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Meteorologia

Maig-octubre 2012 

De la primavera a la tardor, no crec que recordem aquest 
2012 per cap fet meteorològic destacable. Bé, potser per 
una primavera i un estiu secs, i la tardor gairebé també la 
podríem classificar de la mateixa manera, tret del que els 
meteoròlegs, en converses informals, denominem «ruixats 
Margaret Astor», terme totalment col·loquial amb el qual 
ens referim als ruixats que maquillen les estadístiques però 
que, en general, no són representatius d’una estació. Veu-
reu, en aquest període hem recollit 384 mm d’aigua, però 
gairebé tots concentrats en tres episodis contundents de 
pluja.

L’estiu s’ha portat prou bé pel que fa a calor, sobretot a 
finals d’agost, amb la màxima anual de 35,9ºC el dia 22, 
tot i que curiosament amb només catorze nits tropicals 
–recordeu que són les nits en què la temperatura mínima 
no baixa de 20ºC–, concentrades deu d’aquestes en el mes 
d’agost.

Des del meu humil punt de vista, no tenim prou dades 
climàtiques vergelitanes per a afirmar o recolzar la teoria 
d’un canvi climàtic; el que potser sí que hom pot percebre 
és un canvi estacional. M’explico: en un estiu que s’allarga, 
com aquell qui diu, les primeres fredorades amb una certa 
contundència no les trobem fins a principis de novembre, 
quan, després de consultar-ho amb diversa gent, tothom 
recorda octubres amb abric i bufanda.

Cal destacar el 27 d’octubre com a dia més ventós de 
l’any; si no, recordeu els pobres desmais de la plaça de 
l’Onze de Setembre, que varen sucumbir davant una ratxa 
màxima d’aquell dia de 98,2 km/h

Arc de Sant Martí
Un dia en què va venir a la conversa la portada del nú-

mero anterior de la revista que teniu a les mans, on apa-
reixia un arc de Sant Martí que cobria Verges, vaig voler 
dedicar aquest espai a parlar més extensament d’aquest 
atractiu fenomen.

L’arc, pont, ratlla, iris..., és defineix com un fenomen 
òptic, no meteorològic, que consisteix a fer visible al cel 
tots els colors de l’espectre visible de la llum, en aquest 
ordre i de dins cap a fora: morat, anyil, blau, verd, groc, 
taronja i vermell. Aquest ordre és important, perquè en cas 
de veure’n un de doble, en aquest segon, o més exterior, 
l’ordre és invertit, i així mateix en el cas d’un tercer, que 
també és probable que aparegui. 

Però, i per què el veiem? Sobretot en els ruixats d’estiu, 
que donen lloc a tempestes i pluges que passen ràpida-
ment i deixen grans clarianes a l’horitzó, quan a la nostra 
zona encara plou, a la banda oposada a l’astre rei el veurem 
aparèixer. La llum solar es refracta, literalment es descom-
pon, i es reflecteix en les gotes que s’estan precipitant en 
aquell mateix instant. A més, no totes les gotes que cauen 
tenen la mateixa mida, ni ho fan a una velocitat constant, 
fet que produeix distorsions i dispersions en la llum que 
les travessa. 

L’angle, o alçada, en què se situa el sol també hi influeix 
notablement: com més baixa és la seva situació, més gran 
veiem l’arc. Difícilment en veurem un de més de 180º, 
bàsicament perquè en l’observació terrestre la nostra visió 
està limitada a l’horitzó; només en el cas que viatgéssim en 
avió seriem capaços de veure un angle major.

En totes les èpoques, aquest fenomen ha despertat la cu-
riositat de l’home. S’ha interpretat com un símbol de pau, 
probablement per la seva aparició desprès d’una tempesta, 
però no és fins al segle XIX que el científic angles Thomas 
Young desenvolupa la teoria completa de la descomposició 
de la llum solar o blanca, tot i que ja se n’havia fet alguna 
ressenya en el segle XVII com a partida. Val a dir que Des-
cartes i Newton, amb un prisma de vidre, també varen 
aportar el seu granet de sorra a aquestes formulacions.

JAUME AMER




