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PRESENTACIÓ

El present any 2014 celebrem el 250è aniversari de la Reial Acadèmia
de Ciències i Arts de Barcelona i, a la vegada, el centenari de les observacions meteorològiques sistemàtiques diàries a l’Observatori Fabra. No
són dues commemoracions inconnexes; al contrari, estan essencialment
relacionades.
En efecte, l’Acadèmia ja en la seva fundació, el 1764, va manifestar un
interès explícit per la meteorologia, de manera que la va incloure en el
seu ambiciós projecte docent, i la va impartir en diferents ocasions i sempre amb el desig de disposar d’un observatori propi. En els segles xviii i
xix diversos acadèmics, des de les respectives residències, van realitzar
observacions meteorològiques, alguns amb una constància admirable.
A principis del segle xx, quan l’Acadèmia ja disposava d’un observatori
propi, l’Observatori Fabra, Josep Comas i Solà va iniciar mesuraments
(no observacions personals) meteorològics i el 1914 Eduard Fontserè i
Riba, després d’assumir la direcció de la Secció Meteorològica i Sísmica,
va establir l’observació meteorològica sistemàtica diària, en les degudes
condicions, observació que des de llavors ha continuat ininterrompudament. S’ha configurat així una sèrie climàtica, ara centenària, d’un valor
inestimable.
En el treball titulat «La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
i el seu Observatori Fabra, precursors de l’observació meteorològica
moderna», el doctor Marc Prohom Duran i els seus col·laboradors Antonio Gázquez Picón i Alfons Puertas Castro exposen magistralment tot
aquest llarg procés històric, d’una manera molt completa, meticulosa i
documentada, que constitueix un estudi molt interessant i pràcticament
definitiu sobre el tema. Per la seva part, l’acadèmic doctor Xavier Martín
Vide, amb l’article «Les sèries pluviomètriques centenàries de l’Observatori Fabra (1914-2013)», duu a terme una anàlisi summament rigorosa
del règim pluviomètric; en primer lloc precisa les exigents condicions
requerides per a una sèrie i a continuació examina molt detalladament
la sèrie pluviomètrica i, en particular, procura descobrir per a aquesta la
possible existència d’alguna tendència dissimulada entre les dades observacionals molt abundants, cosa que no és necessari analitzar per a la
sèrie termomètrica, en què la tendència final és clara i patent.
3

Considerem que la publicació d’aquests estudis, d’especial valor històric
i científic, contribueix d’una manera molt oportuna i adient a commemorar el centenari de les observacions meteorològiques a l’Observatori
Fabra, commemoració que joiosament associem a la del 250è aniversari
de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, Institució a la qual
pertany l’Observatori Fabra.
Josep M. Codina i Vidal
Director de l’Observatori Fabra
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LA REIAL ACADÈMIA DE
CIÈNCIES I ARTS DE BARCELONA
I EL SEU OBSERVATORI FABRA,
PRECURSORS DE L'OBSERVACIÓ
METEOROLÒGICA MODERNA
Marc J. Prohom Duran
Antonio Gázquez Picón
Alfons Puertas Castro

Secció Meteorològica de l’Observatori Fabra

«Recollim dades sense aturador, multipliquem
les nostres observacions… Els nostres successors,
més avançats que nosaltres, podran coordinar
els fets, elevar-se al coneixement de les seves causes
i deduir conseqüències que no ens trobem
en condicions d’apreciar.»
Agustí Yáñez i Girona
Memòria llegida a la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts
Barcelona, 17 de juny de 1835
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INTRODUCCIÓ

L’any 2004, amb motiu de la celebració del centenari de l’Observatori
Fabra, la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) va
iniciar un ambiciós projecte d’identificació, catalogació i digitalització
de les observacions meteorològiques realitzades en aquest Observatori,
des de la seva fundació. El projecte va començar amb la revisió completa del fons meteorològic emmagatzemat tant a les dependències de
l’Observatori com a la seu de la RACAB i que restava preservat, en bona
part, en suport documental: llibretes d’observació manuscrites, butlletins, memòries, bandes de diferents aparells enregistradors, fotografies,
etc. Aquest projecte es va poder culminar amb èxit i part dels resultats
es van plasmar en l’edició del llibre commemoratiu del centenari, que
recollia un article dedicat específicament a l’activitat meteorològica desenvolupada (Prohom et al. 2008).
Durant la redacció d’aquest article, es va poder copsar la importància
determinant que l’Observatori i la RACAB han tingut i tenen com a entitats impulsores de l’observació meteorològica a casa nostra, una activitat
que s’inicià molts anys enrere de la mateixa creació de l’Observatori. Per
això, amb motiu dels dos-cents cinquanta anys de la RACAB i dels cent
anys de l’inici de les observacions meteorològiques sistemàtiques a l’Observatori, es va veure oportú aprofundir l’estudi previ i completar-lo amb
l’obra que aquí es presenta, en què s’han volgut descriure els orígens de
la tradició observacional, la participació clau de diferents acadèmics en
aquesta empresa i els orígens i l’evolució d’aquesta pràctica a l’Observatori.
El treball s’estructura en dos grans blocs:
• Els precedents històrics. La creació de l’Observatori Fabra, a principis del segle xx, va respondre a tot un seguit de condicionants
i esdeveniments històrics previs. En aquest capítol es realitza una
anàlisi extensa de la contribució de l’Acadèmia i dels seus membres
en el camp de l’observació meteorològica, i s’apunten els diferents
projectes que es van dur a terme en les darreres dècades del segle
xix envers l’erecció d’un observatori i el procés que va culminar en
la seva creació final.
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• L’observació meteorològica a l’Observatori Fabra. En aquest segon capítol es descriuen els tipus d’observacions que s’han efectuat
a l’Observatori des dels seus inicis fins a l’actualitat, fent una atenció
especial a l’instrumental emprat, les condicions d’instal·lació i la seva
evolució.
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1. ELS PRECEDENTS HISTÒRICS

1.1. L’observació meteoroLògica
en eL si de La racab (s. xviii i xix)
La fundació de l’Observatori Fabra i la decisió de crear una secció dedicada a l’observació meteorològica no es poden entendre sense conèixer
els antecedents històrics i l’activitat científica que es va dur a terme en
la corporació de la qual depèn, la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona (RACAB)1. Aquesta institució i els membres que en formaren part des del seu naixement l’any 1764 van mostrar un gran interès
i sensibilitat envers els fenòmens naturals i l’observació meteorològica.
Són nombrosos els acadèmics que van realitzar observacions meteorològiques sistemàtiques, que van dissenyar fins i tot aparells de mesura
i, en definitiva, que van dur a terme els primers estudis científics sobre
meteorologia i climatologia a Catalunya. En aquest capítol es fa un breu
repàs d’aquells acadèmics més notables en aquest camp.
• Francesc Salvà i Campillo (1751-1828)
Doctor en medicina, és considerat un autèntic il·lustrat, ja que en parallel amb la seva activitat com a metge va explorar amb èxit diversos
camps de la física aplicada, com ara la mecànica, la navegació, l’electricitat i la meteorologia. Com a reconeixement a la seva sapiència va
entrar a formar part de la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts,
el 8 de febrer de 1786, i va ser director de la seva secció d’electricitat.
Des de ben jove va participar dels preceptes de l’Academia MédicoPráctica de Barcelona2 creada l’any 1770 i de la qual va formar part
tres anys més tard. Aquesta institució advocava per una medicina re-

1

Aquesta institució va rebre diferents denominacions segons l’època: Conferencia
Physycomatemática Experimental (1764-1765), Real Conferencia Física (17651770), Real Academia de Ciencias Naturales y Artes (1770-1887) i, des de llavors,
el nom actual.

2

Actualment, Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
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novadora, més científica, més oberta a les ciències naturals i menys
tradicional i ortodoxa (Zarzoso, 2003; Sánchez Miñana, 2004). Aviat
Salvà va expressar una especial preocupació envers la influència dels
factors ambientals sobre la salut, i bona prova d’això és la publicació
l’any 1777 de l’obra Disertación sobre el influjo del clima en la variación de las enfermedades y sus remedios. En aquest escrit, el metge
barceloní reconeix la influència que pot tenir el clima (ell parla de
«diversidad de aires»), entre d’altres factors, en la major o menor propensió de determinades malalties (Sánchez Miñana, 2004). Salvà no
està sol en aquesta empresa, i compta amb el mestratge d’altres metges
coetanis i també acadèmics com ara Pau Balmas (1735-1789), un dels
fundadors de la Conferència Fisicomatemàtica Experimental i que va
dur a terme observacions meteorològiques a Barcelona entre el 1765
i el 17673, i Jaume Bonells (1731-?). Bonells és considerat l’impulsor de
l’observació meteorològica a Catalunya en el segle xviii, especialment
per les repercussions del seu discurs, llegit el 10 d’octubre de 17794,
en què es formalitzaven les bases per a la creació d’una observació
meteorològica sistemàtica, rigorosa, continuada i coordinada, per tal
de millorar el coneixement de les repercussions dels condicionants
ambientals sobre la naturalesa dels brots epidèmics (Barriendos, 2012).
Unes setmanes després de la lectura del discurs de Bonells, Francesc
Salvà es va disposar a seguir les seves indicacions i va iniciar el que
avui en dia es consideren les primeres observacions meteorològiques
instrumentals documentades i sistemàtiques a Catalunya. Era l’1 de
gener de 1780.
Amb una constància i un rigor admirables, el doctor Salvà va dur a
terme observacions amb instruments instal·lats al seu domicili, al
número 11 del carrer Petritxol, durant quaranta-vuit anys, del 1780
al 1827. Realitzava tres observacions diàries, a les sis o set del matí,
a les dues de la tarda i a les onze de la nit, i prenia anotacions de la

3

Malauradament es desconeix l’existència o localització d’aquesta documentació.
També hi ha constància d’observacions puntuals realitzades a Vic en el darrer
quart del segle xviii, per part dels metges i germans Antoni i Josep Pasqual i
Campo, i d’Antoni Millet, també metge i autor de la primera topografia mèdica
de la vila (Barriendos, 2012).

4

Discurso inaugural sobre la utilidad y necesidad de las Academias de Medicinapractica que con motivo de haberse trasladado en 10 de octubre de 1779 à la casa
del muy ilustre Ayuntamiento la Academia. Barcelona: Carlos Gibert y Tutó, 1780.
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temperatura de l’aire, de la pressió atmosfèrica, del règim de vents,
de l’estat de l’atmosfera i del grau d’humitat (aquesta darrera observació, més tardanament). Igualment, hi ha constància que disposava d’un pluviòmetre i d’un evaporímetre, atès que apareixen les
anotacions de les seves lectures, per bé que amb una periodicitat
mensual (Barriendos et al., 1997; Barriendos, 2001). La metodologia
i el format en què es transcrivia aquesta informació es van mantenir
gairebé invariables i amb pràcticament absència de llacunes fins uns
quants mesos abans de la seva mort, el 1828. Va ser llavors que per
disposicions testamentàries va cedir tota la seva biblioteca personal,
incloent-hi els volums amb les taules manuscrites de les observacions, a la Reial Acadèmia de Medicina, cosa que en va possibilitar la
preservació, tot i que parcial, fins als nostres dies (vegeu la figura 1).

Figura 1. Imatge del primer full de les taules meteorològiques realitzades
pel doctor Salvà. Gener del 1780.
(ARAMB, Francesc Salvà, Taules meteorològiques, 3 vol., 1780-1825).
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Però Salvà, a part de científic, també va ser un gran divulgador i es
va preocupar per difondre el coneixement científic de l’època mitjançant, per exemple, la premsa. En aquest sentit, va procurar amb èxit
que el Diario de Barcelona publiqués des del seu primer dia d’edició,
l’1 d’octubre de 1792, i a sota de l’encapçalament, una taula amb les
«afeccions» meteorològiques del dia anterior que ell mateix proporcionava. Anteriorment, durant uns quants anys va ser col·laborador i
corresponsal de la revista madrilenya Memorial literario, i en la qual
es va publicar el seu diari meteorològic durant un temps: entre el juliol
del 1786 i el setembre del 1790 (Sánchez Miñana, 2000). Al mateix
temps, amb la voluntat d’estendre les observacions meteorològiques
sobre el territori, va promoure la fabricació local d’aparells amb uns
costos econòmics molt baixos. Així, amb l’ajut de l’artesà Josep Valls,
va dissenyar termòmetres, baròmetres i higròmetres, alguns dels quals
de portàtils com el que va presentar l’any 1807 davant de l’Acadèmia
de Ciències Naturals i Arts.
• Pere Vieta i Gibert (1778-1856)
De formació metge i deixeble de Salvà, va combregar plenament amb
el pensament il·lustrat i va ser un ferm defensor de l’ensenyament
de la física experimental, entesa com a disciplina que englobava la
nàutica, la mecànica, la medicina, la història natural, la química, la
cirurgia, la botànica i totes les ciències de la naturalesa. A proposta
seva, el 22 d’agost de 1814 la Junta de Comerç va impulsar la creació
de l’escola gratuïta de física experimental, i el va nomenar catedràtic
(Puig-Pla, 2000). Un any més tard va ingressar com a acadèmic numerari a l’Acadèmia de Ciències, de la qual va ser president durant un
període breu, del 1846 al 1847. Amb la restauració de la Universitat de
Barcelona, l’any 1837, Vieta va ocupar la càtedra de física. En la seva
activitat com a docent va impulsar fermament la meteorologia; n’és
una bona mostra la traducció que va fer l’any 1840 de l’obra Élements
de physique expérimentale et météorologie de Claude Pouillet (17901868) i que va convertir en obra de referència de les seves classes,
fins a la seva renúncia l’any 1844.
En relació amb la seva tasca com a observador meteorològic, quan
Salvà va emmalaltir cap a l’any 1827, es va fer càrrec de la recollida
de mesures, molt probablement amb l’assistència del també acadèmic
Agustí Yáñez i Girona. Les observacions es van traslladar llavors a la
seu del Diario de Barcelona, al carrer Llibreteria 22, on es van instal-
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lar els instruments en les mateixes condicions que les consignades
per Salvà i es va seguir escrupolosament la seva mateixa metodologia
(Barriendos et al., 1997). Precisament, les capçaleres impreses d’aquest
diari són, ara per ara, l’única font documental on es poden consultar
les observacions d’aquest període, atès que els manuscrits originals
es troben perduts. Les observacions es van mantenir contínues fins
al gener del 1854, mes en què van cessar des de l’emplaçament al
carrer Llibreteria. Tanmateix, la tasca de Vieta com a difusor de les
observacions meteorològiques a la ciutat va tenir continuïtat uns
mesos més tard, el desembre d’aquell mateix any, quan va dirigir la
comissió encarregada de posar en funcionament un nou observatori
meteorològic, el que es va instal·lar a la seu de la Universitat de Barcelona, a l’antic convent dels Pares Carmelites.
• Agustí Yáñez i Girona (1789-1857)
Coetani de Vieta, si bé era farmacèutic de formació, va explorar
molts altres camps de la ciència, com ara la mineralogia, la química
o la història natural. De fet, el 1816 va guanyar la càtedra d’història
natural al Reial Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià. Un any abans,
el mes de febrer del 1815, va ser acceptat com a membre numerari
de la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts i al llarg de la seva
vida va exercir, entre d’altres càrrecs docents, com a catedràtic de
mineralogia (1822-1823) i d’història natural (1823-1830) al Col·legi de
Farmàcia i a la Universitat de Barcelona, d’on va ser rector entre el
1856 i el 1857 (Ras Monleón, 1979).
En els seus estudis dedicats a la meteorologia, Yáñez va dedicar els
esforços a la recopilació de les observacions meteorològiques realitzades pels seus mentors i coetanis, Salvà i Vieta, com també a la seva
difusió i interpretació, de manera que va donar llum a l’explicació dels
fenòmens atmosfèrics i a les característiques del clima de Barcelona.
Per a fer-ho, es va servir de les memòries de l’Acadèmia; va redactar
un seguit d’escrits entre el juny del 1835 i l’octubre del 1841, i dos més
entre el 1848 i el 1849 que finalment no van ser publicats. D’aquestes memòries es desprèn la gran importància que Yáñez conferia a
les observacions meteorològiques com a elements de gran utilitat en
diferents vessants: higiènics i sanitaris, econòmics i agrícoles. De fet,
l’any 1835, ell mateix va presentar a l’Acadèmia un projecte de construcció d’un observatori al capdamunt de l’edifici de la corporació i,
tot i que s’aprovà, finalment no es va poder dur a terme per manca
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de suport econòmic (Sucarrats, 2006). En els darrers anys de la seva
vida, l’any 1854 va formar part de la comissió dirigida per Pere Vieta encarregada de la instal·lació de l’observatori meteorològic de la
Universitat de Barcelona, al carrer del Carme, de la qual també van
formar part els acadèmics Joan Agell i Antoni Rave.
En certa manera, es pot considerar Yáñez el redescobridor de les
observacions meteorològiques prèvies i va impulsar el que avui es
coneix com a meteorologia o climatologia aplicades.
• Llorenç Presas i Puig (1811-1875)
Doctor en ciències i en farmàcia (1846), Presas és considerat també un
dels científics catalans més notables del segle xix (Puig-Pla, 1996). Va
adquirir una àmplia formació durant catorze anys en diverses escoles
de la Junta de Comerç de Barcelona, a la mateixa Acadèmia i al Reial
Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià, i es va doctorar en ciències i
en farmàcia. Va ser catedràtic de matemàtiques (1847) i de mecànica
racional (curs 1847-1848) a la Universitat de Barcelona i fundador de
l’Escola Industrial, l’any 1850, de la qual també fou director5. Va ingressar a la Reial Acadèmia de Ciències l’any 1847 on ocupà la direcció de la Secció de Ciències Fisicomatemàtiques. Deixeble de Yáñez,
va començar a recollir dades meteorològiques de manera sistemàtica
l’any 1848 des del seu domicili del carrer de Sant Pau número 22, i a
partir del 5 de febrer de 1869, des del carrer de Canuda número 26
(quart pis) i fins al juliol del 1874, pocs mesos abans de la seva mort.
Com els seus predecessors, durant prop de vint-i-sis anys i de manera ininterrompuda va dur a terme tres observacions diàries (a les
6 hores, les 14 hores i les 20 hores) de fins a quinze variables, amb
una gran precisió, pròpia de la seva formació com a matemàtic. En la
seva memòria Meteorología, llegida a l’Acadèmia el 1874, descriu que
quan era alumne de Yáñez copiava amb delit les memòries del seu
professor que tractaven de la temperatura de Barcelona i que, l’any
1847, va adquirir uns quants instruments, alguns vinguts de París,
amb els quals va crear el seu propi observatori (Presas, 1874). Afortunadament, aquestes observacions han arribat fins als nostres dies i
es troben dipositades a l’arxiu Llorenç Presas de la RACAB, i van ser

