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Gemma Puig i Feliu (Berga, 1976) 
volia anar a la Lluna i conèixer 
Einstein, però haver nascut en una 
ciutat que té un núvol propi, el 
núvol Berga, va fer que ara sigui 
meteoròloga de TV3 i Catalunya 
Ràdio. Cada matí ens desperta i 
ens informa del temps que fa, si 
ens mullarem o no, i si l’abric ens 
farà falta o nosa. Ara mira el cel 
amb els seus dos fills. Els núvols 
sempre ens diuen alguna cosa.

Mònica Usart Rodríguez (Molins 
de Rei, 1984) volia ser astronauta 
i caçadora de tornados, com Helen 
Hunt a Twister, però va tocar de 
peus a terra i ara és meteoròloga 
de RAC1 i RAC105. Cada matí 
avisa per si cal agafar paraigua, 
ulleres de sol o abric, i també 
condueix el podcast Oxigen, on 
parla de fenòmens naturals. Ara 
té una petita companya de viatge, 
que ja dibuixa llamps, trons i pluja 
a escola.
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Pròleg d’Eloi Cordomí

Ja era hora que s’expliqués en un llibre el paper de les dones 
en el món de la meteorologia moderna, i em sap greu haver 
de remarcar això de moderna, perquè la figura de la dona en 
la història d’aquesta ciència ha estat molt poc rellevant fins 
fa unes quantes dècades. He hagut de remenar força entre 
la meva biblioteca de meteorologia i alguns articles d’inter-
net per trobar-ne referències històriques. Les primeres les 
he descobert entre els déus romans i grecs que les antigues 
cultures feien servir per explicar els fenòmens meteorolò-
gics. En aquesta època hi va destacar l’encantadora deessa 
de l’aurora, Eos, que s’encarregava d’anunciar l’arribada del 
seu germà Hèlios, el Sol.

A la cultura cristiana també apareixen algunes figures 
femenines rellevants, com ara santa Bàrbara, que va morir 
al cim d’una muntanya decapitada pel seu propi pare com 
a càstig per haver-se convertit al cristianisme. La història 
explica que immediatament després d’executar-la, el seu 
pare va ser fulminat per un llamp, raó per la qual l’Església 
la va anomenar santa protectora de les persones davant les 
tempestes.

Joan Amades també recull explicacions esotèriques de fe-
nòmens meteorològics adversos, com ara les pedregades, que 
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aparentment són fruit de la fúria de bruixes i no pas bruixots, 
«uns éssers malèfics que no poden resistir cosa beneïda, i, 
per tant, les pedregades són combatudes per mitjà de forts 
tocs de campanes».

Passades aquestes èpoques més fosques des del punt de vista 
científic, a partir del segle xv apareixen nombrosos investiga-
dors i exploradors que s’enduen els mèrits dels grans avenços 
en el camp de la meteorologia experimental i observacional. 
Al cap d’uns segles, eclipsades entre tot de noms masculins, 
comencen a obrir-se pas les primeres dones científiques, com 
Eunice Foote, que a mitjans del segle xix va descobrir l’efecte 
hivernacle, un dels fenòmens més estudiats avui dia. Foote 
va ser una climatòloga nord-americana, ferma defensora 
dels drets de les dones.

En les últimes dècades han anat apareixent més noms fe-
menins, alguns dels quals coneixereu en aquest llibre. Això 
no treu que, actualment, el món de la meteorologia encara 
estigui monopolitzat per homes. Només cal mirar l’espai 
del temps de TV3 o de moltes altres cadenes de televisió per 
adonar-se que la majoria de meteoròlegs som homes, com 
també ho són les persones que ens envien dades, fotos i vídeos. 

