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Meteorologia

Clima mediterrani, clima d’extrems

Ja en fèiem menció en el darrer número; doncs sí, ens toca 
viure en una zona climàtica que típicament es caracteritza 
pels extrems i com a mostra, la finestra de temps que ens 
ocupa en aquest número de la revista, del novembre del 
2011 a l’abril del 2012.

Vàrem passar un octubre en què la pluja caiguda va ser 
de 130 mm; llavors un novembre amb 237 mm! –en total, 
tan sols en dos mesos, pràcticament 370 mm, amb un mà-
xim el 6 de novembre de 79 mm en 24 hores–. Després, 
topem amb desembre (2.6 mm), gener amb 17.8 mm, fe-
brer amb 1.2 mm i març amb 36.4 mm, amb el resultat 
que, en quatre mesos s’ha recollit menys aigua que en el 
contundent 6 de novembre. Doncs aquesta és la definició 
més encertada del clima mediterrani: podem passar perío-
des amb una abundància gairebé aberrant d’aigua, a mesos 
i mesos de sequera extrema. Pel que fa a les temperatures 
d’aquest hivern, tot i tenir una de les entrades més fredes 
que es recorden des de fa molts anys, a les nostres contra-
des no vàrem tenir la percepció real del fred que va fer per 
un motiu prou contundent, la tramuntana, que Déu n’hi 
do quin festival!

NAO (North Atlantic Oscillation)
Avui això és força tècnic, però realment apassionant, no 

us espanteu. La variabilitat en la força, i zona dels westerlies 
(vents de l’oest planetaris), especialment durant els mesos 
d’hivern (desembre-març), va de la mà dels canvis en la 
variació de pressió atmosfèrica que hi ha entre l’anticicló 
de les Açores i la baixa pressió d’Islàndia. De les anomalies 
que hi ha la diferència mitjana de pressió entre aquestes 
dues zones se’n diu oscil·lació de l’Atlàntic Nord (NAO, 
North Atlantic Oscillation).

La major o menor força i zonalitat del flux de vents de 
l’oest repercuteix en les temperatures de les latituds mit-

janes i altes del continent europeu. Com més zonals són 
els vents, és a dir, com més es mouen els westerlies d’oest a 
est sense ondular (sense «dibuixar» ones), més penetra la 
influència atlàntica en el continent europeu i els hiverns 
terra endins són menys freds. Per contra, quan el flux és 
més ondulat, els vents són també més febles i la influència 
temperadora de l’Atlàntic es nota molt menys a l’interior 
del continent. Llavors la massa estable de l’anticicló siberià 
d’hivern es consolida i els hiverns solen ser molt freds.

L’índex NAO és definit en concret per les anomalies en 
les diferències de pressió registrades entre Ponta Delgada 
(les Açores) i Stykkisholmur (Islàndia). Quan la diferència 
és major que la normal, l’índex és positiu i els vents de 
l’oest són més intensos.

A nivell hemisfèric, i abastant també l’Amèrica del 
Nord, s’utilitza l’índex AO (Artic Oscillation), que depèn 
de les diferències de pressió entre les baixes de l’Àrtic i 
les altes subtropicals. L’índex AO comprèn l’oscil·lació de 
l’Atlàntic Nord o NAO.

Amb un índex NAO positiu, l’alta pressió superficial de 
l’Àrtic Central s’afebleix, i passa el contrari amb un índex 
negatiu. Aquesta variació repercuteix en el moviment del 
corrent de la deriva transpolar i, per tant, en la distribució 
del gel en aquell oceà.

Finalment és molt probable també que la circulació es-
tratosfèrica, a causa de la variabilitat hivernal de la inten-
sitat del vòrtex de vents que es forma al voltant del Pol 
Nord (PNJ, Polar Nigth Jet), transmeti la seva influència 
a la troposfera i influeixi en la força de l’oscil·lació àrtica 
(AO) i en l’índex NAO. En aquest sentit, un refredament 
estratosfèric aguditzaria el vòrtex polar i donaria més força 
al PNJ, la qual cosa repercutiria a nivell troposfèric amb 
un augment de l’índex NAO. Les anàlisis indiquen que la 
tendència en les últimes dècades ha estat d’una disminució 
de la pressió a nivell del mar en els pols, tant el nord com 
el sud, i un augment en les regions de latituds mitjanes.

Com sempre, us recordem que teniu totes les dades me-
teorològiques de Verges actualitzades cada cinc minuts a 
www.meteoverges.cat, i també a la plana web del Servei 
Meteorològic de Catalunya www.meteo.cat a la secció de 
la XOM. També podeu trobar prediccions i informació 
diària a www.facebook.com i busqueu Meteo Verges.
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