5
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Vegeu Puig-Pla (2006) per a una visió completa de la vida i l’obra de Llorenç
Presas.

objecte d’estudi per part de l’acadèmic i meteoròleg Manuel Álvarez
Castrillón en la seva memòria Algunas observaciones pluviométricas
en Barcelona (Álvarez Castrillón, 1950).
• Antoni Rave i Bergnes (?-1883)
La tradició en l’observació meteorològica a la ciutat de Barcelona va
tenir continuïtat en la figura del catedràtic de física de la Universitat
de Barcelona i acadèmic Antoni Rave, que va ser també president de
l’Acadèmia de Ciències en dos períodes, del 1858 al 1859 i del 1870 al
1872. Tot i que ha estat un científic menys estudiat que els anteriors
autors assenyalats, Rave va ser el primer director de l’observatori de
la Universitat, primerament des de l’antic edifici, al carrer del Carme, i
després des de la seu actual a la plaça homònima. El primer observatori sembla que es va instal·lar al capdamunt del campanar de l’antic
convent, i les tasques d’observació es van començar l’1 de gener de
1855, seguint el que establia el Real decreto sobre observaciones meteorológicas, de 28 de desembre de 1854. Aquestes tasques consistien
en la realització de dues observacions, l’una al matí (9 h) i l’altra a la
tarda (15 h) i es consignaven fins a vuit variables (vegeu la figura 2).
Malgrat tot, fins al moment s’ignoren les condicions d’instal·lació dels
instruments i la seva tipologia. Aquestes anotacions es perllongarien
en el temps fins als volts del 1880. En aquella data, les observacions
es van traslladar al nou edifici —concretament, a la torre est— i va
esdevenir l’observatori oficial de la ciutat. En aquest cas sí que es té
coneixement precís de la instrumentació i de les seves condicions
d’instal·lació (Lozano y Ponce de León, 1899). Antoni Rave dirigiria les
observacions fins al 1883, any en què va morir, però l’observatori va
continuar realitzant la seva tasca fins al 1936. Sobre la seva figura, cal
dir també que va explorar el seu vessant com a inventor d’instruments
meteorològics; n’és una bona mostra la memòria que va presentar a
l’Acadèmia el 19 de gener de 1854, on explicava el funcionament de
dos higròmetres dissenyats per ell mateix (Rave, 1854).
• Joan Montserrat i Archs (1844-1895)
Malgrat que era metge i naturalista de formació, Joan Montserrat va
conrear també el camp de l’observació meteorològica cap a finals del
segle xix. Així, fou col·laborador d’Antoni Rave a l’observatori de la
Universitat i ell mateix va instal·lar un observatori meteorològic al seu
domicili, al carrer Hospital, número 27, de la ciutat. Aquestes observacions es conserven a l’Arxiu de la RACAB en forma de quaderns
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manuscrits i cobreixen un període de tres anys, compresos entre el
30 de desembre de 1880 i el 31 de desembre de 1883; es desconeix
si originàriament cobrien un període més ampli. S’hi aprecia que
Montserrat era força curós en les observacions, les quals realitzava
tres cops al dia (a les 9 h, les 15 h i les 21 h), i cobria un ampli ventall de variables: temperatures màxima i mínima, temperatura dels
termòmetres sec i humit, punt de rosada, humitat relativa, tensió de
vapor d’aigua, precipitació, evaporació, pressió atmosfèrica (en polzades) direcció i força del vent, nuvolositat i aspecte del cel. Montserrat
va voler també que aquestes afeccions meteorològiques arribessin al
gran públic i per això apareixien inserides al diari La Renaixensa:
diari de Catalunya6.
Però Montserrat també és recordat perquè va ser un dels impulsors,
juntament amb els també acadèmics Artur Bofill i Poch i Josep Ricart
i Giralt, del projecte de creació d’una xarxa d’estacions meteorològiques a Catalunya, en el si de l’Associació d’Excursions Catalana,
escissió de l’entitat fundadora l’Associació Catalanista d’Excursions
Científiques. L’associació esmentada li va encarregar la direcció del
Servei Meteorològic i va escriure dos informes notables en relació
amb això, els anys 1881 i 1882, que es van publicar a la crònica dels
anuaris de l’associació; hi tractava de les estacions establertes a Sant
Jeroni de Montserrat, a Santa Fe del Montseny i a Monistrol de Montserrat. En aquests escrits, Joan Montserrat remarca la importància
dels observadors altruistes, com una peça clau per a reduir al màxim
les despeses de creació i manteniment d’una estació meteorològica.
Aquest projecte no es va dur a terme finalment, però es pot considerar
la primera iniciativa seriosa envers la creació d’una xarxa d’observatoris catalans, idea que va ser represa en el si de l’Acadèmia els anys
immediatament posteriors.
Entre els membres de l’Acadèmia que es van dedicar a l’observació meteorològica, no podem oblidar la tasca de dos científics insignes: Antoni
Martí i Franquès (1750-1832) i el pare Agustí Canelles i Carreres (17651818). Pel que fa al primer, a banda dels meritoris treballs realitzats per
a determinar la composició de l’aire atmosfèric, cal reconèixer-lo com
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Així és com s’indica en l’elogi històric dedicat a la seva memòria llegit a la RACAB,
el 22 de gener de 1897, i elaborada per l’acadèmic numerari Ramon Codina i
Langlin.

Figura 2. Exemple de full d’observacions meteorològiques realitzades
a la Universitat de Barcelona, corresponent a l’octubre del 1855.
(Font: Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona, lligall 24/6/6/9).

a artesà i inventor d’instruments meteorològics, com ara termòmetres i
baròmetres, i com a promotor d’una petita xarxa d’observatoris al Camp
de Tarragona, iniciada pels volts del 1799 (Quintana, 1985). De Canelles,
frare trinitari, s’ha d’indicar que va conrear un ampli ventall de disciplines: la geodèsia, la cartografia, les matemàtiques i l’astronomia nàutica;
també va ser director de l’Escola de Nàutica de Barcelona i va ingressar a
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l’Acadèmia l’any 1803. Entre la intensíssima activitat científica que va dur
a terme, també hauria realitzat observacions meteorològiques a la ciutat
de Barcelona cap a principis del segle xix, des del terrat del convent dels
Trinitaris de la ciutat de Barcelona, actualment desaparegut (Puig-Pla,
2000). Malauradament, aquestes observacions ara per ara resten inèdites,
tot i que sembla que es van arribar a publicar.
Els precedents històrics que acabem de repassar sens dubte van servir
per a fer perdurar en el si de la corporació la necessitat i la utilitat de
l’observació científica del temps atmosfèric i que fos potenciada quan això
va ser possible. En les dues darreres dècades del segle xix van aparèixer
diferents propostes de construcció d’observatoris meteorològics, amb una
sort diversa, una bona part dels quals van ser impulsats per l’Acadèmia
i els seus membres, com el que finalment reeixí: l’Observatori Fabra.

1.2. L’observatori de L’acadèmia i eL projecte
de creació d’una xarxa meteoroLògica
cataLana (1883-1885)
La creació d’un observatori astronòmic i meteorològic va ser sempre un
objectiu prioritari de l’Acadèmia. Com ja s’ha indicat, l’any 1835 l’acadèmic
Agustí Yáñez va presentar un primer projecte, però no va ser fins l’any
1883, coincidint amb el projecte de reforma del vell edifici, que va sorgir
l’oportunitat de vestir-hi un observatori doble. Aquell any, es van presentar
tres projectes de rehabilitació i ampliació de la seu de l’Acadèmia; l’un
fou proposat per Francesc del Villar, l’altre per Àngel del Romero, que
en aquell moment era president de la Corporació, i el tercer per Josep
Domènech i Estapà. La Comissió encarregada de valorar i determinar el
projecte més adient va escollir el defensat per Domènech, perquè «satisfeia millor les condicions d’un edifici públic com el de l’Acadèmia i la
torre-observatori que rematava l’edifici era d’imperiosa necessitat per a
l’observació astronòmica i meteorològica, que seria un impuls als treballs
de l’Acadèmia»7. Així, el mes de juny del 1883 es va aprovar el projecte
7
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Text extret de les Actas de las reuniones privadas verificadas en 28 de marzo y 31
de mayo de 1883 y de la sesión general de 7 de junio del mismo año para tratar y
resolver acerca de los proyectos de reforma y mejora de la casa de esta Academia.
ARACAB, lligall 324.15.

definitivament no sense l’oposició d’alguns acadèmics de caire científic
naturalista, que consideraven que l’erecció d’un observatori no era necessària. Aquest fet, entre d’altres, tindria implicacions en l’èxit final de
la posada en funcionament de l’observatori (Roca, 2000).
Les obres es van iniciar al començament de l’any 1884, coincidint amb
la concessió d’una subvenció per part de l’Ajuntament de Barcelona.
Malgrat tot, el pressupost de reforma i, especialment, d’establiment de
l’observatori doble requeria la participació econòmica d’altres institucions, i es demanà l’auxili de la Diputació Provincial. En aquest sentit, el
desembre del 1883, l’Acadèmia va presentar una sol·licitud de subvenció
destinada a cobrir una bona part dels costos del projecte de creació d’una
estació astronòmica i observatori meteorològic. El 2 de gener de 1884,
la Comissió de Foment de la Diputació va concedir una subvenció de
30.000 pessetes amb vista a l’adquisició dels instruments necessaris per
al funcionament correcte de les instal·lacions; l’Acadèmia va nomenar
director dels observatoris Josep Joaquim Landerer i Climent (1841-1922).
Durant l’any 1884, Landerer va concebre un elaborat pla d’observacions
i serveis per a les noves dependències, que es presentà a l’Acadèmia al
final d’aquell mateix any. Aquest pla establia com a activitats pròpies de
l’estació astronòmica les següents: unificar l’hora de temps mitjà dels
rellotges públics de la ciutat; facilitar als mariners i a altres persones a
qui interessés l’arranjament dels cronòmetres amb rigorosa exactitud, i
establir un curs d’astronomia en què s’impartís l’ensenyament teòric i
pràctic d’aquesta ciència. Pel que fa a les funcions i els serveis de l’observatori meteorològic, aquest hauria d’exposar en públic les observacions
realitzades a les 9 del matí, tant en l’esmentat observatori com en la resta
d’observatoris sucursals d’aquest8 ; organitzar un servei regional d’avisos
de temps probable, especialment útil per a l’agricultura i la marina, que
es comunicarien a les localitats que així ho volguessin, i contribuir a
l’estudi de la dinàmica terrestre, amb l’observació dels fenòmens sísmics
i macrosísmics9. Aquest pla recuperava, per tant, la idea apuntada pocs
8

El mateix Landerer, en un primer pressupost presentat a l’Acadèmia el novembre
del 1884, ja preveia l’adquisició de nou estacions meteorològiques elementals,
compostes per un baròmetre aneroide, un termòmetre i un penell, a més de
l’establiment de línies de telèfon. ARACAB, lligall 37.3.

9 Plan de Observaciones y Servicios para el Observatorio astronómico y meteorológico
de la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona. 31 de Diciembre
de 1884. ARACAB, 37.3.
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anys abans en el si de l’Associació d’Excursions Catalana referent a l’establiment d’un autèntic servei meteorològic que centralitzés les observacions realitzades arreu del territori, i utilitzar aquesta informació per
a la previsió del temps.
En els mesos posteriors, Landerer (que aleshores vivia a cavall de València
i Tortosa) va fer les gestions necessàries per a l’adquisició dels instruments
meteorològics i astronòmics a la casa parisenca Lerebours et Secretan, i
l’abril del 1885 es van rebre a Barcelona en bon estat. Pel que fa exclusivament a l’instrumental meteorològic, el lliurament estava compost per
un baròmetre normal de Regnault, termòmetres de màxima i de mínima,
termòmetre isolat dividit en 1/5 de grau, dos termòmetres conjugats per a
la radiació, un psicròmetre, un evaporímetre de Piché (amb 400 discs de
paper), un pluviòmetre totalitzador, un mirall per a nefoscopi, un penell,
un anemòmetre totalitzador de Robinson, un magnetòmetre de Gauss,
un electròmetre i tres baròmetres aneroides. Tot plegat, per un cost d’uns
1.600 francs10. Alguns d’aquests instruments es conserven encara avui en
dia, tant a l’edifici de l’Acadèmia com a l’Observatori Fabra. És el cas del
baròmetre de Regnault, que es troba actualment instal·lat a la cúpula de
l’Observatori (vegeu la figura 3).
La primera meitat del 1885 es van accentuar les desavinences entre
Landerer i determinats acadèmics, atès que aquests consideraven que la
subvenció atorgada per la Diputació havia de cobrir aspectes que anaven
més enllà dels relacionats amb l’establiment dels observatoris. Igualment,
les obres de construcció patien continus retards, malgrat les instruccions
precises que enviava des de la distància (recordem que vivia a València)
respecte a detalls de construcció de les cúpules i a la instal·lació correcta
dels instruments11. Tot plegat va fer que Landerer renunciés finalment a
la direcció de l’observatori doble a les acaballes
10 A l’Arxiu de la RACAB es conserva la factura emesa per l’artesà parisenc (ARACAB,
lligall 334.9) i un inventari realitzat anys després, el setembre del 1893, per Eduard
Fontserè quan es va fer càrrec del Servei Horari de l’Acadèmia (ARACAB, lligall
334.11).
11 En una carta enviada al president de l’Acadèmia el 13 de febrer de 1885 s’oferia
per a dissenyar la cúpula que havia d’allotjar el cercle meridià, i detallava aspectes
relatius al material de la torre meteorològica, que hauria de ser envidriada, i on
s’hi instal·larien el magnetòmetre de Gauss, l’electròmetre, el galvanòmetre i el
baròmetre. Igualment indicava que es deixaria per al final l’acabament del pilar
central de les torres i la manera d’allotjar els instruments que havien de quedar a
l’aire lliure. (ARACAB, lligall 334.9).
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Figura 3. Baròmetre de mercuri fabricat per Secretan i ubicat actualment
a la cúpula de l’Observatori Fabra. Va ser adquirit per la RACAB l’abril del 1885
com a part de l’instrumental que havia de formar part de l’Observatori
meteorològic de l’Acadèmia.

del 1885, i que els recursos econòmics dels quals va gaudir l’Acadèmia
per mitjà de subvencions posteriors es dediquessin a altres ocupacions,
com ara a les obres de restauració del Museu d’Història Natural i a la
millora del mobiliari de la biblioteca i de les dependències de les càtedres d’Astronomia i Botànica12. Així doncs, l’instrumental meteorològic

12 Així és com consta en la resolució de la subvenció concedida per la Diputació
Provincial de Barcelona, el 17 de gener de 1888. AHDIBA, 3392 - exp. 2.
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adquirit mai no va ser instal·lat ni va ser operatiu de manera regular, i el
pla d’observacions i serveis romangué adormit, almenys pel que fa als
serveis meteorològics. Només l’estació astronòmica va veure finalment la
llum uns anys més tard, amb l’establiment del Servei Meridià, gràcies al
trasllat l’any 1892 de la ullera meridiana des de l’edifici de la Llotja, seu
de l’Escola Provincial de Nàutica, a la torre astronòmica de l’Acadèmia.