Per sort, els últims anys cada vegada hi ha hagut més dones 
que han jugat un paper clau en el desenvolupament d’aquesta 
ciència, i algunes les tenim ben a prop. Com a estudiant, i 
també durant la meva carrera professional, he tingut la sort 
de compartir experiències amb moltes de les dones que co-
neixereu en aquest llibre; de fet, amb la Mònica i la Gemma 
hi mantinc una estreta relació professional i d’amistat. Les 
admiro per les seves idees innovadores, per la seva capacitat 
de treball i de creixement i també per haver impulsat una 
idea tan encertada com la del llibre que teniu entre mans.
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Així doncs, de la mateixa manera que el meu interès per 
la meteorologia va començar llegint les històries dels meus 
admirats homes del temps, espero que aquest llibre serveixi 
per despertar noves passions meteorològiques als futurs 
professionals de la meteorologia d’aquest país.
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INTRODUCCIÓ 

Aquest llibre ha arribat fins a vosaltres perquè un bon dia 
dues meteoròlogues vam decidir escriure alguna cosa a quatre 
mans. Bé, a més de quatre mans, perquè no només parlem 
nosaltres dues, sinó moltes altres dones que ens explicaran 
des de quan miren el cel, i els seus records i experiències 
amb la meteorologia. 

Nosaltres, la Gemma i la Mònica, la Puig i la Usart, vam 
començar juntes un camí. Ens vam conèixer en un càsting 
per fer l’espai del temps els caps de setmana al 3/24. Ens van 
agafar a totes dues i ens vam anar intercalant una setmana 
cadascuna. No treballàvem mai juntes, però sabíem que hi 
érem. Dos anys després, la Mònica va marxar i la Gemma va 
continuar el seu camí dins de la casa, a TV3. Poc després, la 
Mònica va passar a ser la meteoròloga dels matins a RAC1 i 
RAC105 i, paral·lelament, la Gemma es va incorporar a l’es-
pai del temps dels matins. Ara sí, treballàvem a la vegada, a 
l’hora en què Catalunya es llevava, però en llocs diferents. 
Amb els anys, ens hem retrobat, i la bona sintonia ens ha dut 
a crear aquest projecte juntes. Al principi, això havia de ser 
una guia de meteorologia per a tots els públics, però arran 
de les històries que anàvem compartint, va sorgir una nova 
idea: volíem saber les experiències d’altres dones apassionades 
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per la méteo. Una idea que va agafar més força pel fet de 
portar-la a terme juntes.

Els darrers anys, les meteoròlogues que ocupem els espais 
dins dels mitjans de comunicació hem crescut en nombre 
alhora que guanyem importància dins de les organitzacions i 
empreses. Abans era estrany trobar una dona fent el temps a 
la televisió o a la ràdio. Per sort, arreu del món, aquest espai 
a poc a poc també l’anem fent visible. Però en aquest llibre 
no només ens volem centrar en aquelles dones que veieu o 
escolteu, sinó també en les que, en silenci, fan una gran feina 
que serveix de base a tot el que després acaba arribant per 
les pantalles i ràdios a casa vostra. Observadores meteorolò-
giques, catedràtiques, professionals del Servei Meteorològic 
de Catalunya... Entre totes ens acabem complementant i fem 
que la informació meteorològica cada cop sigui més rica i 
precisa. 

Hem volgut que totes elles hi participin explicant d’on 
venen, què fan, quin episodi meteorològic les ha marcat més 
i quina reflexió fan respecte el canvi climàtic, el futur del 
planeta i la nostra societat. Els hem demanat que ens ho ex-
pliquessin des del punt de vista més personal, perquè volíem 
captar la seva essència. D’altra banda, nosaltres dues ens hem 
dedicat a analitzar la part més científica lligada als episodis 
que cadascuna ha proposat. Ens hem ajudat d’informes del 
Servei Meteorològic de Catalunya, i també hem afegit altres 
fenòmens relacionats amb el que elles ens explicaven. 

Una breu història
Volem començar referint-nos a la que probablement va 

ser la primera dona del temps que va sortir a la televisió: 
Carol Reed. Va presentar l’espai del temps des de l’any 1952 
fins al 1964 en els informatius de la WCBS-TV, a Nova York. 
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Tot i no tenir la formació de meteoròloga (cosa que avui 
dia encara passa, i és que hi ha periodistes que no tenen els 
estudis de meteorologia però en canvi s’hi especialitzen), es 
va fer molt popular entre l’audiència, especialment per com 
s’acomiadava, dient sempre: «Good night and be happy», bona 
nit i sigueu feliços. Un cop va acabar la seva trajectòria en 
aquest canal, va anar a parar a l’emissora WCBS (AM), on 
va presentar un programa de ràdio. 

