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Com els d’abans
Qui no ha dit aquest hivern o bé ha sentit a dir aquella 
expressió tan recorrent «hem tingut un hivern (o una 
primavera) com els d’abans»? I, tot i que la veritat és 
que potser els hiverns eren més freds, Déu ni do, aquest 
any, entre l’episodi de neu granulada i el temporal del dia 
de Sant Esteve, i les considerables ventades de gairebé 
cada mes!

Posem números a tot plegat: mínima absoluta del 
període, el dia 12 de desembre (-1,7ºC). De fet, durant 
aquest sis mesos cal destacar que només sis dies hem 
arribat a sota zero. Veieu com tampoc no és tant? Dels 
episodis de tramuntana, hi va haver una ratxa màxima el 
dia 6 de març (96,6 km/h), encara que tenim molts dies 
que s’hi apropen.

Pel que fa a registres pluviomètrics, han estat ideals: 
411 litres en aquests sis mesos, i, evidentment, el rècord, 
per Sant Esteve, amb 61 litres, malgrat que l’abril s’ha 
portat d’allò més bé, amb 18 dies de pluja i 96 litres. En 
l’argot meteorològic s’acostuma a considerar dia de pluja 
quan la quantitat recollida és superior a 0,2 mm.

Tempestes de primavera i tardor
Si hem de definir d’alguna manera una tempesta, deixant 
la imatge que ens ve a tots al cap, direm que és una 
pertorbació meteorològica violenta de l’atmosfera, ca-
racteritzada per la coexistència propera de dues o més 
masses d’aire de diferents temperatures. 

Deixant de banda les definicions de llibre, intentarem 
treure l’entrellat de per què un bon dia radiant es pot con-
vertir en una tarda de llamps, trons, pluja i calamarsa.

Tot comença amb el contrast tèrmic i altres factors, 
com ara la humitat que es pot trobar en les capes 

mitjanes i altes de l’atmosfera. Això provoca uns forts 
moviments ascendents i descendents, que anomenem 
convecció i que produeixen aquest seguit d’efectes 
típics, com fortes pluges, ratxes de moderades a for-
tes del vent en superfície i un intens aparell elèctric. 
Aquesta activitat elèctrica es posa de manifest quan es 
dóna el que s’anomena ruptura de l’aire, moment en 
què es genera el llamp i el tro, perquè com és sabut, es 
produeixen tots dos en el mateix moment; però el tro se 
sent més tard per la diferent velocitat de propagació del 
so i de la llum, que tots hem utilitzat més d’un cop per a 
calcular d’una manera casolana si la tempesta s’apropa 
o s’allunya.

Aquestes tempestes consumeixen l’energia provocada 
per l’anomenada calor latent, que es produeix quan la 
condensació del vapor d’aigua ascendeix a les capes 
altes. Els núvols habituals per a aquest fenòmens són els 
que anomenem cumulonimbus o cúmulus, que poden 
arribar fins a 10 km d’altitud. 

Podem determinar tres fases d’una tempesta: una 
fase inicial en què es forma, una d’intermèdia o de 
maduresa i la fase final de decaïment o estratificació. 
Tot plegat acostuma a tenir una durada entre una i dues 
hores, tret que es tracti de l’anomenat tren convectiu, 
ja que llavors parlaríem de grans franges de cúmuls que 
van passant l’una rere l’altra i que poden arribar a deixar 
grans quantitats d’aigua.

En altres llocs del planeta i per a tempestes realment 
potents, es parla de cèl·lules o fins hi tot de supercèl·lules 
convectives, les quals poden portar associades grans 
pedregades o tornados. Per sort, no acostumen a fer-se’n 
a les nostres latituds.
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