1.3. eL projecte de La diputació de barceLona
per a La construcció d’un refugi
observatori aL tibidabo (1889-1891)
Uns quants anys després de la iniciativa frustrada de creació de l’observatori de l’Acadèmia, va aparèixer un altre projecte impulsat per la Diputació Provincial que tenia com a objectiu l’establiment d’un observatori
meteorològic al capdamunt del cim del Tibidabo. No era el primer cop
que aquest indret havia estat en el punt de mira per a la ubicació d’un
centre d’aquesta naturalesa. Cap al 1883, Josep Serra i Campdelacreu
(1848-1901), arxiver de la ciutat de Vic i vinculat a l’entitat Associació
Catalanista d’Excursions Científiques, havia escrit al Ministeri de Foment
sol·licitant el permís i una subvenció per erigir-hi un observatori meteorològic i astronòmic13. Fins i tot, el mateix Serra havia escrit al director
de l’Observatori de París, Camille Flammarion, per demanar-li consell,
tot acompanyant un esbós de la topografia i els avantatges que oferia
l’esmentat cim.
Però no va ser fins al 1889 que el projecte va semblar que reeixia. El 19
de gener de 1889, la Diputació en sessió plenària va acordar la construcció d’un edifici «Refugi Observatori» al cim del Tibidabo, i va encarregar
a l’arquitecte de la corporació provincial, Camil Oliveres, la redacció del
projecte14. En la memòria, presentada el mes de juny del mateix any, es
justificava la necessitat d’aquest tipus d’instal·lació per tal de cobrir el
buit que existia a Espanya en el coneixement de la meteorologia de llocs
13 Així figura en una carta enviada pel senyor Serra al president de l’Acadèmia oferint
els seus serveis, en assabentar-se que aquesta preveia instal·lar un observatori
doble a la seva seu. ARACAB, lligall 37.3.
14 Proyecto de Edificio Refugio Observatorio Meteorológico en la Cumbre del Tibidabo.
AHDIBA, 1979, exp. 1 i Q-670, exp. 2.
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elevats, en contrast amb les observacions més esteses realitzades a ciutats
o planes. En paral·lel amb la utilitat com a centre de recerca, l’observatori pretenia també ser la base de la futura organització meteorològica
del país, reprenent així la filosofia expressada anys abans per Landerer.
L’edifici es va dissenyar amb gran rigor, intentant que modifiqués al mínim possible les condicions atmosfèriques de l’entorn i es va pensar fins
al darrer detall la seva estructura i el repartiment dels diferents espais,
amb la intenció que cada instrument s’ubiqués de la manera més adient.
Així, per al cas exclusivament de la temperatura es diu:
«[…] para determinar la temperatura normal del aire ambiente
deben tomarse una serie de precauciones tales que aseguren la
integridad de la observacion; debe esta tener lugar al aire libre, á
distancia conveniente de toda construccion para evitar las alteraciones que la reflexion de los rayos solares sobre las superfícies de
los muros pudieran producir en los termómetros; a cierta altura
del suelo á fin de prevenir los efectos de la radiación terrestre y la
de los mismos aparatos; debe protejerse contra la influencia directa
del sol, contra la lluvia y en contra del rocío matutinal.»
També es va projectar l’establiment d’una estació magnètica, a més d’estances reservades per a l’anotació i la recopilació de les observacions,
l’elaboració de butlletins i cartes sinòptiques i per a la comunicació ràpida
de manera telefònica o telegràfica amb la ciutat i d’altres observatoris.
Es preveia edificar l’observatori al capdamunt del cim del Tibidabo, en
una petita plana d’uns 1.500 m2. Es reservava una àrea, al nord d’aquesta
extensió i independent de l’edifici, per a la ubicació de l’abric dels termòmetres i per als udòmetres (és a dir, pluviòmetres). Pel que fa a l’edifici
en si, es componia per una planta baixa i un pis principal, i, aprofitant el
desnivell natural del terreny, també es preveia construir-hi un soterrani
destinat a cotxeres i rebost. A la planta baixa es reservava una àmplia
terrassa per a la instal·lació d’altres pluviòmetres, com també d’aparells
enregistradors i de lectura directa. Finalment, l’edifici es rematava amb
una torre, i a l’extrem s’hi instal·larien l’anemòmetre enregistrador i el
penell. Tot plegat feia que l’obra tingués una altura de 2,60 m sobre el
nivell més elevat del terreny. La figura 4 mostra una secció lateral de
l’edifici. L’execució de les obres es preveia que duraria sis mesos i el cost
total del projecte assolia la quantitat de 65.845,47 pessetes.
Malgrat la bona predisposició de la Diputació i, sobretot, el seu total suport econòmic, l’execució del projecte aviat va començar a patir demores
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i dificultats, que eventualment n’impedirien la construcció. Els entrebancs
van ser de naturalesa diversa, però bàsicament estaven relacionats amb
els problemes per a determinar la propietat dels terrenys afectats, fet que
va impedir l’execució de l’ordre d’expropiació forçosa d’aquests terrenys.
Paral·lelament, el cim del Tibidabo era un indret cobejat també per un
altre col·lectiu, el religiós, que al llarg dels anys va anar augmentant la
seva influència dins de la mateixa corporació.
Cronològicament, els fets es van iniciar anys abans, l’any 1886, quan el
fundador de la congregació salesiana, Joan Bosco, va visitar la ciutat de
Barcelona. Com a senyal d’agraïment, alguns propietaris del cim del Tibidabo van fer donació dels seus terrenys per a l’edificació, quan això fos
possible, d’un temple expiatori dedicat al Sagrat Cor de Jesús. Dos anys
més tard, el 1888 i amb motiu de la celebració a Barcelona de l’Exposició
Universal, els terrenys van ser cedits provisionalment al governador civil
de la província, Luis Antúnez, perquè hi bastís un pavelló mirador sobre
la ciutat, com a remat a la construcció de la carretera de Vallvidrera15.
Un cop acabats els actes de l’Exposició, el pavelló i els terrenys sobre els
quals es va construir van ser novament transferits pel governador, però
no a la companyia salesiana sinó a la Diputació, que determinà ocupar
els terrenys amb la construcció del referit observatori.
Així doncs, l’any 1889 la corporació es disposava a iniciar les obres sobre
uns terrenys que tenien una propietat dubtosa i que estaven ocupats per
una altra construcció. En els anys posteriors es van succeir els litigis per
a determinar els límits de les parcel·les i la seva propietat, amb la qual
cosa l’expropiació forçosa dels terrenys no es va poder fer mai efectiva.
Mentrestant, el pavelló mirador s’anava deteriorant i fins i tot va arribar
a amenaçar ruïna en diverses ocasions16. La Diputació va haver de dur a
terme diversos treballs de restauració; un a principis del 1891, amb un
cost de 920,30 pessetes, i un altre entre l’agost i el setembre del 1895,
amb un cost total de 1.870,89 pessetes. A partir del 1896, amb l’augment
del pes polític del partit carlí en el si de la Diputació, el projecte estava
15 El pavelló va ser planejat per l’arquitecte García Faria i es va considerar una mena
d’obsequi de la ciutat a Sa Majestat la Reina Regent amb motiu de la seva visita
durant l’Exposició Universal.
16 Així és com ho va fer constar repetidament el vigilant del pavelló, Antoni Sala i
Cuello, i la seva vídua, Josefa Puig Olivé, en diverses comunicacions que van fer
arribar a la Diputació Provincial entre el novembre del 1892 i el juny del 1895
(AHDIBA, Q-306, exp. 43).
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Figura 4. Façana lateral del projecte de Refugi Observatori del Tibidabo.
Font: Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Proyecto de Edificio Refugio
Observatorio Meteorológico en la Cumbre del Tibidabo. Lligall, 1979, exp. 1 Q-670,
exp. 2.
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definitivament tocat de mort (Roca et al., 2004). Entre el 1900 i el 1902, es
van succeir les peticions per part dels propietaris del cim del Tibidabo,
dels salesians i de la companyia El Tibidabo en què es demanava l’enderrocament del pavelló per a la construcció del temple expiatori, i se
suggeria que els mateixos salesians es podrien fer càrrec de l’observatori
meteorològic que planejava establir la Diputació en un lloc adequat del
temple17. Finalment, la Diputació Provincial, en sessió pública ordinària d’1
d’octubre de 1902 va acordar desistir de la construcció de l’observatori i de
l’expropiació dels terrenys, i va cedir el pavelló i tots els materials que el
formaven a la societat El Tibidabo, SA per un preu de 750 pessetes. Abans
de finalitzar l’any, el pavelló va ser finalment derruït i amb ell, el projecte
de construcció de l’observatori refugi. Afortunadament, però, i a escassos
metres del cim, l’Observatori Fabra aviat començaria a ser una realitat.

1.4. eL projecte d’observatori de barceLona
(1891-1896)
Un cop es va fer públic el propòsit de la Diputació de Barcelona d’erigir
un observatori a la serra de Collserola el 1889, la RACAB es va oferir per
a participar en les tasques de direcció del nou establiment. Així, entre el
1891 i el 1892, el cos provincial responent a les peticions de l’Acadèmia va
accedir que aquesta assumís la direcció de l’Observatori, quan es donessin
les condicions idònies per a la seva creació, és a dir, quan es resolguessin les dificultats relacionades amb l’expropiació dels terrenys18. Amb la
bona predisposició de la Diputació, l’Acadèmia va començar a treballar
en un nou projecte, més ambiciós que l’impulsat inicialment, i que es va
conèixer amb el nom d’Observatori de Barcelona. La seva planificació va

17 El novembre del 1900, Manuel B. Hermida en el seu nom i en el de la resta
de propietaris va fer arribar una instància a la Diputació en què demanava
l’enderrocament del pavelló per a la construcció del temple (AHDIBA, Q-658,
exp.5). La societat Tibidabo, SA va sol·licitar el mateix dos anys més tard dirigintse a l’arquitecte de la Diputació Josep Bori Gensana (AHDIBA, Q-664, exp. 5).
18 Així és com apareix en la correspondència mantinguda entre el president de
l’Acadèmia, Rafael Puig i Valls i la mateixa Diputació de Barcelona, de la qual
també es pot extreure que una part del pressupost reservat per a la construcció de
l’Observatori provincial (20.000 ptes.) va ser traspassat a l’Acadèmia en concepte
de subvenció per a la finalització de les obres de l’edifici de la Rambla, i que va
servir per a la cobertura de les dues cúpules (AHDIBA, lligall 3392, exp. 2).
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ser a càrrec de l’arquitecte i acadèmic Josep Domènech i Estapà i de qui
aleshores era encarregat de l’observatori de l’Acadèmia, Eduard Fontserè
i Riba. El 19 de gener de 1895, es va presentar a l’Acadèmia i en sessió
pública el nou pla d’observatori, que, a diferència del projectat anteriorment, incloïa els estudis en els camps de l’astronomia i la geofísica. Eduard Fontserè va elaborar una curosa memòria tècnica, emmirallant-se en
les experiències d’altres observatoris del món, i, entre els cinc objectius
que s’esmentaven en l’esborrany d’estatuts, en destacava la voluntat que
el nou centre esdevingués l’estació central de la xarxa meteorològica de
Catalunya, reprenent novament la proposta de Josep Joaquim i Landerer.
L’Observatori de Barcelona es va concebre com un complex de diferents
edificacions que s’havien de construir al mateix lloc que el que va ser
projectat per la Diputació, és a dir, a l’esplanada del capdamunt del cim
del Tibidabo. L’edifici central era l’observatori astronòmic, que havia de
contenir en una sola planta la biblioteca, les sales d’estudi i els dos instruments principals: el cercle meridià i l’equatorial. La figura 4 mostra
l’aspecte de la façana principal d’aquesta dependència. Pel que fa a la
resta del complex, aquest estava integrat per la torre meteorològica, pel
pavelló magnètic i per la casa habitació destinada a ser la llar del personal.
Quant a la torre meteorològica, aquesta estava separada de l’observatori
astronòmic uns vint metres i estava dissenyada en una estructura de doble
pis que hauria de contenir, entre d’altres, els instruments enregistradors
i anemomètrics en el pis superior i una mena d’habitacle de fusta blanca
per a acollir-hi els termòmetres, en el pis inferior.
Aquest projecte, juntament amb l’anàlisi de la seva viabilitat econòmica,
va ser presentat a la Diputació de Barcelona l’1 de maig de 1895 per a
la seva aprovació. Malgrat la bona predisposició inicial, el 14 de gener
de 1896, la Comissió de Foment no en va jutjar oportuna l’acceptació,
oficialment pels problemes econòmics que aleshores tenia aquesta institució. Tanmateix, del llibre d’actes d’aquella sessió s’extreu que es va
produir un encès debat en el si de la Comissió de Foment, entre els que
donaven suport al projecte i els que en veien impossible la viabilitat.
Finalment, es va decidir no aprovar el projecte «entendiéndose que este
acuerdo no prejuzga cosa alguna tocante a ulteriores resoluciones que
pueda adoptar el Cuerpo provincial en vista de datos mas concretos y
seguros que se aporten al expediente»19. En d’altres paraules, la Diputació
19 Text extret del Llibre d’acords de 1896, 14 de gener de 1896, pàg. 23 (AHDIBA).
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deixava la porta entreoberta a futurs suports. En el rerefons d’aquesta
negativa també planaven els diversos interessos per a ocupar l’espai i ja
indicats en el capítol anterior.
Malgrat la frustració que va significar la impossibilitat de dur a terme els
dos projectes d’observatori al cim del Tibidabo, d’una manera definitiva
la RACAB i la ciutat s’havien fixat un objectiu que no tindria marxa enrere en els anys successius.

Figura 5. Façana principal de l’Observatori astronòmic. Imatge apareguda al diari
La Vanguardia, el 10 de maig de 1895.
Font: Hemeroteca digitalitzada del diari La Vanguardia.

1.5. L’observatori fabra, un somni fet reaLitat
(1901-1904)
Durant els darrers decennis del segle xix, la Reial Acadèmia de Ciències
i Arts de Barcelona havia apostat clarament per l’assoliment d’un vell
objectiu; era la creació d’un observatori que donés resposta als corrents
científics de l’època i que la ciutat disposés d’un centre d’observació
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astronòmica, meteorològica i sísmica a l’altura dels millors d’Europa. En
aquest sentit, s’havien redactat memòries, dissenyat projectes i comptabilitzat pressupostos per dur a terme aquesta empresa, però mai no hi
va haver una voluntat ferma i un suport econòmic definitiu per part de
les institucions públiques del país, per a fer realitat aquest anhel. Finalment, amb el tombant de segle, el projecte va esdevenir sortosament una
realitat en gran part gràcies a l’auxili i a l’aportació d’un únic valedor,
Camil Fabra i Fontanills, marquès d’Alella.
Aquest industrial i polític barceloní era molt sensible als avenços de les
ciències, en especial de l’astronomia, i llegia amb molt d’interès els articles periòdics que l’astrònom Josep Comas i Solà escrivia al diari La
Vanguardia. Aquesta sensibilitat i la seva posició social i econòmica benestant van fer possible que donés el seu suport definitiu a l’edificació
d’un observatori. A finals de juliol del 1901, el president de l’Acadèmia,
Silví Thos i Codina, va rebre l’oferiment per part del senyor Fabra de
costejar les adquisicions i les construccions més indispensables per a
dur a terme la realització del projecte. Concretament, va fer una donació de 250.000 pessetes i, com a agraïment al seu mecenatge, la RACAB
va aprovar que el futur observatori portés el nom del seu mentor20. En
acabar l’estiu, l’Acadèmia va nomenar una comissió especial encarregada
de promoure la ràpida realització del projecte que va quedar constituïda pels membres següents: Silví Thos i Codina, Jaume Almera i Comas,
Rafael Puig i Valls, Josep Domènech i Estapà, Antoni Torrents i Monner,
Artur Bofill i Poch, i Josep Comas i Solà, qui més endavant esdevindria
primer director de l’Observatori.
El primer objectiu de la Comissió va ser l’elecció i l’adquisició dels terrenys on s’hauria d’emplaçar el nou observatori. Inicialment, es van fer
gestions perquè ocupés l’espai reservat per la Diputació de Barcelona, al
cim del Tibidabo, però ràpidament es va desestimar la idea després de
comprovar les dificultats existents per a l’expropiació dels terrenys. Finalment, es va escollir com a lloc que reunia les condicions necessàries per
a l’observació un promontori ubicat al final d’un contrafort de la serra, a
uns cent metres per sota del cim, i que s’esmunyia cap al migdia. Els terrenys van ser adquirits dels seus propietaris, la marquesa de Moragas i la
Societat del Tibidabo, per un preu unitari de 12,5 i 15 cèntims de pesseta
20 L’any 1905, els fills del difunt marquès d’Alella van fer una aportació addicional
de 60.000 pessetes per a l’acabament definitiu de les obres.
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el pam quadrat català, respectivament21. Així, el 14 de maig de 1902 es
van signar les escriptures de la compra dels terrenys; la superfície total
de la parcel·la tenia 8.555,66 metres quadrats. Unes setmanes abans, en
junta general de 20 de març de 1902, l’Acadèmia havia aprovat l’elecció
de Josep Domènech i Estapà com a arquitecte encarregat de projectar
i dirigir les obres del futur observatori, i Estapà va demanar que Josep
Comas i Solà hi figurés com a assessor tècnic, en qualitat d’astrònom. Cal
indicar que en el primer projecte de nou observatori, que es va presentar l’any 1895, Eduard Fontserè era qui figurava com a assessor tècnic,
mentre que en el projecte definitiu ho va ser Comas. Aquest fet sens
dubte condicionaria la futura organització de l’observatori i, en especial,
la designació de la seva direcció. Durant el mes de juny del mateix any,
es va presentar l’esborrany del pla tècnic de l’edifici, i es va formalitzar
el lliurament dels plànols i dels pressupostos.
Les obres de construcció es van iniciar el desembre del 1902, un cop
es va enllestir i condicionar el camí d’accés que unia el solar de l’Observatori amb la carretera de Vallvidrera. Paral·lelament, es va anar adquirint l’instrumental astronòmic, sísmic i meteorològic necessari per al
funcionament correcte de la nova instal·lació. Així, durant la primavera
del 1902, el mateix Camil i Fabra, pocs mesos abans de la seva mort, va
encarregar personalment la construcció del telescopi equatorial i de la
cúpula metàl·lica a l’artesà francès M. Mailhat. Al mateix temps, la Diputació Provincial de Barcelona va concedir una subvenció de 30.000 francs
per a adquirir el cercle meridià, mentre que l’Ajuntament de Barcelona va
concedir la suma de 30.000 pessetes per a la compra i la instal·lació de
diferents instruments de meteorologia, sismologia i magnetisme. El mes
de novembre del 1903 es va muntar la cúpula destinada a preservar el
telescopi equatorial i el mes de febrer del 1904 es va instal·lar l’esmentat
instrument, que va quedar completament anivellat i orientat a finals de
març. En la mateixa data, Josep Comas i Solà va ser nomenat oficialment
director en propietat de la Secció d’Astronomia i director interí de la
Secció de Meteorologia de l’Observatori Fabra. El procés de creació de
l’Observatori va culminar el 7 d’abril de 1904 amb la inauguració solemne, que va comptar, entre d’altres personalitats, amb la presència del rei

21 Així és com consta en el llibre d’actes de la comissió de l’Acadèmia encarregada
de l’estudi d’erecció de l’observatori astronòmic i meteorològic (ARACAB, lligalls
335.1 i 335.2)
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d’Espanya, Alfons XIII; del president del Consell de Ministres, Antonio
Maura; del ministre de la Guerra, el general Linares, i de la marquesa
d’Alella i vídua de Camil i Fabra22.