Un altre dels noms que ressonen és el de June Bacon-Ber-
cey. Va ser la primera afroamericana que va rebre la distinció 
de l’American Meteorological Society en reconeixement a la 
seva tasca de difusió de la meteorologia a la televisió quan 
treballava a Buffalo, a l’estat de Nova York, als anys setanta. 
A més, va donar un gran impuls al món de les dones cientí-
fiques quan va entrar a formar part del Comitè de Dones i 
Minories en Ciències Atmosfèriques de l’AGU. També va ser 
una de les fundadores de la Junta de Dones de les Minories 
de la Societat Meteorològica dels Estats Units.

A Europa, i en concret a la Gran Bretanya, els professionals 
del temps van ser durant dècades persones molt conegudes. 
La primera dona que va aparèixer a la BBC va ser Barbara 
Edwards, el 1974. Edwards havia treballat al Servei Mete-
orològic de la Gran Bretanya, el MetOffice. Mentre va ser 
dona del temps, va rebre moltes crítiques dels espectadors. 
Li enviaven cartes criticant la seva manera de vestir, cosa que 
no passava als seus companys masculins. Fins i tot en una 
entrevista va compartir el seu neguit: «A algunes persones 
els agrada ser personatges públics i reconeguts, i odiarien no 
ser-ho. En el meu cas, fins que no m’hi vaig trobar, no em 
vaig adonar que no m’agradava i que volia mantenir la meva 
privacitat. Sortint a la tele, però, era impossible». Finalment 
va deixar la televisió el 1978.
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Si ens anem acostant a casa nostra, la primera dona del 
temps que vam veure a la televisió espanyola, a TVE, va ser 
Pilar Sanjurjo als anys setanta. Meteoròloga i especialitzada 
en previsió marítima, prèviament havia estat a l’Instituto 
Nacional de Meteorología (INM), una tasca difícil perquè en 
aquells moments la institució formava part del Ministeri de 
l’Aire i fins llavors s’havia impedit que les dones hi entressin. 
El seu primer destí va ser l’Oficina Meteorològica de l’aeroport 
del Prat. Durant aquells anys va conèixer Eugenio Martín 
Rubio (famós per haver-se jugat el bigoti en una previsió de 
nevades i haver-lo perdut), que també treballava a l’INM i a 
TVE, i li va proposar cobrir-lo durant les vacances. D’aquesta 
manera, Sanjurjo va esdevenir la primera dona del temps de 
la petita pantalla a Espanya. 

Si ens centrem a Catalunya, vam haver d’esperar una mica 
més. La primera cara femenina que es va posar davant dels 
mapes per informar-nos del temps des del televisor va ser 
Anna Rius, el febrer del 1989 a TV3. Actualment treballa al 
Servei Meteorològic de Catalunya. 

Les dones del temps en els mitjans de comunicació no 
només han sigut de carn i ossos, sinó també virtuals. Per 
això, també volem fer esment de la Tuixén, la meteoròloga 
virtual del programa Temps de neu de Televisió de Catalunya. 
Es va crear el 2006 i era una presentadora virtual que donava 
de manera automatitzada el pronòstic i l’estat de les pistes 
d’esquí. Qui sap si mai tindrem una Usart i una Puig virtuals. 
Si fos així, esperem que ens cobreixin a primera hora! 

