
64 

Pa
ís

 P
et

it
 2

1 
 | 

  G
en

er
 2

01
4

Meteorologia

Maig-octubre 2013
«L’estiu sense estiu», deien els serveis de previsió meteoro-
lògica de França. Bé, doncs crec que podem afirmar que 
no varen encertar-la gaire. Si fa o no fa, cada mes d’aquest 
període ens hem mogut en les mitjanes de temperatura 
que toquen. L’únic que podríem qualificar d’una certa 
anomalia, sense arribar a ser-ho, és la precipitació: juny, 
juliol i agost han recollit 113 litres, que per a ser estiu no 
està gens malament.

Pel que fa a dades rellevants, màxima absoluta de 34,4ºC 
el dia 25 de juliol; mínima absoluta de 8ºC el 12 d’octu-
bre. Pel que fa a vent, 72,4 km/h registrats el 22 de maig, i 
el dia amb més pluja, el 19 de juliol, amb 47 litres per me-
tre quadrat, que si us dic «pedregada» tots recordareu. En 
total, 42 dies, de 184, amb pluja superior a dues dècimes, 
i també és curiós que només hem tingut 9 nits tropicals 
(mínima > 20ºC), tot i això, 26 dies que el mercuri ha 
superat els 30ºC. 

La bola de vidre 
Sempre hi ha la gran controvèrsia sobre els qui prediuen 

el temps. De fet, ningú no para atenció en la paraula pre-
diuen, i just aquí hi ha la clau de tot plegat.

Començàvem l’article recordant que el canal francès 
Météo, a principis d’estiu va pronosticar que enguany se-
ria la pitjor estació estival des de 1816, fins i tot que no hi 
hauria estiu. A finals de setembre, l’agencia de prediccions 
AccuWeather treu un comunicat de premsa en què afirma 
que el proper hivern serà el més fred dels darrers anys, 
especialment el gener i el febrer del 2014. 

Mireu, hi ha un munt de models meteorològics oberts 
al públic per la xarxa; evidentment, n’hi ha de més fiables 
i de menys fiables. Quan parlem de models meteorològics, 
no volem dir la típica plana web que ens diu si demà farà 
sol o plourà amb un dibuixet ben bonic d’un sol amb les 
galtes vermelles o d’un núvol amb bufanda. No!, un model 

meteorològic acostuma a ser un munt de números de les 
diverses variables que s’analitzen per a fer les prediccions.

Un model no ens dirà mai que farà sol, sinó que nosaltres 
haurem de consultar les variables relatives a temperatures, 
humitats a diferents alçades, pressió atmosfèrica, vents en 
diferents capes..., un munt de dades que, en definitiva, ha 
calculat una màquina. Com? Durant el dia es fan diferents 
càlculs de les mateixes variables (habitualment quatre cops 
al dia); a cada càlcul l’anomenem «sortida», perquè real-
ment en surten les dades a mesura que la màquina va cal-
culant. En algunes de les sortides s’hi afegeixen les dades 
reals acabades de mesurar dels radiosondatges, que són les 
dades que donen els globus sonda que molts observatoris 
llancen cada dia. Aquestes sortides s’acostuma a dir que 
són més fiables.

Totes les mesures històriques que hi ha dels darrers vint 
anys, més les dades reals mesurades, s’encreuen amb el que 
la màquina «creu» que faran les diverses peces del trenca-
closques. Com entendreu, entre la gran quantitat de vari-
ables i el fet que estem analitzant una ciència que és viva 
i en constant moviment, vet aquí la disparitat de predic-
cions, els encerts i les errades del dia a dia dels predictors.

Complicat? Doncs mireu, tot i que avui dia els models a 
pocs dies vista són força fiables, encara cal tenir en comp-
te algun altre factor fonamental per a encertar-la, i són 
l’orografia de cada territori i el coneixement d’aquesta. Per 
exemple, el model no és capaç de saber si un vent terral farà 
pujar el mercuri en un lloc determinat, ni tampoc que, per 
molta pluja que marqui, si fa tramuntana, poca cosa caurà 
a les nostres contrades, ni si una tempesta d’estiu deixarà 
50 litres o dues gotes. Aquí és on ens la juguem més fort, i 
quan més desitjaríem tenir aquella bola de vidre...

JAUME AMER

meteo verges
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