Figura 6. Imatge de l’Observatori presa pels volts del 1905.
S’hi pot apreciar la presència de la garita a la terrassa de l’Observatori i
de l’anemògraf de Bourdon.

22 Tot el procés que va portar a la inauguració definitiva de l’Observatori es pot
seguir a partir de les diferents notes que es van publicar als butlletins de la RACAB
entre el gener del 1902 i el gener del 1905.
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2. L’OBSERVACIÓ METEOROLÒGICA
A L’OBSERVATORI FABRA

Com tota institució amb més de cent anys d’història al damunt, l’Observatori Fabra ha viscut moments de gran efervescència investigadora i d’altres
en què aquesta activitat s’ha vist mitigada per circumstàncies diverses.
L’observació meteorològica no ha quedat exempta d’aquests alts i baixos
de la història, i ha passat per moments en què va esdevenir una activitat
secundària, no pas pel seu poc interès o necessitat científica, sinó pels
pocs mitjans tècnics i humans disponibles. Afortunadament, aquests moments han estat els menys freqüents i l’observació meteorològica ha anat
evolucionant positivament al llarg dels anys, tant pel que fa al nombre i
la periodicitat de les observacions com als mitjans que s’hi han dedicat.
En aquest ampli segon capítol s’analitza la història de l’observació meteorològica a l’Observatori des dels seus inicis fins a l’actualitat, i s’indiquen
les característiques principals que van marcar cadascuna de les diverses
etapes. A grans trets es poden identificar tres grans moments: una època
inicial plena de dificultats (1904-1913), el salt qualitatiu que va representar l’entrada d’Eduard Fontserè al capdavant de la Secció Meteorològica i
Sísmica l’any 1913, i l’ampliació del nombre d’observacions i de personal
dedicat a aquestes, a partir del 1982.

2.1. Les dificuLtats deLs inicis (1904-1913)
L’abril del 1904, l’Observatori Fabra es va inaugurar oficialment i en va
ser designat director l’astrònom Josep Comas i Solà. Dos anys abans, el
mateix Solà havia redactat un «Projecte tècnic i reglament dels treballs»
que s’havien d’efectuar al nou Observatori i que marcava els objectius
i les tasques que s’hi havien de dur a terme23. D’aquest document es
desprèn l’important pes que havia de tenir l’astronomia enfront de les

23 ARACAB, lligall 335.5. Expediente del Observatorio Fabra. Proyecto técnico y
reglamento de los trabajos que en él deben efectuarse i que finalment es va publicar
en forma de reglament imprès (RACAB, 1904).

34

altres dues disciplines, la sismologia i la meteorologia, que van quedar
agrupades sota la denominació «meteorologia endògena i exògena». En
referència amb la meteorologia exògena, és a dir, la meteorologia pròpiament dita, el reglament indica:
«[…] los trabajos deben ser casi exclusivamente sistemáticos, procurando enlazar sus observaciones con las de los demás Observatorios y concurrir a la información telegráfica de las Oficinas
Meteorológicas, sísmicas y magnéticas.»
Més endavant, en l’apartat reservat a les finalitats de l’Observatori s’afirma:
«El observatorio Fabra tendrá por objeto, en cuanto lo permitan los
instrumentos del propio establecimiento, el estudio sistemático de
los fenómenos astronómicos y la anotación diaria de las afecciones
meteorológicas, magnéticas y sísmicas en conformidad con los acuerdos adoptados por los congresos meteorológicos internacionales.»
I, finalment, en el terreny dels treballs científics ordinaris es detallen
únicament dues tasques pel que fa als treballs meteorològics:
«(g) Anotación diaria de los elementos meteorológicos y deducción
de máximos, mínimos y medias;
(h) Resumen razonado mensual ó anual de las curvas meteorológicas en general. Comparación de cítos con los fenómenos solares.»
El reglament orgànic de l’Observatori va ser aprovat per la Junta general
de l’Acadèmia el 29 de març de 1904 i, entre d’altres aspectes, estipulava
en el punt cinquè de les seves bases que els treballs de l’Observatori es
dividien en dues grans seccions: l’Astronòmica i la Meteorològica, i que
al capdavant de cadascuna es nomenaria un director, que seria auxiliat
pel personal tècnic que es considerés necessari. Tanmateix, la manca
de recursos econòmics que patia la institució des dels inicis va impedir
que aquesta estructura es portés a la pràctica, i únicament es va poder
nomenar un sol director, el corresponent a la Secció Astronòmica, que
va assumir interinament la direcció de la Secció Meteorològica. Així va
ser com durant pràcticament deu anys Comas i Solà va haver d’afrontar,
gairebé en solitari, la doble tasca de direcció de les activitats i dels treballs en astronomia i meteorologia. Aquesta càrrega feixuga i la formació
i vocació principal de Comas envers l’observació astronòmica van fer
que l’activitat meteorològica romangués en un segon pla i les activitats
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van haver de quedar relegades al manteniment i la conservació dels instruments meteorològics instal·lats, com també dels registres que aquests
van anar generant. No serà fins l’any 1913, amb el nomenament d’Eduard
Fontserè com a director de la Secció de Meteorologia i Sismologia, que la
Secció Meteorològica agafa més embranzida i, de fet, es considera aquesta
data com la data oficial d’inici de les observacions. Amb el pas dels anys
es va anar oblidant i fins i tot menystenint la tasca realitzada entre el
1904 i el 1913, ignorant la vàlua científica d’aquells registres. No obstant
això, el material generat durant aquest període inicial no es va destruir
o extraviar i gràcies a aquest treball d’investigació s’han pogut catalogar
i identificar els registres gràfics realitzats per l’instrumental meteorològic
instal·lat a l’Observatori des del desembre del 1904, és a dir, nou anys
abans de la data oficial d’inici de les observacions.
L’any 1904, gràcies a la concessió per part de l’Ajuntament de Barcelona
d’una subvenció per a la compra de diferents aparells meteorològics,
l’Acadèmia va encarregar a la casa Richard una col·lecció completa
d’enregistradors i a la casa Mailhat la construcció d’un gran anemògraf
de Bourdon, molt semblant als que havien instal·lat amb anterioritat el
doctor Fines a Perpinyà i Rafael Patxot a Sant Feliu de Guíxols. Un cop
realitzats aquests encàrrecs, es va considerar oportú instal·lar els instruments enregistradors a la terrassa oest de l’Observatori. Una bona part
dels instruments, a excepció de l’anemògraf, es van ubicar a dins del
recinte de la terrassa, on es va construir una mena d’armari o garita de
fusta situada al damunt de la barana est per a allotjar-hi diferents aparells enregistradors: dos termògrafs, probablement dos higrògrafs i un
evaporímetre enregistrador (figura 7).
A la mateixa terrassa s’hi va instal·lar un pluviòmetre enregistrador de
bàscula (o de doble bolcada) i un actinòmetre (figura 8). Probablement,
en algun punt d’aquest mateix terrat, s’hi va col·locar també un heliòmetre enregistrador encarregat de mesurar les hores d’insolació eficaç. Tots
aquests instruments es van instal·lar a finals del 1904 i van estar operatius fins a l’octubre del 1920, quan es van ubicar a l’esplanada nord de
l’Observatori. Finalment, l’estructura metàl·lica que suportava l’anemògraf
i el mateix aparell es va construir una mica més tard, probablement a
mitjan any 1906, i va representar que per primera vegada es mesurés a
Barcelona la direcció del vent i la seva velocitat instantània. Tot el conjunt
es va ubicar també a l’extrem oest de l’edifici, sobre una mena de caseta
d’obra lleugerament més alçada que la resta, i que al mateix temps ser-
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via per a allotjar el complex mecanisme de transmissió i enregistrament
de la direcció i la velocitat del vent. Aquest aparell complex va estar en
funcionament uns quants anys més, per bé que amb modificacions substancials, tal com s’indicarà més endavant.

Figura 7. Imatge amb la localització dels diferents aparells meteorològics
enregistradors a l’interior de la garita instal·lada al terrat de l’Observatori
entre el desembre del 1904 i l’octubre del 1920. Un possible higròmetre
(part superior esquerra), un termògraf (part inferior esquerra), un altre
termògraf (part superior dreta) i un evaporímetre i, probablement,
un altre higròmetre (part inferior dreta).
Font: Arxiu de l’Observatori del Col·legi del Roser
(Sant Julià de Vilatorta, Osona).

Aquesta era doncs la completa dotació d’instrumental meteorològic de
què disposava l’Observatori en aquesta època inicial i, afortunadament,
bona part d’aquests aparells s’han preservat en les seves dependències
fins als nostres dies, amb força bon estat, i constitueixen un veritable
tresor per a la meteorologia catalana de l’inici del segle xx.
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Figura 8. En primer terme, un pluviòmetre enregistrador de bàscula
(o de doble bolcada) i, en segon terme, un actinòmetre, tots dos ubicats
a la terrassa oest de l’Observatori des del desembre del 1904 i fins a
l’octubre del 1920.
Font: Arxiu de l’Observatori del Col·legi del Roser
(Sant Julià de Vilatorta, Osona).

Però, tant o més valuós que els instruments ho són les dades que aquests
van generar durant els anys de funcionament. Malgrat que no s’han pogut localitzar llibretes d’observacions i les publicacions que fan esment
d’aquestes dades són nul·les o escasses24, sí que s’han pogut identificar
24 Únicament s’ha pogut constatar que es van publicar els totals pluviomètrics
mensuals entre el 1905 i el 1910 a l’obra Pluviometria catalana de Rafael Patxot
(Patxot, 1912). Tot i que de manera repetida, i en diversos butlletins de la RACAB
publicats entre el 1905 i el 1911, s’indica que s’estava preparant una mena de recull
d’observacions amb la intenció de publicar-les a les memòries de l’Acadèmia, no
hi ha constància que finalment es dugués a terme. Al diari La Vanguardia sí que
van aparèixer de manera puntual articles signats per Comas i Solà en què es feia
referència a fenòmens atmosfèrics rellevants.
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i catalogar les bandes de paper enregistrador dels diferents aparells, i
que restaven perfectament conservades a l’interior de capses de cartró
especialment dissenyades. Les més pretèrites que es van localitzar, i que
es conserven a les dependències del mateix Observatori, daten del 12
de desembre de 1904 i corresponen a bandes setmanals del pluviògraf
i dels dos termògrafs (la figura 9 mostra una imatge d’una banda setmanal d’un dels termògrafs, corresponent al març del 1906). Igualment,
es van catalogar les d’un higrògraf, les d’un evaporímetre enregistrador i les d’un barògraf, totes elles amb una cobertura temporal d’una
setmana. Paral·lelament, es van identificar un nombre indeterminat de
bandes diàries de l’heliògraf, algunes d’elles en mal estat i sense datar.
Aquestes mesures d’insolació es van dur a terme amb un heliògraf del
fabricant Richard i que encara avui es conserva a les dependències de
l’Observatori (figura 10).

Figura 9. Banda escanejada procedent d’un dels termògrafs instal·lats a la garita
de la terrassa de l’Observatori, corresponent al març del 1906.

Figura 10. Imatge de
l’heliògraf Richard
adquirit per la RACAB
gràcies a un donatiu
de l’Ajuntament
de Barcelona i que
es va instal·lar a
l’Observatori pels
volts del 1906
(se n’ignora la
ubicació exacta).
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El més sorprenent de tot és que, malgrat la presència d’algun buit puntual, es disposava d’informació contínua entre el desembre del 1904 i
l’agost del 1913 de pràcticament tots els instruments, llevat de la relativa
a l’heliògraf. Es desconeix si a part dels aparells enregistradors també es
disposava d’instrumental de lectura directa i instantània, com ara termòmetres de mercuri o d’alcohol, que permetessin aplicar alguna correcció
a les lectures. Al mateix temps, no hi ha constància que en aquesta època es realitzessin observacions no instrumentals, com ara l’estat del cel,
l’anotació de meteors o la visibilitat.
Durant aquest primer període, el personal dedicat al manteniment i
la recollida de les observacions era molt limitat. De fet, entre el 1904
i el 1909, el director Comas i Solà no va disposar de cap ajudant fix
que donés suport a les seves tasques, de manera que les limitacions
econòmiques eren molt evidents. Així, en cinc ocasions entre el 1905
i el 1909, l’Acadèmia va sol·licitar l’auxili econòmic de la Diputació per
poder donar cobertura a les necessitats de l’Observatori en matèria
meteorològica, amb un èxit escàs i insuficient (de fet, només es van
concedir 7.000 pessetes, menys d’un terç del que s’havia sol·licitat) 25. No
va ser fins al 1909 que es va poder convocar una plaça d’ajudant, que
va recaure en Isidre Pòlit i Buxareu, qui més endavant va ser director
del mateix Observatori.
Per cloure aquest capítol, cal indicar que el Servei Meteorològic de Catalunya ha iniciat el 2013 un treball d’escaneig i digitalització de les bandes de temperatura i precipitació d’aquest període inicial, que permetrà
preservar la documentació i ampliar la cobertura temporal de les sèries
de temperatura i precipitació de l’Observatori.