Tampoc ens podem estar de recordar la marmota Phil. 
Des de l’any 1887, cada 2 de febrer, a Punxsutawney (Penn-
silvània), la marmota anuncia si l’hivern s’acaba o si encara 
té corda per a setmanes. Si la marmota surt del cau i veu la 
seva pròpia ombra perquè fa sol, s’espantarà i tornarà cap 
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al cau per continuar hibernant, i això vol dir que el fred 
encara s’allargarà sis setmanes més. En canvi, si surt i no 
es veu l’ombra, perquè fa núvol, es quedarà fora del cau, i 
això simbolitza que l’hivern s’ha acabat i que tindrem una 
primavera avançada. Malgrat que té un encert per sota del 
40%, cada any moltíssimes persones segueixen en directe 
aquesta tradició, i la marmota fins i tot té una comitiva pròpia 
formada per uns senyors amb frac que s’hi posen al darrere. 
A casa nostra, fem cas a la Candelera. La dita popular diu: 
«Si la Candelera plora, l’hivern és fora. Si la Candelera riu, 
l’hivern és viu».

Fora dels mitjans de comunicació, en el camp de l’efecte 
hivernacle, hi ha un nom que destaca i és el d’Eunice Foote. 
Va ser la primera persona de plantejar la idea que l’augment 
de la concentració de CO2 a l’atmosfera podia provocar una 
pujada important de la temperatura. Malgrat això, sempre 
es parla de John Tyndall o de Steven Arrenhius com a pri-
mers científics que van remarcar aquest fet. Aparentment, 
Foote va plantejar aquesta hipòtesi tres anys abans que ho 
fes Tyndall, l’any 1856. Foote va presentar l’estudi a la reunió 
anual de l’Associació Americana per l’Avenç de la Ciència 
d’aquell any, però ho va fer amb un nom d’home, i va passar 
desapercebuda mentre centenars d’homes discutien sense 
avançar. No va ser fins l’any 2010 que es va reivindicar aquest 
estudi i la seva autora. Eunice Foote va comprovar l’efecte 
hivernacle de manera experimental utilitzant tres campanes 
de vidre plenes d’aire, amb vapor d’aigua i diòxid de carboni, 
on hi incidia la radiació solar i recreava la nostra atmosfera. 

Finalment, no ens volem oblidar de la primera dona que 
va obtenir un títol en meteorologia. Va ser Joanne Gerould 
Simpson l’any 1949, amb una llicenciatura a la Universitat 
de Chicago. Un fet impensable dins d’una comunitat que en 
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aquell moment no veia amb bons ulls que una dona es llicen-
ciés. Va ser membre de la National Academy of Engineering, 
professora i investigadora dins del camp de la meteorologia 
en diverses universitats, i es va especialitzar sobretot en 
meteorologia tropical, de la qual va estudiar fenòmens tan 
destructius com ara els huracans. 

Des d’aleshores ha plogut molt, i avui dia tenim la gran sort 
que tant dones com homes encaren llicenciatures científiques 
lligades estretament al món de la meteorologia, enriquint 
cada dia més el seu coneixement. 

Havent fet un repàs del passat de la meteorologia en clau 
femenina, ara encarem el present i el futur de la mà de les 
nostres dones del temps. 
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MÒNICA LÓPEZ

La Seu d’Urgell, 1975.

Dirigeixo i presento La Hora de la 1 a TVE, a Madrid. Abans, 
vaig ser cap de meteorologia de RTVE i presentadora d’El 
Temps2. Durant cinc anys, també vaig presentar l’espai del 
temps a TV3 i vaig ser la meteoròloga al programa d’Els 
Matins.

Em dedico a la meteorologia des que vaig acabar la carrera, 
el 1997.

De gran volia ser professora de matemàtiques.
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Quin és el teu fenomen preferit? 

L’arc de Sant Martí. Els fenòmens òptics són d’aquelles 
coses que semblen més pròpies del món de la màgia, però 
que tenen una explicació física.

Quin episodi recordes especialment?

Us parlaré de la neu, de dos episodis que he viscut en pri-
mera persona, però de maneres molt diferents, i que recordo 
com si fos ahir. Bé, un ahir i l’altre, abans-d’ahir.

