConchTS2o

F.1 curt resum climatologic que preeedei^, haura suggerit-i no
era altre el meu prop^^sit-mes que la idea de la feina fete, la de ]a
molta feina que manta fer. I?n aquest trehall a fer, rma bona part
de la climatologia esta lligada amh el conjunt de les evolutions at-
mosferiques, i es en els centres meteorologics on ha de tenir el seu
desenvohipament natural. Una alts part es cTordre estadistic, d'in-
formaciu local, d'especialitzaci6 de les observations in situ. Ls per
aquest motiu que jo prolx^saria co^m acords del Congres els se-
giients

ler. El Congres e^pressa el seu desig que el Servei Nleteoro-
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logic de Catalun^•a i el de la Federacio Agraria de Llevant rebin
d'autoritats i particulars tot 1'ajut necessari per a que puguin reu-
nir i sotmetre a estudi el major Hombre de dades climatologiques
de les se^^es jurisdiccions respectiees, i que els sia adscrita, tan
aviat com les circumstancies ho permetin, una col^laboraei6 medica
especialment destinada a 1'estudi de la influencia dell elements me-
teorologics en la salut ptzblica.

eon. EI Congres expresses el seu desig que les estacions me-
teorolbgiques de les Balears siguin agrupades en tm organisme in-
sular destinat a incrementar llur eficacia i llur Hombre, i a resumir
i estudiar llurs dades, a fi d'arribar a un coneixement acurat del
climes de les illes. A aquest efecte, espera la iniciativa i Pajut de
les Corporacions populars interessades.

3er. Tl Congres e^pressa el desig que els metges i farmaceu-
tics de llengua catalana contribueisin a les observacions climatolo-
giques, ja sia collaborant en les observacions diaries de les Xar-
tes catalana i Valenciana existents, o en lcs de la ^arsa Balear en
projecte, ja sia intcnsificant la tasca ja comen^ada de les numogra-
fies locals, i procurant definir en tennes generals_les conditions cli-
matclogiques de llur localitat respectiva.

4rt. ^s de ]a major conveniencia yue totes observacio o deduc-
cio en feria de climat^ilo^ia anitaria sia publirula i distribuida
entre eL; interessats cn coueiser-la, i si Pautor uo pogues fer-ho
1^1 seu compte, la comuniqui als centres o revistes prufessiouals
que p^.iguin publicar-les '^.

Se. El Congres prega als seas membres, i als metges en gene-

ral, que portin una estadistica raonada, i en quant sia possible

numcrica, dell resttltats que els seas malalts obtinguin de les cures

purament climatiques, a fi de sotmetre a un examen critic ]a veri-

table eficacia dell diversos 11ocs i procediments. :^lquesta critica,

jtuitament amb els altres estudis de climatologia medica, consti-

tuiran la tastes preferent d'una Seccio dell iuriu-s Congressos de

metges de Llengua catalana.

P>arcelo>>a, scte^^abrc de i93t.

N01'ES

No triga wire a seguir-lo en a^^uesta eia uu balear, En Joan Bats,
farmaccutic del Reial Hospital de :1lenorca , amb les observacions a is
ciutat de Maho, 1'any r;q2.

- A. 1'aiiez.-Sabre /as diferexcias e^atre el ca/or se^rsible y cl ter^uom^^-
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trico.-Boletin cue la Academia de Ciencias Naturales v Artes de Barcelona.

Barcelona, 1840, num. 12.

Cal recordar que, per a dibuixar les isotermes, les temperatures son

pneviament reduides al nivell de la rear, imica manera de fer-les comparables

en els mapes. La reduccio es fa admetcut que la temperatura disminueix en

prom.edi o,per cada loo metres d'altitud; en realitat aquesta correccio

o:,cil•la entre 040" el gener i o,66° el juny.
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