25 En la primera sol·licitud presentada, el 15 de desembre de 1905, l’Acadèmia exposava
la necessitat de suport econòmic per tal de poder dur a terme les activitats següents:
observacions meteorològiques quotidianes, pels mètodes directe i gràfic, contribució
a l’estudi de la climatologia de Barcelona i previsió del temps per als usos de la
Marina (aquest servei, d’imponderable importància pràctica, es duria a terme en
combinació amb la Comandància de Marina d’aquesta província i es publicaria
diàriament un butlletí donant compte de l’estat del temps i del temps probable a la
regió mediterrània amb 24 hores d’anticipació). AHDIBA, 3392, exp. 2.
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2.2. L’arribada d’eduard fontserè i La reforma
de La secció meteoroLògica (1912-1914)
Després de vuit anys d’activitat investigadora, l’any 1912 representa un
canvi profund en la història de l’Observatori coincidint amb el nomenament d’Eduard Fontserè al capdavant de la recerca en sismologia
i meteorologia. Tanmateix, molt abans d’aquesta data Fontserè havia
intervingut activament en els afers científics de l’Acadèmia. Així, l’any
1891 i amb només vint-i-un anys es va fer càrrec, juntament amb Josep
Ricart, del Servei Horari Oficial de Barcelona, un servei encarregat de
determinar l’hora oficial amb una gran precisió mitjançant l’observació
dels passos d’estels pel meridià (Roca et al., 2004). Uns anys més tard va
ser l’encarregat de redactar el projecte d’Observatori de Barcelona que
l’Acadèmia havia de dirigir, amb el suport de la Diputació de Barcelona,
però que mai no es va dur a terme (vegeu l’apartat 1.4 d’aquesta obra).
Amb aquest precedent, quan Camil i Fabra va donar el suport econòmic
necessari per a la creació del desitjat observatori l’any 1902, tot indicava
que Fontserè seria qui es posaria al capdavant del projecte. Malgrat tot,
Josep Comas va ser designat com a redactor del projecte tècnic del nou
centre i, com s’ha indicat anteriorment, com a director de la Secció Astronòmica i director interí de la Secció Meteorològica i Sísmica. Aquesta
marginació i una deteriorada relació personal entre tots dos científics
marcaria els esdeveniments futurs.
L’any 1909, Eduard Fontserè va ser escollit membre de l’Acadèmia de
Ciències de Barcelona i ben aviat es va fixar com a objectiu intervenir
activament en el funcionament i l’organització de l’Observatori Fabra, en
especial de la Secció Meteorològica i Sísmica. El 18 de juny de 1912 va
presentar una primera proposta de reforma del reglament de l’Observatori, en què es dividien els treballs en diverses seccions: observacions
meridianes, observacions amb l’equatorial, sismologia i meteorologia.
Aquesta organització relegava les tasques de Comas a poques responsabilitats i va topar amb la seva oposició frontal. Davant d’aquesta situació
l’Acadèmia va accedir a crear una comissió inspectora que tractés de la
reorganització de l’establiment. Així, en sessió general ordinària de 31
de desembre de 1912, es va proposar que Fontserè assumís la direcció
de la Secció Meteorològica i Sísmica, i que Comas es fes càrrec de la
Secció Astronòmica. Igualment, es van designar dos ajudants; Isidre Pòlit
va ingressar a la Secció Astronòmica i l’altra ajudantia va quedar vacant,
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en espera de designació. Tot i que el dictamen de la nova estructura
havia de ser efectiu a partir de l’1 de gener de 1913, el traspàs no es
va produir fins a mitjan mes d’abril, coincidint amb el nomenament del
doctor Ramon Jardí com a ajudant de la Secció Meteorològica i Sísmica.
Així doncs, es pot afirmar que no és fins al maig del 1913 que la mà
de Fontserè es deixa sentir amb força. A curt termini va realitzar canvis
importants en les condicions d’instal·lació dels aparells i va sistematitzar
i ampliar el nombre d’observacions, mentre que a mitjà i llarg termini
va impulsar l’elaboració d’estudis climàtics amb les dades que amb el
temps es van anar obtenint. Aquestes noves idees no van ser pas fruit
de l’atzar, sinó que responien a l’experiència que Fontserè havia anat
adquirint en el camp de l’observació meteorològica. L’any 1898 es va
incorporar a la Xarxa Experimental de Barcelona i va intervenir decididament en l’homogeneïtzació de les tècniques i els mètodes d’observació,
i posteriorment va impulsar la creació de la xarxa pluviomètrica de la
Societat Astronòmica de Barcelona, la qual va dirigir entre el 1911 i el
1913 (Prohom, 2006).
En el primer resum dels treballs de la Secció Meteorològica i Sísmica
llegit el 26 de maig de 1913, Eduard Fontserè realitza un inventari dels
diferents aparells meteorològics disponibles i del seu estat de conservació i funcionament. En aquest informe afirma que «la secció està
pràcticament per crear» i que es redueix a la simple presència d’alguns
aparells enregistradors Richard i l’anemògraf de Bourdon. Fontserè es
refereix així a l’estat de la secció en una carta prèvia adreçada a la Junta
de l’Acadèmia:
«El anemógrafo de Bourdon, único aparato que se sale de la vulgaridad de las estaciones de segundo orden, y que fué adquirido en
1905 por la cantidad de 4.400 pesetas, no ha podido hacerse funcionar nunca, a pesar de repetidos ensayos, y quedó limitado á servir
de veleta registradora, en cuyo modesto oficio ya tampoco funciona
hace tiempo […]. La garita de los termómetros recibe directamente
la irradiación de un terrado y de una pared caldeados por el sol,
y habrá que proceder á instalarla en forma más apropiada a fin
de tener la temperatura del aire y no la del edificio. El Observatorio carece de medios para la comprobación de los termómetros,
así como de ejemplares de repuesto que convendrá adquirir. De
electricidad atmosférica y terrestre, estudio de nubes, yonización,
etc, etc, no existe absolutamente nada.» (ARACAB, lligall 335.5).
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Davant d’aquesta precària situació, el 23 de juny de 1913 l’Acadèmia va
concedir un crèdit extraordinari de 5.225 pessetes per adquirir instrumental nou, import que cobria no solament el que era relatiu a l’àrea meteorològica, sinó també a la sismològica. Aquest suport econòmic va servir
per a la modificació i l’adequació de l’anemògraf, treballs duts a terme
pel doctor Jardí i que servirien per a obtenir uns registres més precisos
i adaptats a les necessitats de la climatologia local, intentant destacar
els vents de baixes velocitats, que són els més habituals. Pel que fa a la
resta d’aparells, fa especial esment de l’ajust del pluviòmetre enregistrador i de la instal·lació de dos pluviòmetres Hellmann de lectura directa,
l’un instal·lat a la terrassa de l’Observatori que serviria per a comparar
les lectures amb l’enregistrador ja instal·lat i l’altre a l’esplanada nord.
Aquesta primera actuació es va anar completant i ampliant durant tot
l’any 1913. Així, en el segon resum de treballs, presentat a l’Acadèmia el
6 de juny de 1914, es fa una descripció detallada de les reformes establertes (Fontserè, 1914a):
• Temperatura. Després de constatar la influència negativa que tenia
la instal·lació de la garita meteorològica a la terrassa de l’Observatori
sobre els registres de temperatura, a partir de l’1 d’abril de 1914 es
van iniciar les observacions amb la nova garita a l’esplanada nord,
de manera que es va adoptar el model reglamentari de les estacions
espanyoles (o model de l’Observatorio Central Meteorológico). En el
seu interior es van instal·lar un termòmetre de màxima i un altre de
mínima Tonnelot, prèviament verificats pel laboratori de física de la
Universitat de Barcelona, un termògraf i un higrògraf. Prèviament a
aquest canvi, des del juliol del 1913 es van instal·lar a la garita de la
terrassa termòmetres de màxima i de mínima de lectura directa, juntament amb el ja existent termògraf Richard. L’objectiu era observar les
relacions que s’establien entre tots dos emplaçaments i poder acoblar
les dues sèries de registres. Aquesta doble lectura es va mantenir fins
al 6 d’octubre de 1920, que és quan es va desmuntar definitivament
la garita de la terrassa i s’instal·là de nou a l’esplanada. La figura 11
mostra un exemple de la llibreta d’observacions de l’Observatori
corresponent al desembre del 1916 en què es constaten les lectures
efectuades en els dos emplaçaments («terraza» i «calle»).
• Humitat relativa. A part del referit higròmetre enregistrador installat a la garita de l’esplanada nord («calle»), la garita antiga («terraza»)
també disposava d’un psicròmetre, en funcionament fins al 1920, i es
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prenia una lectura diària, a les vuit del matí. Els registres de tots dos
aparells eren verificats freqüentment per les lectures d’un psicròmetre
d’Assmann26.

Figura 11. Imatge de la llibreta d’observacions meteorològiques de l’Observatori
Fabra corresponent al desembre del 1916.
Font: Arxiu de l’Observatori Fabra.

• Pluviometria. Tal com s’ha indicat anteriorment, es disposava de
dos pluviòmetres Hellmann, l’un instal·lat a la terrassa i l’altre a l’esplanada, que era el que servia d’instrument patró. Paral·lelament, el
pluviòmetre enregistrador de balança Richard es va mantenir ubicat
26 Aquest mateix aparell va servir com a instrument de calibratge de la Xarxa
Higromètrica Municipal creada pel mateix Fontserè l’any 1913. Aquesta xarxa
estava composta per un total d’onze higrògrafs repartits per la ciutat de Barcelona
i adquirits per la Junta Municipal de Ciències Naturals per un import total de 2.000
pessetes. Una gran part de les bandes enregistradores estan dipositades a l’Arxiu
de la RACAB i cobreixen el període 1913-1920.
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a la terrassa però només se n’empraven els registres internament, per
al coneixement de l’inici i el final dels episodis de precipitació. Com
en el cas de la temperatura, el pluviòmetre Hellmann de la terrassa
va estar actiu fins a l’octubre del 1920.
• Evaporació. Durant l’any 1913 es va adequar i restaurar l’evaporímetre de Richard, ubicat a la garita de la terrassa.
• Vent. En relació amb els registres dels vents inferiors, durant l’any 1913
es van acabar els treballs d’adaptació de l’anemògraf, amb resultats satisfactoris. Per al contrast dels registres es va utilitzar un anemòmetre
de Daloz de registre instantani. En una publicació posterior es van detallar les modificacions establertes en el mecanisme (Fontserè, 1914b).
• Insolació. Aquest mateix any (1913), es va adquirir de la casa Salmoiraghi un heliògraf Campbell, per a la totalització diària d’hores de
sol efectiu. En aquest segon informe, s’indica que la seva instal·lació
era molt propera i que també s’instal·laria de nou l’anterior heliògraf
després de ser restaurat. Malgrat tot, en els resums meteorològics
successius no apareixen dades relatives a insolació fins al 1968; per
tant, per algun motiu desconegut l’esmentat aparell no es va instal·lar
finalment.
Juntament amb l’adequació i l’ampliació de la dotació d’instrumental
meteorològic, també es va sistematitzar la presa d’observacions; es va
establir com a hora oficial de les mesures les 8 hores TU (‘temps universal’). En les tasques d’observació intervenien els mateixos Fontserè i
Jardí, que a més comptaven amb l’inestimable suport del senyor Gabriel
Campo i Pérez, conserge de l’Observatori i que va ser degudament instruït a aquest efecte. Al mateix temps, la labor no es limitava solament
a anotar les observacions sinó que posteriorment també s’analitzaven i
es tractaven els registres per a elaborar resums meteorològics de periodicitat anual. En aquests estudis s’utilitzaven els registres de les observacions directes per a calibrar i corregir les corbes dels enregistradors i
així poder corregir els valors i disposar d’una bona resolució temporal
de les diverses variables. En aquest sentit, Jardí va elaborar taules amb
valors de temperatura i d’humitat relativa cada quatre hores, de manera
que podia tenir una bona visió del cicle diari de tots dos paràmetres.
Durant aquest període inicial d’observacions sistemàtiques es va poder
comprovar ràpidament l’efecte que tenia sobre les lectures la deficient ubi-
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cació de l’instrumental a la terrassa de l’Observatori. Així, per als registres
pluviomètrics, Jardí va constatar una diferència entre les dues ubicacions
de fins a un 10 %, sempre en el sentit de més precipitació recollida en el
pluviòmetre de camp (Jardí, 1914). Pel que fa a la temperatura, la poca
ventilació de la garita de la terrassa i la influència del material del mateix
edifici generaven valors de temperatura excessius, però només en determinades situacions. Finalment, en aquest període d’adequació, s’esmenta
també la presència de dos barògrafs, dels quals no es van utilitzar els registres per l’absència d’un baròmetre de mercuri que servís de referència.

2.3. La consoLidació de Les observacions
meteoroLògiques (1915-1936)
Un cop realitzades les actuacions més urgents d’adequació de la Secció,
en els anys posteriors els esforços es van destinar a consolidar, millorar
i ampliar progressivament la Secció, tant pel que fa a la disponibilitat
d’instrumental com de personal necessari per a dur a terme els treballs
d’observació meteorològica.
Durant la segona meitat de la dècada de 1910, l’Observatori va continuar
incorporant millores en el seu funcionament. Després de l’arribada del
doctor Ramon Jardí com a ajudant de la Secció, es va anar consolidant
un cos tècnic, format per personal de plantilla i becaris, especialitzat en
l’observació meteorològica i en l’elaboració d’informes. Així, a partir del
1916 s’hi incorporaren tres becaris: Manuel Álvarez-Castrillón i Bustelo,
Manuel Marín i Bonell i Benito Fernández i Riofrío. El primer es va encarregar de donar suport a les tasques meteorològiques de l’Observatori
i fruit de les seves aptituds ràpidament va ampliar les seves funcions,
entre les quals cal esmentar l’elaboració dels resums meteorològics anuals
des del 1918 i de posteriors treballs de recerca (Álvarez-Castrillón, 1930;
1947). Els altres dos becaris es van encarregar sobretot del manteniment
de les observacions de la xarxa d’higròmetres adquirits per la Junta Municipal de Ciències Naturals i que estaven repartits pel pla de Barcelona.
Més endavant, pels volts del 1918, es van integrar a la Secció els senyors
Gabriel Campo i Cunchillos i Càndid Visent.
La dotació d’instrumental també es va anar ampliant amb el pas dels
anys. A finals del 1915 es va instal·lar a l’esplanada nord de l’Observatori
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un nefoscopi zenital segons Besson, que va començar a funcionar l’1 de
gener de l’any següent. Aquest aparell pretenia determinar el moviment
horitzontal dels núvols sobre la vertical de l’Observatori, i avui es conserva en el mateix emplaçament original i en molt bon estat, gràcies a una
restauració recent (figura 11). Aquell mateix any, l’Instituto Geográfico y
Estadístico va dur a terme una campanya de mesuraments topomètrics
per a establir l’alçària exacta de l’Observatori, que es va fixar en 411,19
m sobre el nivell del mar, prenent com a referència el graó superior de
l’escala exterior d’accés a l’Observatori. També l’any 1915 apareixen les
primeres observacions sistemàtiques de meteors observats. Anteriorment,
a les llibretes d’observació apareixien referències disperses i normalment
referents únicament als meteors coincidents amb l’hora en què s’efectuava l’observació.

Figura 12. Imatge de conjunt de l’Observatori presa pels volts dels anys vint del
segle xx. S’hi aprecia la presència dels diferents aparells a l’esplanada nord, entre
els quals hi ha el nefoscopi de Besson i la garita antiga que estava instal·lada
prèviament al terrat de l’edifici. Font: Arxiu de l’Observatori Fabra.
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Paral·lelament, el doctor Ramon Jardí va continuar fent-se càrrec de la
publicació anual dels resums meteorològics entre el 1913 i el 1917. Fou
precisament el resum corresponent al 1917 el primer que es va publicar
sota la denominació de Butlletí de l’Observatori Fabra, ja que anteriorment
quedaven inclosos dins dels butlletins de l’Acadèmia. En aquests primers
anys, Jardí va fer un esforç per homogeneïtzar els mètodes d’observació,
tal com es reflecteix en el resum corresponent al 1916:
«[…] en los resúmenes anteriores las temperaturas máximas y mínimas correspondían a los intervalos de 24 horas que precedían
al momento de la observación (8 mañana), pero en el presente,
adaptándose más a lo aconsejado en las instrucciones meteorológicas, corresponden al día natural contando de media noche
a media noche. Ordinariamente los valores numéricos de estas
máximas y mínimas corresponden a las indicaciones de los termómetros de Tonnelot de lectura directa, leídos a las 8 de la mañana,
sirviéndose del registrador para la adaptación del día a que corresponde la lectura, o bien deduciendo de las indicaciones de este
último apartado el valor de la máxima o de la mínima cuando
accidentalmente no corresponde con ninguna de las lecturas de
los termómetros Tonnelot.»
L’any 1916 va finalitzar l’adequació de la part alta de l’anemòmetre d’aspiració, que es va dotar d’un balconet superior que permetia atendre’n
sense perill el manteniment, i també el greixatge del suport dels tubs de
Venturi que formen part del seu mecanisme.
Posteriorment a aquest quinquenni (1915-1919), les incorporacions de
nou instrumental es fan més espaiades i s’entra en una llarga etapa de
consolidació. No obstant això, cal destacar les accions següents:
• El 7 d’octubre de 1920 es va desinstal·lar definitivament la garita de
la terrassa, aprofitant uns treballs de reforma i adequació del terrat.
Des de llavors, doncs, totes les observacions termomètriques, higromètriques i evaporimètriques (aquestes darreres amb un atmidòmetre
de Piché) es van dur a terme des de la garita de l’esplanada nord.
Tanmateix, l’antiga garita es va instal·lar de bell nou a l’esplanada
prenent com a base un rectangle de maçoneria, aproximadament un
metre d’altura sobre el terra.
• Per les mateixes obres d’adequació, el 3 d’octubre de 1920 es va desmuntar l’anemòmetre i no es va tornar a instal·lar fins al 13 d’abril
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de 1921, un cop acabades les obres al minaret que suporta l’estructura. L’1 de maig del mateix any va tornar a donar mesures un cop va
quedar restablerta l’escala de velocitats.
• Tot i que no apareix explícitament als butlletins de l’Observatori, l’any
1925 es van iniciar les observacions de la temperatura mínima a
nivell del terra i a 0,7 m del terra. Aquestes lectures apareixen des
de l’1 de gener d’aquest any a les llibretes d’observacions.
• L’1 de gener de 1927 es comencen a fer observacions amb el baròmetre de mercuri tipus Fortin; el fabricant era la casa londinenca
Casella, núm. 3023. L’aparell s’instal·la al despatx de meteorologia amb
la cubeta situada a una altura de 420,11 metres. Amb aquest aparell
de lectura directa va ser possible corregir les lectures del barògraf,
un instrument que en diversos moments i models va estar en funcionament a l’Observatori des del 1905.
• El mateix any 1927, es va instal·lar a l’esplanada de l’Observatori el
pluviògraf d’intensitats dissenyat pel doctor Ramon Jardí i Borràs
(Jardí, 1921). Aquest instrument pretenia donar resposta a la manca
d’estudis que hi havia fins aleshores sobre la intensitat de la pluja.
Amb aquest objectiu, ja l’any 1922 Jardí havia posat en funcionament
un prototipus en una de les torres de l’Escola Industrial del carrer
Urgell de Barcelona, i que restà en proves fins al mateix any 1927
(Puigcerver, 1997). A partir del 5 de juny de 1927, entra en funcionament a l’Observatori Fabra un aparell dissenyat per la prestigiada casa
J. Richard de París i que s’ha mantingut des d’aleshores en activitat
quasi ininterrompuda.
A partir de l’any 1935, el butlletí de l’Observatori inclou algunes petites
novetats. Així, es detalla per diferents franges horàries la direcció del vent
dominant (0-4 h / 4-8 h / 8-12 h / 12-16 h / 16-20 h / 20-24 h) i s’inclou
la cobertura de núvols a les 8 h i la seva tipologia (no es tracta, però,
d’una nova observació atès que a les llibretes d’observació ja figurava
aquesta anotació des del 1916).