El 9 de gener del 2009 feia quatre mesos que exercia de 
cap de meteorologia a TVE. A primera hora del matí va co-
mençar a nevar a Madrid. Era una nevada molt fina, però si 
neva a Madrid, és notícia. Vaig decidir anar-me’n de seguida 
a la feina, amb moto... Sí, amb moto. Nevava poquet, no 
agafava, i amb moto eren només cinc minuts. Just en arribar 
a la porta de Torrespaña, la roda de darrere va relliscar una 
mica. Per sort, només va ser un ensurt. Devien ser vora les 
vuit del matí. Nevava i la temperatura era inferior a zero. En 
poc més d’una hora els carrers de la ciutat es van convertir en 
pistes de patinatge. Des de la finestra vèiem la sortida est de la 
ciutat. En pocs minuts es van produir una desena d’accidents 
a la ciutat de Madrid i voltants. La neu va continuar caient 
sobre la capa de gel. Madrid es va paralitzar. L’aeroport de 
Barajas també.

No estava previst. Els models matemàtics que consultem 
per pronosticar el temps predeien precipitació fins a Gua-
dalajara, però sense entrar a la Comunitat de Madrid. Van 
fallar per quilòmetres. Enmig del caos, la batalla política va 
esclatar de seguida. La Comunitat deia que no hi havia prou 
màquines llevaneu i apuntava al Govern central. La ministra 
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de Foment de llavors, Magdalena Álvarez, va assumir errades 
i va demanar disculpes, però va acabar apuntant directament 
als meteoròlegs: «Les invito a que miren las previsiones que 
ofrecieron ayer las televisiones». L’Agència Estatal de Mete-
orologia (AEMET) tenia activat l’avís groc a primera hora: 
s’esperaven com a molt dos centímetres de neu. Va ser la pri-
mera vegada que tenia els editors dels informatius mirant-me 
fixament, buscant respostes. «Com ha pogut passar?». «De 
qui és culpa?». O pitjor, «Qui té raó?». 

La meteorologia és així: la nevada no estava prevista, i 
encara menys amb temperatures negatives. A més, tot va 
passar a primera hora, i en una ciutat tan gran. La primera 
vegada, però no l’última.

Catorze mesos després, el 8 de març del 2010, jo estava 
molt embarassada i un parell de dies abans havia agafat la 
baixa i me n’havia tornat a Barcelona. Recordo veure des de 
casa meva (un cinquè al Guinardó) com la neu començava 
a caure. Neu a Barcelona! No recordo si estava previst o no. 
Només recordo estar al costat de la finestra i veure com la 
cortina de neu s’anava fent cada cop més i més densa; ja no 
es veia el mar al fons, i els edificis anaven desapareixent fins 
que la nevada es va tornar aclaparadora. 

Primera reacció: la professional. Vaig trucar al meu equip 
de Madrid. Els deia que nevava molt, i la resposta d’entrada 
va ser un: «Sí, ja ho sabem». I jo: «No, no! Això no és una 
nevada, és una nevada històrica! Neva com quan ets a pistes! 
Els flocs són molt grossos, gairebé no veig l’edifici de davant!». 
Un cop vaig aconseguir que s’adonessin de la magnitud de la 
tragèdia vaig passar a la segona fase: la personal. Vaig patir 
alguna estona de pànic: el pare de la criatura estava de viatge, 
jo estava sola a casa i, la ciutat, a punt del col·lapse. A més, 
tenia revisió al metge. M’hi havia d’acompanyar l’avi de la 
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criatura, però el cotxe li va relliscar a l’avinguda de la Verge 
de Montserrat i va haver de deixar-lo allà tirat. Qui porta 
cadenes al cotxe, a Barcelona? Al final vaig baixar al carrer 
amb la meva panxa gegant. Pel carrer de Sant Quintí aca-
bava de passar una màquina llevaneu per alliberar l’entrada 
d’urgències de l’hospital de Sant Pau. Vaig anar al metge amb 
metro, enmig d’una ciutat que no deixava de sorprendre’s. 
Vam recuperar la normalitat al cap de pocs dies, malgrat que 
a altres indrets de Catalunya van trigar molt més, sobretot a 
restablir el corrent elèctric. Tretze dies més tard, va néixer 
la meva filla.