2.4. La guerra civiL espanyoLa (1936-1939)
L’esclat de la Guerra Civil espanyola el juliol del 1936 i els convulsos
esdeveniments posteriors van tenir efecte en el funcionament de l’Ob-
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servatori, però no en la seva activitat científica. Així, durant els dos anys
i mig de conflicte bèl·lic no es van interrompre les observacions ni un
sol dia, aspecte gairebé inèdit a la xarxa d’observatoris que estaven en
funcionament durant l’època. Cal destacar, però, que durant aquest període l’Observatori va ser absorbit per la Generalitat de Catalunya, que
creà un servei d’astronomia i adjuntà la Secció Meteorològica i Sísmica al
Servei Meteorològic de Catalunya, del qual Fontserè era el director des
del 1923. Aquesta mena de fusió no és gens estranya, ja que, des de la
mateixa creació del Servei Meteorològic de Catalunya, totes dues institucions mantenien una estreta col·laboració i, fins i tot, compartien personal.
Acabada la guerra, el Servicio Meteorológico Nacional va intentar absorbir
l’Observatori, però finalment va restar en poder de l’Acadèmia. Aquest
fet va permetre que Fontserè continués la seva tasca al capdavant de la
Secció Meteorològica i Sísmica i del mateix Observatori, del qual va ser
director des de la mort de Comas, el 1937. D’aquesta manera el nombre
i la qualitat de les observacions meteorològiques es van mantenir sense
grans alteracions.
L’Observatori va tenir un paper destacat durant el conflicte. Davant dels
continus bombardeigs de la ciutat i arran d’un d’aquests que va malmetre la seu del Servei Meteorològic de Catalunya (a l’edifici del rellotge de
l’Escola Industrial), Eduard Fontserè va decidir traslladar el material més
sensible a un recer més segur. L’Observatori no havia estat objecte dels
estralls dels bombardeigs i per això va ser triat com a lloc idoni. La sala
dels sismògrafs va allotjar el material fotogràfic (clixés, suports de vidre,
teodolits…) i les llibretes de les observacions nefològiques de la Fundació Concepció Rabell, que durant disset anys havien cartografiat el cel
barceloní. Malauradament, pocs dies després del 26 de gener de 1939, les
tropes franquistes van confiscar el material i se’l van endur per la força
i seguidament el tinent Beloso va fer penjar a la porta de l’Observatori
un cartell que deia «incautado por el Servicio Meteorológico Nacional»27.
Afortunadament, la confiscació mai no es va fer efectiva i l’Observatori
va continuar sota l’aixopluc de l’Acadèmia.

27 Aquesta informació s’extreu del relat que Eduard Fontserè va fer dels darrers
dies del Servei Meteorològic de Catalunya i que es pot consultar al Fons Històric
d’aquesta institució, dipositat a la cartoteca de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
(ICC).
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2.5. consoLidació de Les observacions
(1939-1981)
El fet que l’Observatori es mantingués sota la gestió de l’Acadèmia després del conflicte bèl·lic va permetre que les tasques i el personal dedicat
a l’observació meteorològica no patissin grans modificacions. D’aquesta
manera es va continuar realitzant una observació directa, la de les 8 h
TU i gràcies a l’aportació dels diferents aparells enregistradors se’n feien
d’altres d’indirectes. La presència permanent de personal a les dependències de l’Observatori permetia el seguiment i l’anotació de tots els
fenòmens meteorològics (observació de meteors) que es produïen. En
aquest sentit, cal fer especial esment de l’aportació cabdal de la família
Campo i Cunchillos, units a l’Observatori des del llunyà 1904 duent a
terme tasques de consergeria i manteniment. Sobretot destaca la tasca
fidel i rigorosa realitzada pels germans Santiago i Gabriel; aquest darrer
és qui va estar més relacionat amb la Secció Meteorològica, on va efectuar observacions entre el 1919 i el 1981.
En aquest llarg període, tot i que no canvia en essència la metodologia
de realització de les observacions, sí que es donen algunes circumstàncies que cal destacar, com ara la incorporació de nou instrumental i
d’observacions, la lleugera modificació en la manera de realitzar o anotar algunes observacions (canvis d’unitats), a més de l’execució d’alguns
treballs de manteniment:
• Des de l’1 de gener de 1968 s’efectua l’observació de la durada de
la insolació diària. Aquell any, el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) va cedir a l’Observatori un heliògraf de bola o model CampbellStokes, del fabricant anglès Negretti&Zambra. L’aparell va ser instal·lat
a la barana metàl·lica que envolta la cúpula i en direcció sud i s’ha
mantingut en aquesta situació fins al present. Aquesta ubicació assegura la inexistència d’obstacles artificials que puguin pertorbar els
mesuraments. Des de llavors, s’anota la durada de sol efectiu total i
es transcriuen les dades posteriorment al butlletí anual de l’Observatori amb la resta d’observacions. En aquesta època i fins l’any 1976
s’anotava en forma d’hores i minuts de sol efectiu, i des del 1977 en
endavant, en hores i fraccions horàries.
• Un any més tard, a partir de l’1 de gener de 1969, s’instal·len a l’esplanada tres termòmetres de subsòl a tres profunditats diferents:
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5 cm, 10 cm i 50 cm. Diàriament, i a les 8 h TU, com amb la resta
d’observacions, es pren la temperatura dels tres termòmetres.
• Des del 27 de juny de 1972 i fins a acabar l’any, l’anemòmetre d’aspiració es desmunta per tal de facilitar els treballs d’obra que es realitzen
a la part superior de l’Observatori.
• A partir de l’any 1977, l’observació de l’estat del cel canvia d’unitat.
Si fins aleshores es feia en desenes de cel cobert, a partir d’aquesta
data s’anota en octes o vuitens de cel cobert, seguint les recomanacions del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) i de l’Organització
Meteorològica Mundial (OMM).
• A partir del febrer de l’any 1979, a la llibreta d’anotacions diària s’indica expressament que la precipitació diària que s’observa a les 8 h
TU s’anotarà a la casella corresponent al dia anterior, tal com dicten
les directrius de l’Instituto Nacional de Meteorología (INM), nova denominació de l’SMN.

Figura 13. Fotografia de l’esplanada nord de l’Observatori presa pels volts del
1960 en què s’aprecia la distribució dels diferents aparells. A l’extrem dret de la
imatge apareix la garita antigament ubicada al terrat.
Font: Febrer (1965).
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Durant aquest ampli període i en paral·lel amb aquestes incidències més
rellevants, a la llibreta d’anotacions diària consten referències a canvis
d’instrumental per avaria o trencament, aspectes que s’han pogut recuperar gràcies a aquest treball i constitueixen una millora en el coneixement
de la metadada, de gran importància per a la interpretació posterior de
les dades (Aguilar et al. 2003). Sobre aquest fet, cal indicar especialment
que, malgrat que l’Observatori va mantenir la seva autonomia funcional,
des de l’acabament de la Guerra Civil i fins a l’actualitat, les relacions
amb les institucions meteorològiques de l’Estat han estat fluides i de gran
entesa. Fruit d’això, la incorporació d’instrumental nou o la substitució
d’aquell deteriorat o inútil per elements nous ha estat possible gràcies
a la col·laboració amb els diferents serveis meteorològics espanyols: el
Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre el 1939 i el 1977; l’Instituto
Nacional de Meteorología (INM), entre el 1978 i el 2008 i l’Agencia Estatal
de Meteorología (AEMet), des del 2008. Per aquest motiu, totes les observacions meteorològiques que es duen a terme es remeten mensualment
a aquesta institució. Aquest mateix règim de col·laboració mútua ja va
estar en funcionament durant el període en què el Servei Meteorològic
de Catalunya primigeni (1921-1939) va estar en actiu i, com comprovarem
més endavant, també actualment.

2.6. nou impuLs a L’observació meteoroLògica i
La situació present (1982-2013)
L’any 1982 va esdevenir un any clau en la història de les observacions
meteorològiques a l’Observatori. A partir d’aquell any es va augmentar
el nombre d’observacions completes diàries, es van homogeneïtzar les
tècniques d’observació i es va ampliar el personal dedicat a les tasques
de meteorologia. En aquest darrer punt, va ser remarcable la feina que
dugueren a terme els observadors Joan Pardo i Joan Blanch. El primer
va potenciar la vessant pedagògica de l’Observatori, per mitjà de les
nombroses visites d’escolars i públic en general, mentre que el segon
va professionalitzar i sistematitzar les observacions, tenint especial cura
per a assegurar-ne la qualitat. Gràcies a aquests impuls, l’Observatori
va guanyar rang i importància com a punt d’observació meteorològic,
atès que va passar a complir els requisits establerts per l’únic organisme
competent llavors (l’Instituto Nacional de Meteorología), per tal de ser
considerada una estació climatològica principal.
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Entre els canvis introduïts, el més destacat va ser el pas de dur a terme
una observació completa diària a efectuar-ne tres. Així, l’observació matinal, que fins aleshores es realitzava a les 8 h TU, es va passar a fer a
les 7 h TU, i se n’hi afegiren dues més: a les 13 h TU i a les 18 h TU. En
aquests moments del dia o hores tipus es van començar a dur a terme
les mateixes observacions que fins aleshores es realitzaven a les 8 h TU,
tant instrumentals com no instrumentals. A partir del 1986 s’inclou també
l’observació de les 00 h TU, si bé era una observació indirecta, ja que les
lectures s’extrauen dels instruments enregistradors o de les lectures de
l’estació meteorològica automàtica. Malgrat tot, durant un període que va
del juny del 1994 al juny del 2002, es va realitzar l’observació a les 00 h
de manera presencial, gràcies a la col·laboració dels vigilants nocturns
que van ser degudament instruïts per a efectuar-les.
Però el canvi no solament es va fer evident en l’augment del nombre
d’observacions completes diàries, sinó també en el grau de detall i en la
introducció del concepte de dia civil, a més del dia meteorològic, com a
període de presa dels registres. En aquest sentit, a partir de l’1 de gener
de 1982, s’adopta com a període de temps base el comprès entre les 00
h i les 24 h, és a dir, el dia civil. Així doncs, els registres extrems diaris
i els acumulats diaris de les diferents variables es prenen des de llavors
sobre aquest període de referència, tal com ja s’havia fet anteriorment
durant l’època Jardí amb les temperatures extremes. Les úniques excepcions sobre aquesta norma són per a les variables precipitació acumulada
i evaporació en 24 h, que es continuarà observant segons el criteri del
dia pluviomètric, és a dir, entre les 7 h i les 7 h TU (de fet, l’evaporació
únicament es mesurarà prenent aquest període de referència).
Des del 1982 es van introduir també altres canvis menors i es van incorporar altres observacions que tot seguit es detallen:
• Els valors extrems diaris de temperatura i pressió atmosfèrica s’anoten juntament amb l’hora en què es produeixen.
• La pressió atmosfèrica a les hores tipus s’indica com a pressió al
nivell de l’estació i a 0 °C, i també com a pressió reduïda al nivell del
mar. A partir de l’any 1984, es pren com a unitat preferent de mesura
l’hectopascal (hPa).
• La precipitació i la insolació diàries, a part d’anotar-les com a total diari, també es desglossen per franges horàries: de 00 h a 7 h,
de 7 h a 13 h, de 13 h a 18 h i de 18 h a 24 h. Els meteors observats
també s’associen a la franja horària en què s’han produït.
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• S’hi inclou l’observació de la intensitat màxima de precipitació,
l’hora en què es produeix i el vent dominant durant aquest màxim.
Aquesta observació es pren a partir de les lectures del pluviògraf de
sifó.
• L’estat del cel a les tres hores tipus s’expressa indicant la quantitat
total de cel cobert i la fracció de cel coberta específicament pels núvols baixos.
• També s’hi afegeix l’observació de la visibilitat horitzontal màxima
a les hores tipus, expressada en decàmetres.
• S’indica la velocitat del vent en el moment de l’observació, juntament
amb el seu component expressat en dècimes de grau. Igualment, s’hi
inclou un còmput de les hores diàries de vent en calma i la distribució
per quadrants.
Aquests canvis es van manifestar en un nou disseny del full de presa
d’observacions diàries i del butlletí anual de la Secció i també van repercutir en un nou disseny de butlletí anual, que a partir del 1982 es va
publicar en català.
Dins d’aquest període cal destacar també els canvis en la instrumentació
per al mesurament de la velocitat i la direcció del vent. L’anemòmetre
Bourdon-Jardí funcionava des de l’octubre del 1913 (Jardí, 1912-1914)
i en els darrers anys de la dècada de 1970 donava símptomes de mal
funcionament; s’hi produïen avaries freqüents. Aquestes sospites es van
confirmar amb la instal·lació el 1987 d’un anemocinemògraf SEAC cedit
per l’INM, que permetia visualitzar la velocitat i la direcció del vent de
manera analògica i també gràfica. La comparació entre les lectures dels
dos aparells va constatar una sobreestimació clara de les velocitats de
vent enregistrades pel Bourdon-Jardí, especialment les velocitats per
sobre dels 30 km/h. Aquest fet va fer que a partir d’aleshores l’anemòmetre de referència esdevingués el SEAC i que a partir del 1989 deixés
de funcionar l’històric anemòmetre i penell. L’anemocinemògraf SEAC
va estar en actiu fins al novembre del 2006, moment en què van entrar
en funcionament un nou anemopenell RM Young, model 05103, que va
significar una millora substancial en la qualitat dels registres, i va permetre una major continuïtat sense les avaries habituals del SEAC. Es van
produir altres canvis d’instrumental en els pluviògrafs. El novembre del
1984, es va substituir l’antic pluviògraf Richard de recorregut setmanal
per un pluviògraf de sifó i de registre diari, de manera que es millorava
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la resolució dels registres i es completaven els provinents del pluviògraf
d’intensitats Jardí. Un any més tard, cap al juny del 1985, es va desmantellar de manera definitiva l’antiga garita de fusta que havia estat instal·lada
el 1904 al terrat i traslladada a l’esplanada el 1920, i que servia de reforç
a les observacions oficials que es feien des de l’abric model Stevenson.
Un altre aspecte destacat d’aquest període més recent ha estat l’automatització progressiva de la presa d’observacions, per mitjà de la instal·lació
d’instruments de lectura automàtica i d’elements d’emmagatzematge i
transmissió de les dades, és a dir, de les estacions meteorològiques automàtiques (EMA). Així, el 3 de novembre de 1995, el Servei Meteorològic de
Catalunya va instal·lar-hi una EMA amb les variables observades següents:
temperatura de l’aire, humitat relativa, precipitació, pressió atmosfèrica
i velocitat i direcció del vent. A partir del 15 de maig de 1996 també
s’observa la irradiància global. Progressivament, i des del 1995, l’EMA ha
vist millorada la precisió i la qualitat dels instruments i especialment rellevant és el canvi que es va produir el maig del 2009 amb la instal·lació
d’un nou enregistrador de dades (datalogger), d’un nou anemopenell i
d’un pluviòmetre de gran precisió, que permeten, entre d’altres millores, disposar de la precipitació caiguda cada minut, amb la qual cosa es
complementaven els registres del pluviògraf Jardí, que també mesura la
intensitat minutal instantània de la precipitació. Globalment, entre els
grans beneficis que aporta aquesta nova instrumentació, destaca la millora en la periodicitat de la presa d’observacions, que passa a ser cada
trenta minuts, i la possibilitat d’accedir a la informació remotament, que
permet avançar en el monitoratge correcte de situacions meteorològiques
complexes. Aquesta automatització, però, no ha suposat l’eliminació de
les observacions convencionals, les quals s’han continuat realitzant de
manera ininterrompuda i amb les mateixes condicions.
També el 1995 entra en funcionament una EMA adquirida pel mateix
Observatori, de la firma Davis, que actua des de llavors com a suport a
les observacions directes. Aquesta EMA es va modernitzar el gener del
2013, amb la instal·lació d’un nou enregistrador de dades. Paral·lelament,
l’empresa Clabsa (Clavegueram de Barcelona, SA) dependent de l’Ajuntament de Barcelona, el juliol del 2008 va instal·lar un pluviòmetre de
lectura automàtica, del fabricant Lambrecht, per al monitoratge de les
precipitacions de gran intensitat.
La presència gairebé constant de personal dedicat a l’observació meteorològica permet també augmentar la precisió en l’anotació de meteors o
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situacions meteorològiques excepcionals. Entre aquestes darreres destaca
l’anotació dels fums de cendres procedents de grans incendis forestals,
com els del 7 de juliol de 1982 al Garraf, els de l’estiu del 1986 a Montserrat i Vallirana, els del 4 i 5 de juliol de 1994 al Bages i el Solsonès i els
més recents de l’Alt Empordà el 23 de juliol de 2012. En el darrer període, també es té una especial cura a anotar l’observació del perfil de l’illa
de Mallorca, en dies de visibilitat excepcional i absència de vents forts.
En els darrers anys, l’Observatori ha potenciat la millora tècnica dels
instruments i l’extensió del tipus d’observacions i també la seva vessant divulgadora. En aquest sentit, es poden destacar les quatre fites
següents:
• Des del 2002, s’ha potenciat l’activitat divulgadora en matèria meteorològica, especialment per mitjà de cursos específics formatius en
l’observació meteorològica i mitjançant nombroses visites d’escolars,
que han pogut conèixer els mètodes i els instruments amb detall.
• Des del desembre del 2008, l’Observatori ha vist ampliats els canals
de difusió de l’observació meteorològica, a partir de la integració
a la XOM (Xarxa d’Observadors Meteorològics) del Servei Meteorològic de Catalunya. Cada dia es remeten per Internet les dades
procedents de les tres observacions diàries i s’informa puntualment
quan es produeixen situacions meteorològiques de risc, com ara
nevades o ventades, la qual cosa permet el monitoratge correcte
del fenomen.
• El 8 de novembre de 2011 s’instal·la un tanc evaporimètric de tipus A,
dotat d’un anemòmetre i d’un termòmetre de màxima i mínima del
model Six-Bellami. Aquest instrument mesura l’evaporació efectiva
i completa les dades procedents de l’evaporímetre segons Piché, en
funcionament des del 1916.
• El 4 de juny de 2013, es produeix el reemplaçament dels termòmetres
de subsòl per sensors de temperatura digitals localitzats a 5, 10 i 20
cm de profunditat, que permeten una major precisió i redueixen la
incertesa de la mesura.
Finalment, un altre projecte que s’ha dut a terme durant aquesta darrera
època ha estat la digitalització dels registres històrics, és a dir, el traspàs
de les dades en format paper a registres digitals i fàcilment tractables i

57

explotables. Aquest projecte ja va ser iniciat pel doctor Puigcerver (1999),
acadèmic de la RACAB, i ha estat completat els darrers anys. Actualment,
una bona part de la base de dades històrica ja és disponible i s’ofereix
lliurement a qualsevol investigador que ho requereixi.

Figura 14. Imatge actual de l’Observatori, amb el conjunt d’aparells de mesura
ubicats a l’esplanada nord.
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3. ELS REPTES DE FUTUR

L’Observatori Fabra ha esdevingut tot un referent en matèria meteorològica i climàtica. La continuïtat i la diversitat de les observacions que s’hi
han realitzat des de fa més d’un segle, i la cura que s’ha tingut sempre
a conservar de manera pràcticament inalterada la presa d’observacions,
fan que la sèrie climàtica sigui la sèrie de referència de la ciutat de Barcelona i, sense cap mena de dubte, de les més valuoses de la península
Ibèrica i del sud d’Europa. L’interès per l’observació de la meteorologia
ha estat sempre una matèria d’especial atenció per la RACAB i els seus
acadèmics, que ja des de finals del segle xviii van potenciar la creació
d’observatoris meteorològics per a determinar la influència dels agents
atmosfèrics sobre la salut dels barcelonins.
En els propers anys, l’Acadèmia i l’Observatori han de continuar la tasca
feta, amb el mateix rigor que fins ara i permetre la continuïtat i la millora de les observacions, adequant-les a l’evolució tecnològica, i també
potenciar projectes de recuperació de la memòria històrica. En aquesta
darrera línia, properament, la digitalització de les dades de temperatura
i precipitació del període 1904-1913 seran una realitat i permetran perllongar la sèrie climàtica de l’Observatori, de manera que esdevindrà una
de les més llargues, contínues i inalterades d’Europa. També ha de ser
objecte dels propers anys continuar amb la recuperació i la restauració de
la instrumentació que va estar en funcionament, tal com s’ha fet el 2013
amb el pluviògraf del doctor Jardí i el nefoscopi de Besson (figura 15).
Durant el 2014 es posarà de nou en funcionament, restaurat i calibrat com
cal, l’anemòmetre i penell de Bourdon-Jardí. Aquesta intervenció permetrà tractar amb més rigor la tasca de control de qualitat i homogeneïtat
de les dades de velocitat del vent procedents d’aquest instrument, que
va estar en actiu més de setanta anys. També s’abordarà la digitalització
d’una variable encara no tractada fins ara, la visibilitat horitzontal, i es
millorarà la qualitat de la sèrie de nuvolositat per al període previ a 1982
amb la incorporació de les observacions específiques que en aquests dos
camps es van fer des de la dècada de 1910.
En definitiva, l’Observatori i la RACAB miraran al segle xxi amb l’orgull
de saber que el seu passat està preservat i que, fruit de l’esforç dels seus
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observadors i acadèmics, s’han pogut transcriure amb alt rigor científic
l’evolució i la variabilitat del clima del darrer segle. És compromís de tots
que en el futur continuï sent així.

Figura 15. Imatge del nefoscopi de Besson, instal·lat el 1915 i restaurat
completament el 2013.
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Figura 16. Imatge
del pluviògraf
d’intensitats de
Ramon Jardí, instal·lat
el 1927 i restaurat
completament el
2013.

Figura 17. Imatge
de l’anemòmetre
Bourdon-Jardí un cop
finalitzada la fase de
restauració i posada
a punt, el març de
2014.
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4. AGRAÏMENTS

A Lluís Solanas, observador de l’Observatori de Sant Julià de Vilatorta (Osona), per la cessió d’algunes fotografies antigues que han
permès conèixer la instal·lació de l’instrumental meteorològic de
l’Observatori Fabra durant els primers anys de vida.
A l’Arxiu de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i a
l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, per la facilitat d’accés
i consulta del seu fons.
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1. ELS REQUISITS DE LES SÈRIES
CLIMÀTIQUES.
EL CAS DE L’OBSERVATORI FABRA

Com és ben sabut, una sèrie climàtica no és merament un conjunt de
dades meteorològiques preses durant un període de temps en un lloc
determinat, sinó que tal conjunt de dades, ordenades cronològicament, ha
de complir uns determinats criteris, el primer dels quals és una longitud
o durada llarga o relativament llarga. En concret, l’Organització Meteorològica Mundial aconsella que les sèries climàtiques anuals continguin
trenta anys de registres. Així es pot garantir, en la major part dels casos,
que els valors mitjans i d’altres tenen significació climàtica, és a dir, reflecteixen el clima del lloc en qüestió i no unes condicions meteorològiques conjunturals. Els registres meteorològics de l’Observatori Fabra, ja
centenaris, compleixen amb escreix el requisit de la longitud. D’aquesta
manera, les mitjanes de qualsevol variable enregistrada a l’Observatori,
com la precipitació o la temperatura, són representatives de les mitjanes,
pluviomètrica o tèrmica, respectivament, del lloc on es localitza, i, per
extensió, de la vessant barcelonina de Collserola als nivells altitudinals
a prop del cim. Fins i tot, es podrien comparar tres períodes de trenta
anys o dos de cinquanta. En concret, els arxius de l’Observatori Fabra
comprenen les dades dels anomenats períodes meteorològics internacionals de trenta anys (1931-1960 i 1961-1990).
Tenim, doncs, sèries llargues, des del punt de vista climàtic, a l’Observatori Fabra. Però la longitud no és suficient per a poder-les qualificar
de veritablement climàtiques. Cal que els valors de les sèries hagin estat
enregistrats de manera sistemàtica, a uns horaris fixos i seguint un protocol establert; de manera contínua, perquè les sèries no tinguin buits,
i amb l’instrumental adient ben calibrat. D’aquesta manera, les sèries
climàtiques seran llargues, sistemàtiques, contínues i precises.
Però encara ens falta un requisit més, fonamental si se’n vol treure profit
amb una anàlisi temporal o de tendències. Les sèries climàtiques han de
ser homogènies. En climatologia, una sèrie és homogènia quan els seus
valors només reflecteixen les condicions atmosfèriques del lloc on han
estat preses, sense influència remarcable de canvis en els protocols d’ob-
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servació o dels aparells de mesura, de fallades, descalibració o degradació
d’aquests, de canvis bruscs o progressius de l’entorn i de qualsevol altra
circumstància aliena al comportament de l’atmosfera. En particular, cal
tenir cura de la influència del creixement urbà, ben visible en les sèries
tèrmiques d’observatoris emplaçats a les ciutats o a la seva perifèria. En
aquestes sèries es pot veure un augment de la temperatura paral·lel a
l’increment poblacional, per causa del fenomen de l’illa de calor.
Les sèries de l’Observatori Fabra estan compostes per valors que han estat
enregistrats de manera sistemàtica, dia rere dia des del seu començament,
de manera que ni tan sols la Guerra Civil espanyola va aturar l’activitat
meteorològica d’observació, i amb bons instruments, sempre tractats amb
cura. I què es pot dir de la seva homogeneïtat? L’enclavament concret
de les observacions meteorològiques no ha canviat significativament
al llarg del segle de registres. Igualment, la reposició d’aparells s’ha fet
de manera acurada i els protocols d’observació, ben coneguts, gràcies
a una metadada detallada, no han tingut canvis remarcables. Només es
pot discutir si hi ha una influència significativa de la gran àrea urbana
barcelonina, als peus de l’Observatori. Barcelona va passar d’un milió
d’habitants el 1930 a més de tres milions, comptant l’àrea metropolitana,
les últimes dècades del segle xx. L’illa de calor de Barcelona de ben segur
que altera l’estructura vertical de les capes de l’aire més properes al terra,
d’uns quants centenars de metres les nits favorables a la presència del
fenomen. Igualment, la contaminació atmosfèrica de la gran ciutat enterboleix l’aire de l’àrea barcelonina, i afecta la recepció de la radiació solar
de dia. Per tant, es pot sospitar alguna influència de l’urbs de Barcelona
en els registres de l’Observatori Fabra. Per tal d’esbrinar si la probable
influència produeix inhomogeneïtat en les sèries, es poden utilitzar els
tests d’homogeneïtat, com s’ha fet en la sèrie de precipitació anual en
aquest treball, i que han confirmat la seva homogeneïtat.
Resumint, les sèries climàtiques de l’Observatori Fabra són d’una gran
qualitat, un autèntic tresor per als climatòlegs, per als estudiosos del
medi, per als afeccionats a la meteorologia i, en general, per a la ciutat
de Barcelona. Els seus valors climàtics de precipitació i temperatura permeten confirmar que el clima de la vessant marina de Collserola és del
tipus Csa, segons la classificació empírica de Köppen-Geiger, és a dir,
temperat amb estiu sec i calorós (Kottek, 2006). Segons la classificació
genètica de Strahler, es tracta d’un clima de latituds mitjanes mediterrani o
subtropical humit-sec (Strahler, 1979). I, segons la classificació fisiogràfica
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dels climes d’Espanya de Martín Vide i Olcina, és un clima mediterrani
de façana oriental català (Martín Vide i Olcina, 2001), dintre d’uns rangs
de precipitació mitjana anual de 550 a 750 mm, de temperatura mitjana
anual de 14 a 17 °C i d’amplitud mitjana anual de 14 a 17 °C, i amb un
règim pluviomètric amb màxim tardoral i mínim estival.
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2. CARACTERÍSTIQUES
ESTADÍSTIQUES BÀSIQUES DE
LES SÈRIES PLUVIOMÈTRIQUES
DE L’OBSERVATORI FABRA

2.1. vaLors de Les precipitacions mensuaLs i anuaLs
deL període 1914-2013
Aquest treball ofereix les sèries completes de precipitació mitjana mensual
i anual de l’Observatori Fabra del període centenari 1914-2013. De fet,
els registres pluviomètrics van començar un xic abans, el mes de juliol
de 1913. En el quadre 1 es presenten els valors mensuals i anuals de la
precipitació de l’esmentat període.
Quadre 1. Sèries pluviomètriques mensuals i anuals de l’Observatori Fabra,
en mil·límetres, del període 1914-2013
Any Gen. Febr. Març

Abr.

Maig Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Total

1914

16,4

15,9

28,9

26,2 149,3

24,1

71,7

26,9

23,8

206

34,3

21,8 645,3

1915

13,8

12,2

28,8

115 102,2

66,1

29,1

39

71

35,1

78,1

50,1 640,9

1916

0 132,7

35,2

79

24

4,8

1

7,5

73,1

93,6

40,2

58,3 549,4

1917

46,4 121,2

39,2

44,6

78,4

26,3

11,6

40,3

30,8

6,3

1918

12,4

6,9

114

89,4

53,1

30,1

25

10,2

15,6 185,7 147,3

1919

42,7

22,8

46,8

19,7

45,3

69,4

1,5

21,4

61,9

1920

32,6

25,5

44,5

10,9

9,7

61,8

67,1

44

0,7 124,8

102

40,4

159

9,6

1921

9,7 100,5

36,6 166,1 647,8
5 694,8

96

58,6

3,2 489,3

99,5 178,6

60

46 680,2

9,4 289,2

24,7 886,3

16,2

1922

35,1

20,9

79,6

31,9

27,6

92,3

73,8

5,4

77,8

81,5

7,3

17,5 550,7

1923

20,9

5,5

103

101

80,3

20,8

1,5

39,2

93,1

36,1

89,5

21,9 613,2

1924

20,6

72,3

24

13,5

15,2

25,5

15,9

48,7

46

57

75,7

29,4 443,8
>>
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Any Gen. Febr. Març

Abr.

Maig Juny

Jul.

Ag.

25,1

32,5

57 164,1

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Total

28,4

177

87,8

22,7 637,3

8,5

97,9

121

13,1 662,9

1925

9,7

29,8

123

23,4

72,8

5,4

1926

31,9

16,4

8,1

36,2 101,1

7,6

1927

2,3

38,1

39,8

9,9

44,6

24,7

10,5

5,7

92,7 108,2

50,8 128,4 555,7

1928

23,2

95,1

113

45,8

49,7

0,7

3

1

27,2 258,5

69,4

62,2 748,7

1929

24,7

17,6

32,2

35,6

26,2

51,8

0

86,3

34,8

69,5

43,7

23,7 446,1

1930

123

49,8

78

38,5

46,1

24,9

13,6

46,5

46

33,9

15,1

26 541,4

1931

1,4

32,1

152

25,4

66,8

6,9

2,8

60,9 102,7

99,4

64,1

22,6 636,9

1932

25

42,7

63,3

46,6

48,9

50,2

20,2

72

146 801,9

1933

27,3

26,6

53,8

56,1

39,5 100,8

1934

3,3

24

15,9

68,4

6

20,6

0,2

62,7

97,2

29,7 172,3

16,7

1935

16,5

19,7

122

18,7 100,9

0,2

22,3

34,8

37,3

85,8

33,2

26,4 518,2

1936

4,9

14,5

98,8

40,9 165,5

46,5

24

5,3

32,6

38,8 183,1

35,2 690,1

1937

13,4

12,6

57

21,8

26,9

83,2

12,8

7,8

18,8 141,3

1938

0

15,5

24,5

54,2

61,3

23,1

6,9 111,1 170,9

1939

48,9

18,5

47,1

44,4

65,2

69,2

7,7

1940

23,6

27,3

33,7

11,8

48,4

35,6

1941 140,6

9,7

4,1

49,1

38,1

1942

24,4

68,3

15,9

186

7,1

1943

3,6

24,3

83,9

17,6

0 275,1

26,2

75,4

1944

57,2 163,2
3,6

66,6

8,6 140,1

15,1 132,8 107,2 711,5
517

6,6

1 403,2

12,4

5,9

44 529,8

85,5 128,4

47,4

32

80,1 674,4

72,4

27,5

113

53,9

1,6

35 483,8

35,2

70,7

50,8

52,2

41

91,2

2,4 585,1

45,5

22,7

93,7

52

35,4

27,6

43,2 621,5

53

9,3

83,7

21,1 112,9 104,1 131,8 222,5 867,8

29,5

44,1

2,3

78,9

87

55,1

24

48,3 745,9

1,4

34,6

37,8

36,3 445,9

38,4 101,6

14,1

28,4 618,7

1945 124,6

11,7

13,8

32,8

32,9

13,9

10,2

95,9

1946

83,2

3,8

51,4

107

91,7

43,5

0

55,7

1947

14,5

79,3

19,4

6,1

30,9

2,9

41,5

28

60,1

57,3

59,4

44,2 443,6

1948

32,8

88,2

78,4

42,6

62,6

71

5,3

11,5

78,5

74

0

84,3 629,2

1949

3,5

32,3

41,7

53,8 122,6

15,7

4,4

24,8

26,1

51,1

34,1

39,2 449,3

1950

7,3

4,8

91,5

66,8

47,1

31,8

0 110,8

28,5

20,1

6,4

64,6 479,7

1951

56,8

30,4

74,2

66,3

87,8

41,3

36,7 124,3

56 281,1

88,5

21,3 964,7

1952

25,8

26,3

36,5

31,9

21,4

37,6

50,7

48,8

49

14,3 421,8

1953

0,2

14,3

30,7

24,5

34,4 123,6

52,6

13,3 135,3 151,2

0,7

12,3 593,1

1954

37,6

46,7

80,2

82,9

122

55,4

48,3

7,6

57

4,1

8,4

29,7 579,9

1955

94,9

47

45

9

3,3

72,2

32,4

54,2

60,2

87,4

10,1

31,2 546,9

2,4

77,1

>>
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Any Gen. Febr. Març

Abr.

Maig Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Total

1956

14,5

17,4

83,9

57,1

68,4

24,7

7,4

60,8

10,2

65,2

89,2

15,1 513,9

1957

2,2

16,7

1,6

94,4

56

46,8

37,8

46,1

24,8

79,9

72,3

35,3 513,9

1958

50,4

0

26,6

47,4

16,5

31,1

61,5

20,7

16,8

33

63,8

98,1 465,9

1959

1,8

71,8

135

8,9 143,2

45

38

10,2 284,5 140,4

52

32,9 963,8

1960

21,6

34,8

89,6

15,6

3,6

50,9

45,4

56,1

16,1

83,3 582,7

1961

51,9

0,4

8

30,8

39,6

24,2

24,4

34,5 108,3

78,2

3,4 417,1

1962

57,3

77,2

52

60,5

77,4

10,5

7,3

3,4 149,9

1963 127,9

43,6

11,6

56,7

16,1

72,5

17,7

1964

9

75,9

57,1

39

26,4

30,2

1965

15,9

32,6

30,1

40,2

14,1

7,4

1966

29,9

44,2

13,7

76,7

57,1

21,7

1967

21

26

42,6

71

37,6

1968

1,9

35,9

33,7

45,7

1969

27,4

31,6

92,7

1970

29,2

0

1971

19,4

1972
1973

62,3 103,4
13,4

93,9 170,7

78,9

88,4 173,3

55,3

78,1

49,6 790,8

1,9

58,9

59,6

17,6

39,1

67,2 481,9

28,7

16,2

55,3 285,1

41,8

18,6

51,4

62,6

43,5 134,1

28,2

0 563,1

42,9

1,2

58,4

25 113,8 110,4

20,4 570,3

45

95,5

5,5

85,4

154

21,5

26,6

17

51,4 122,9 138,5

44,4

35,8 763,5

38,4

19,7

79,6

6,1

13,9

25,8

32,4

109 488,1

5,6

69,1

97,5

75,5

41,7

41,6

87,4

36,8

49,1

76,5 138,9

71,1

6,2

75,9 121,2

15,2

3,7

24,4

54,3

43,9

56,3

5,7

49,6

77,4

4,9

1974

6,4

33,6

110

81,8

71,9

39,3

8,5

93,7

61

48,7

4,3

0 559,2

1975

32,1

42,4

52,7

43,1

67,7

48,9

7,2 115,7

70

14,5

4,7

50,4 549,4

1976

6,7

81,9

10,2

26,3

33,6

40,9 121,2 196,2

36,6

41

23,4

90,8 708,8

1977

81

7

49,2

56,7 235,1

95,9

77,4

13,5

16,1

46,9

71,3

65,8 815,9

1978

31,7

24,4

64,7

119

23,8

45,5

19,9

6,3

67

64,5

0,4

38,2 504,9

1979 262,4

12,4

23,7

17,9

35,2

12,7

7,5

20,3

92,8 210,5

31,5

37 763,9

1980

18,4

48,9

20,9

44,1 112,2

76,3

16,9

72

21,1

25,4

71,2

11,5 538,9

1981

55,9

49,9

51,1

58,2

43,9

60,9

45,5

72,7

35,6

15,8

0

18,8 508,3

57 163,8

125

9,3

12

17,7

30,5

95,8

10,9

64 122,4

5,4 713,9

3,4

27,7

37,5

0,6

63,4

17,5

86,7 330,4

16,2 678,7

19,5 146,9

35,3

1,7

83,1

46,3

10,6

13,4 669,7

1982
1983

0

72,7

22,6

1984

15,5

40,9

161

17,6

2

0,8 159,6

132

839

586

51,5 578,1

25 121,3 141,1 119,1 365,8 1122,7
65,8

29,5

37,1 795,5

16 105,2 456,6

95,5

>>
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Any Gen. Febr. Març

Abr.