L’ANÀLISI  DE LA GEMMA I  LA MÒNICA 

La segona nevada que recorda la Mònica és una de les més 
destacables i recordades de les últimes dècades, per la seva 
extensió, intensitat i, com ella diu, pel grau d’afectació que va 
tenir en la ciutadania.

L’element meteorològic que va provocar aquella nevada va 
ser una massa d’aire molt fred que va arribar a les capes altes 
de l’atmosfera, a uns 5.500 m. En aquesta altura hi havia una 
temperatura d’uns -30 ºC. A aquesta entrada d’aire tan fred 
en altura cal afegir una borrasca que es va formar ràpidament 
al Mediterrani i que va impulsar aire humit de mar cap a terra.

Les precipitacions van començar el dia 7 de manera més 
feble, i el dia 8 van ser més generals. Sobretot a la tarda van 
afectar el Prelitoral i Litoral de Barcelona i de Girona. La cota 
de neu va baixar des dels 300 m fins arran de mar.
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REGISTRES

Els registres més importants de neu van arribar als 60 cm. 
A Barcelona i la seva àrea metropolitana, el gruix de neu no 
va arribar a tant, però es van acumular 20 cm a l’Observatori 
Fabra i 10 cm a Badalona. 

L’episodi va deixar més de 100 mm d’aigua en 24 hores i 
acumulacions de neu de més de 30 cm. Tot plegat acompa-
nyat de molta activitat tempestuosa, que va fer intensificar la 
nevada. Normalment, a Catalunya, la neu no cau en forma de 
tempesta. Aquell dia sí. I això va ajudar a fer descendir la cota. 
A causa de l’extensió del temporal, la nevada va provocar que 
s’aturés la vida de molta gent. Milers de persones van dormir 
en pavellons o van quedar hores i hores atrapades en diverses 
zones intentant tornar a casa. Es va paralitzar gairebé tot el 
transport: ni cotxes, ni autobusos, ni trens… 

La neu no va arribar sola, sinó acompanyada d’un temporal de 
vent i de mar, amb onades que van superar els 8 m a la Costa 
Brava. Un cop la pertorbació responsable de la precipitació 
es va allunyar cap a l’est, mar endins, va entrar un aire més 
fred, però sec, que va fer caure la temperatura fins als -21 ºC 
a alta muntanya

Població   Comarca  Gruix 
Rupit    Osona   60 cm
Santa Pau   la Garrotxa  60 cm
Pujalt    l’Anoia   55 cm
Sant Pau de Segúries  el Ripollès  52 cm
Bagà    el Berguedà  45 cm
Cardona   el Bages  40 cm
La Bisbal d’Empordà  el Baix Empordà 40 cm
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Com que es tractava de llocs molt poblats i poc habituats a 
la neu, la situació va provocar greus problemes de trànsit i 
talls persistents de corrent elèctric, causats per la caiguda de 
torres d’alta tensió, especialment a les comarques gironines. 
A Barcelona no es veia nevar així des del 1986. 

Els dies 9 i 10 de març es van registrar rècords de fred a alta 
muntanya que superaven l’anterior fredorada rècord de l’any 
2005.

Estació meteorològica Comarca Temp. Mínimes
Boí (2.540 m)   l’Alta Ribagorça -20,8 ºC
Salòria (2.445 m)  el Pallars Sobirà -20,2 ºC
Certascan (2.400 m)  el Pallars Sobirà -19,9 ºC
Espot (2.520 m)  el Pallars Sobirà -19,9 ºC
Sasseuva (2.226 m)  la Val d’Aran  -18,8 ºC

Moià    el Moianès  40 cm
Guissona   la Segarra  40 cm
Berga    el Berguedà  39 cm
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CURIOSITAT

Aquesta nevada a què es refereix la Mònica va paralit-
zar l’aeroport de Girona, tot i que en el cas de Barcelona 
l’afectació va ser menor. Però com s’ho fan els aeroports 
als països on la neu i el gel són el pa de cada dia? El més 

important per a la seguretat dels avions és que les ales i el 
fusellatge estiguin descongelats. Si no, el gel enganxat po-
dria dificultar el vol. Per aconseguir-ho, ruixen els aparells 

amb unes mànegues que expulsen líquid anticongelant. És 
un procés que dura entre cinc i deu minuts.