Maig Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Total

2,9 145,2

67,5

17,2 463,9

1985

17,7

15,9

17,5

55

85,4

21,2

16,4

2

1986

92,5

25

28,2

93

42,1

11,9

29,6

26,9

84,4

18

55,2 585,5

1987

66,8 128,5

25,5

12,8

48,4

3,1

76,5

23,1

68,4 325,4 105,1

98,7 982,3

78,7

1988 143,1

0

7,8

75,2

80,3

40,1

2

28,3

75,8

56 152,8

0 661,4

1989

4,2

13,7

31,3

80,3

27,3

29

3,7

65,6

59,9

17,9 135,8

30,5 499,2

1990

13,7

0

23,1

83,3

72,2

45,9

8

26,6

57,7 173,7

1991

41,8

69,6

93,8

41,8 148,1

5,6

4,8

67,3

39,1

74,5

64,9

168 819,3

1992

47,5

8,7

26,7

26,3 103,1 162,3

61,4

45,4

24,2

70,5

0,3

18,9 595,3

1993

0

25,2

96,2

98,5

25

8,4

21,6

59,1 248,1

63,2

31,3

0 676,6

1994

15,4

48,2

59

42,4

42,2

44,6

0,3

4,9 272,5 156,7

49,9

9,6 745,7

1995

9,4

12,6

7,2

35,4

24,5

30,3

4,8

65,8

84,4 504,1

1996

128

27,6

55,9

120

68,4

89,2

1

43,4

73,4 110,9 137,1

128 982,4

1997 152,1

0,2

5,2

62,3

10

60,7

26,3

24,9

26,5

32,4

1998

85

6,4

8,3

14,8

13,6

9,6

4,1

49,8

87,3
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1999

49

0,4

14,4

29

35,6

15,6

10,5

2000

26,6

1,1

47,5

80,4

85,4

17,2

1,9

13,7

56,4

2001

84,2

21

17,1

34

31,9

3

80,4

16,4

48,7

2002

46,3

20,3

85,7

114 112,8

37,4 125,9

97,7

2003

24,6 154,5

15,8

16,5

52,9

0

4,3

31,4

97,9 150,8

2004

2,6 107,1

68,2

129

36,6

14,5

32,1

12

68,7 142,2

18,8

5,3 171,7 116,1
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52,9 118,5

61,6

12,2 521,4

61,1

13,9

63,9 469,1

50,6

67,8

31 486,1

33,6 161,9

65,7

52,5 953,4

16,6

36 601,3

9,8

77,6 588,4
3,1 531,4

71,1

27,9

55,6

18,3

14,1

33,3

11,5

7,8

14,7 105,6 127,1 140,3

2006 150,4

19,1

18,2

7,2

3

1,5

0,1

43,7 154,1

2007

6,2

35,3

19,3

120

36,3

0

0,7

91,7

2008

29,8

36,5

25,6

24,3 120,9

36,9

55,9

11,8

2009

68,9

41,5

74,1

88,8

15

6,8

45

0,4

2010

62,4

95,9

76,9

24,1 154,1

35,7

13

24,5

2011

41,6

24,4

185

18,4

89,1 109,4 104,8

2012

4,8

11,1

33

83,2

33,4

2,9

21,9

17,4

2013

32,5

35,7

137

90,4

67,4

19

14,9

5

0,8

572

9,6 125,6 485,1

0

2005

17,9 598,1

37,9

1,5

37,9 474,6

9,9 157,9

1

15,7 493,6

83,2

51,6

96,8 599,1

29,3 103,8

4,8

45,9 524,3

14,2

32,8 720,6

25,8

95,5
7,3

91,5

81,4 203,1

81,6 145,9
22,6

0 865,5

38,8

28,8 110,5

5,7 479,7
16,2
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2.2. Les sèries mensuaLs
Com s’ha dit, les sèries mensuals no tenen cap buit, i això permet també
tenir completa la sèrie de totals anuals. L’anàlisi estadística descriptiva
bàsica de les sèries mensuals (quadre 2) mostra unes mitjanes compreses
entre els 27,2 mm del juliol, el mes més sec, i els 84,9 mm de l’octubre,
el més plujós. El règim mensual al llarg de l’any presenta un doble màxim equinoccial i un doble mínim, d’estiu i d’hivern (figura 1). Els valors màxims mensuals han ultrapassat els 310 mm una vegada els mesos
d’octubre, novembre i desembre, fet que representa més de la meitat de
la mitjana anual. Es tracta del desembre del 1971, amb 365,8 mm, del
novembre del 1983, amb 330,4 mm, i de l’octubre del 1987, amb 325,4
mm. D’altra banda, alguna vegada tots els mesos han recollit menys de
5 mm i, fins i tot, alguns s’han quedat a zero. Els coeficients de variació,
o quocients en tants per cent entre la desviació tipus i la mitjana, es poden considerar força elevats en quasi tots els mesos, cosa que indica la
variabilitat elevada de la precipitació mensual.
Quadre 2. Valors dels paràmetres estadístics bàsics, en mil·límetres, de les sèries
mensuals de l’Observatori Fabra del període 1914-2013
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul.

Ag.

Set.

Oct. Nov. Des.

Any

Mitjana

38,7

39,8

52,7

52,4

59,7

37,2

27,2

45,3

69,0

84,9

63,6

49,1

619,6

Desv. tipus

44,2

42,5

39,5

35,9

43,8

30,3

31,4

37,3

54,7

65,8

59,9

53,0

148,7

Coef. var (%)

114,2 106,9

74,9

68,5

73,4

81,4 115,2

82,4

79,2

77,5

94,2 107,9

24,0

Màxim

262,4 275,1 185,2 185,7 235,1 162,3 163,2 196,2 284,5 325,4 330,4 365,8 1122,7

Mínim

0

0

1,6

3,4

3

0

0

0,4

1,4

0,8

0

Cap de les dotze sèries mensuals no és normal o gaussiana, segons el
test de Lilliefors, i presenten un clar biaix positiu (cua cap a la dreta),
com mostren els histogrames mensuals (figura 2). Totes les distribucions mensuals són ajustables mitjançant una distribució gamma de dos
paràmetres, segons el test de Kolmogorov i Smirnov (quadre 3 i figura
2), cosa que planteja la hipòtesi nul·la que les distribucions empíriques
segueixen una llei gamma de dos paràmetres.
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0

403,2

Figura 1. Precipitacions
mitjanes mensuals, en
mil·límetres (1914-2013).
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Figura 2. Histogrames de les sèries de precipitacions mensuals de l’Observatori
Fabra (1914-2013) i ajustos mitjançant distribucions gamma de dos paràmetres.
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Quadre 3. Valors dels dos paràmetres de les distribucions gamma d’ajust de les
sèries de precipitacions mensuals de l’Observatori Fabra (1914-2013), D de
Kolmogorv i Smirnov i p-value
Gen.

Febr.

Març

k

0,77

0,88

1,78

β?

50,47

45,42

29,57

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

2,13

1,85

1,51

0,75

1,47

1,59

24,55

32,18

24,67

36,12

30,77

43,32

Oct.

Nov.

Des.

1,67

1,13

0,86

50,96

56,44

57,18

D

0,07

0,09

0,06

0,06

0,05

0,07

0,07

0,07

0,06

0,05

0,07

0,10

p

0,69

0,32

0,90

0,80

0,98

0,66

0,66

0,65

0,85

0,97

0,76

0,22

S’han calculat els percentils 1, 5, 10, 25 (primer quartil), 50 (mediana), 75
(tercer quartil), 90, 95 i 99, representats en la figura 3, que mostren que
en un de cada deu mesos de març, maig, setembre, octubre, novembre i
desembre (percentil 90) se superen els 100 mm, amb claredat els mesos
de tardor. Fins i tot, en un de cada vint mesos d’octubre (percentil 95) se
superen els 200 mm. Per la banda de baix, i com a contrast que mostra
la gran variabilitat pluviomètrica, en un de cada vint mesos d’octubre
(percentil 5) no es totalitzen 10 mm. L’esmentat llindar pluviomètric no
s’assoleix en un de cada deu mesos de febrer, juny, juliol, agost, novembre i desembre (percentil 10). I, fins i tot, en un 25 % dels mesos de
gener i juliol. Les medianes (percentil 50) de tots els mesos queden per
sota de les corresponents mitjanes, a causa del clar biaix positiu de les
distribucions de freqüència.

Figura 3. Percentils 1, 5, 10, 25 (primer quartil), 50 (mediana), 75 (tercer quartil),
90, 95 i 99 (en mm) de les sèries de precipitacions mensuals de l’Observatori
Fabra (1914-2013).
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2.3. eL règim estacionaL
L’anàlisi estacional mostra un règim pluviomètric TPHE, és a dir, amb
màxim tardoral i mínim estival, règim distintiu de la franja oriental de
la península Ibèrica (Martín Vide i Olcina, 2001), tot i que en les últimes
dècades aquest règim s’ha estès cap a l’interior peninsular (De Luis et al.,
2010). Percentualment, a l’Observatori Fabra la tardor (mesos de setembre,
octubre i novembre) aporta el 35,1 % del total anual, la primavera (març,
abril i maig), el 26,6 %, l’hivern, el 20,6 %, i l’estiu, el 17,7 %. Aquest règim
s’allunya del típicament mediterrani, amb un hivern relativament plujós i
un estiu sec o molt sec. La presència de la Mediterrània, una mar quasi
tancada, a llevant, amb aigües càlides a la tardor inestabilitza l’atmosfera,
cosa que explica el màxim tardoral; d’altra banda, la posició a sotavent
dels fluxos humits de ponent fa que les precipitacions hivernals siguin
relativament poc importants.
Una comparació simple entre els dos subperíodes de cinquanta anys,
1914-1963 i 1964-2013, mostra increments de la precipitació d’hivern
(12,1 %), de primavera (3,5 %) i de tardor (2,8 %), i una disminució de
la d’estiu (–5,3 %), que no són estadísticament significatius al nivell de
confiança del 95 %.

2.4. La sèrie anuaL
S’han analitzat les característiques estadístiques bàsiques de la sèrie pluviomètrica anual completa de l’Observatori Fabra (figura 4), i també les
seves tendències.
D’acord amb el que s’ha expressat en l’apartat 1, primer de tot s’ha verificat
l’homogeneïtat de la sèrie anual, amb vista a estudiar les seves possibles
tendències al llarg del segle de registres. S’han utilitzat tres dels tests
d’homogeneïtat més comuns i robusts, el de Pettitt, l’SNHT (standard
normal homogeneity test) i el de von Neumann, amb la hipòtesi nul·la
que la sèrie és homogènia i un nivell de significació de 0,05. Tots tres
conclouen que no es pot rebutjar la hipòtesi nul·la. El risc de rebutjar la
hipòtesi nul·la malgrat que sigui vertadera és molt alt, 93,86 %, 94,52 %
i 87,56 %, respectivament. Garantida l’homogeneïtat, es poden analitzar
les seves possibles tendències.
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Els paràmetres estadístics bàsics (paràmetres de tendència central, de
dispersió i de forma, i percentils) de la sèrie pluviomètrica anual de
l’Observatori Fabra del període 1914-2013 es resumeixen en el quadre 4.
Quadre 4. Valors dels paràmetres estadístics bàsics de la sèrie de precipitació
anual de l’Observatori Fabra del període 1914-2013
Mínim

403,2 mm

Màxim

1.122,7 mm

Rang

719,5 mm

Mitjana

619,6 mm

Desviació tipus

148,7 mm

Coef. de variació

24,0 %

Biaix (Pearson)

1,04

Curtosi (Pearson)

0,68

Percentil 99

982,4 mm

Percentil 95

953,4 mm

Percentil 90

819,3 mm

Tercer quartil 75

690,1 mm

Mediana 50

585,1 mm

Primer quartil 25

504,9 mm

Percentil 10

463,9 mm

Percentil 5

443,8 mm

Percentil 1

403,2 mm

La precipitació mitjana anual de l’Observatori Fabra del període complet
és de 619,6 mm, amb [590,1-649,1] com a interval de confiança del 95 %.
Fabra queda, doncs, un xic per sobre dels 600 mm, que en el conjunt
de la península Ibèrica suposa un valor intermedi entre els de la Ibèria
semiàrida i la Ibèria plujosa. El rang, o diferència entre el valor més alt,
1.122,7 mm, enregistrat el 1971, i el més baix, 403,2 mm, enregistrat el
1937, és considerable (719,5 mm). El total anual més alt representa 2,8
vegades el més baix. El total de l’any 1971 es pot considerar excepcional
—l’únic que ha ultrapassat els 1.000 mm—, atès que queda molt per sobre dels següents en quantitat: 982,4 (1996), 982,3 (1987), 964,7 (1951),
963,8 (1959) i 953,4 (2002). En canvi, el total anual més baix no queda
gaire lluny d’altres, 417,1 (1961), 421,8 (1952), 443,6 (1947), 443,8 (1924),
445,9 (1945), 446,1 (1929) i 449,3 (1949).
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L’histograma de freqüències en classes de 100 mm (figura 4) presenta
un clar biaix positiu i és lleugerament leptocúrtic, cosa que confirmen
els coeficients de biaix i de curtosi de Pearson. El biaix positiu fa que la
mediana, o percentil 50, sigui inferior a la mitjana. La classe modal, és a
dir, la que conté més valors, és la 500-600. El primer quartil mostra que
en quasi un 25 % dels anys la precipitació anual a l’Observatori Fabra
no assoleix els 500 mm.
El coeficient de variació anual és del 24 %, per sobre del llindar del
20-22 %, fet que mostra el caràcter mediterrani de la precipitació, amb
variabilitat interanual alta (Martín Vide, 2011).

Figura 4. Histograma de la sèrie de precipitació anual de l’Observatori Fabra
(1914-2013) i ajust mitjançant una distribució log-normal.

La sèrie de precipitació anual no és normal o gaussiana. El test de
normalitat de Lilliefors obliga a rebutjar la hipòtesi nul·la que la sèrie
s’ajusta a una distribució normal. Segons l’esmentat test, el risc de rebutjar la hipòtesi nul·la malgrat que sigui vertadera és mínim, inferior
a un 0,03 %.
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S’ha assajat l’ajust a diferents lleis de probabilitat, en què són acceptables
les lleis log-normal, gamma i, fins i tot, GEV. Per a la llei log-normal
(figura 4), la D del test de Kolmogorov i Smirnov val 0,087 i el p-value,
0,418, al nivell estàndard de significació 0,05. El risc de rebutjar la hipòtesi nul·la malgrat que sigui vertadera és d’un 41,76 %.

2.5. anàLisi cronoLògica preLiminar
de La sèrie anuaL
Com que és homogènia, la sèrie pluviomètrica anual centenària de l’Observatori Fabra pot ser analitzada cronològicament (figura 5) amb l’objectiu
de detectar les possibles tendències. Atès que la sèrie no és gaussiana,
el test no paramètric de Mann-Kendall és adequat per a determinar si,
com a hipòtesi nul·la, no presenta tendències, al nivell de significació
estàndard de 0,05. L’esmentat test conclou que no es pot rebutjar la hipòtesi nul·la (tau de Kendall = –0,012; s = –59,000; p-value = 0,863). El
risc de rebutjar-la malgrat que sigui vertadera és molt alt, 86,29 %. En
conseqüència, anualment no hi hagut canvis estadísticament significatius al llarg dels cent anys de la sèrie pluviomètrica. El lleuger pendent
positiu de la recta de tendència (figura 5) no té significació estadística
ni, per tant, climàtica.

Figura 5. Sèrie pluviomètrica anual (en mil·límetres) i recta de tendència
de l’Observatori Fabra (1914-2013).
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Si es comparen les sèries dels dos subperíodes de cinquanta anys, 19141963 i 1964-2013, amb mitjanes de 609,6 mm i 629,5 mm, respectivament,
que marquen un increment del 3,3 % en passar del primer subperíode
al segon, el t-test indica que les diferències no són estadísticament significatives.
En resum, podríem dir que avui a la façana barcelonina de Collserola
plou la mateixa quantitat que cent anys enrere. Això contrasta fortament
amb el nítid augment de la temperatura anual a Fabra, en paral·lel amb el
planetari, reflex de la nova realitat de l’escalfament global (IPCC, 2014).
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