Què et preocupa de l’emergència climàtica?

Aquí us faré només una reflexió. L’emergència climàtica 
necessita dues coses: acció i finançament. Per dur a terme les 
accions calen diners, però sense acció no arriben els diners. 
Al llarg de la meva carrera he viscut dues situacions en què 
el canvi climàtic s’ha posat a l’agenda del dia, dos moments a 
partir dels quals la ciutadania, les institucions i les empreses 
han començat a caminar amb un mateix objectiu, en vies 
paral·leles. La ciutadania empeny molt gràcies a les enti-
tats socials i les ONGs; els polítics neguitegen amb el debat 
públic; les empreses es posen a buscar nínxols de mercat... 
Insisteixo, vies diferents, però amb un objectiu comú, que 
és el més important.

La primera vegada va ser als anys 2000. El 2001 es va pu-
blicar el tercer informe del Grup Intergovernamental d’Ex-
perts sobre el Canvi Climàtic (IPCC). El 2007, els membres 
d’aquest grup i Al Gore van rebre el premi Nobel de la Pau 
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per la seva tasca d’augmentar i difondre el coneixement sobre 
el canvi climàtic. A les enquestes del CIS, el canvi climàtic 
va arribar a aparèixer com una de les grans preocupacions 
de la ciutadania.

La segona va ser amb motiu de la Conferència de les Na-
cions Unides de París, a finals del 2015. A partir de llavors, 
el canvi climàtic va tornar als diaris i es va fer un forat a 
l’agenda política; també va créixer la conscienciació social, 
es va incrementar l’activisme ciutadà i fins i tot van sorgir 
líders inesperats, com Greta Thunberg. 

I entremig dels dos moments, una crisi. Una crisi econò-
mica d’escala global que va apartar el canvi climàtic del pano-
rama polític i social. I és que les necessitats de curt termini 
superen per golejada les projeccions de la propera dècada.

I ara la pandèmia. Ara que se’n tornava a parlar. Ara que 
començava a ser un problema transversal i no només un 
argumentari d’esquerres. Ara que podíem pensar en el futur 
dels nostres fills... ara tornem a la casella de sortida. Vull 
pensar que, quan superem aquesta crisi, no estarem com 
abans del 2015, però també tinc clar que tampoc estarem 
com a principis del 2020.

El moviment contra el canvi climàtic té molt mala sort.

UNA MICA MÉS ENLLÀ

El fenomen preferit de la Mònica és l’arc de Sant Martí. Com 
diu ella, els fenòmens òptics tenen un cert punt de màgia, 
però amb una clara explicació física al darrere. Tot i això, no 
deixen de ser màgics i espectaculars. Altres fenòmens òptics 
que es coneixen i criden l’atenció són les famoses aurores 
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boreals, o la no tan coneguda fata morgana. Saber-ne l’ex-
plicació física ens ajudarà a gaudir-ne encara més si tenim la 
sort de veure-les. 

Aurora boreal
L’aurora boreal sorgeix quan ens arriben partícules provinents 
del sol a través del vent solar i es troben amb el camp mag-
nètic, que és una mena d’escut que envolta la Terra. Quan el 
vent solar interactua amb el camp magnètic és quan es formen 
les aurores. Les partícules solars topen amb àtoms d’oxigen 
o nitrogen a la part alta de l’atmosfera, i aleshores es produ-
eixen llums de colors en una mena de cortina difusa i estesa. 
L’oxigen emet llum verda, groga i vermella, i el nitrogen, llum 
blava. Es poden observar sobretot a les regions properes 
als pols. A l’hemisferi nord s’anomenen aurores boreals i, a 
l’hemisferi sud, aurores australs. El nom d’aurora el va posar 
Galileu, fent referència a la deessa romana de l’alba, Aurora. 
A casa nostra és difícil de veure, perquè estem lluny d’aques-
tes regions polars. Tot i això, es recorda que en plena Guerra 
Civil, el 25 de gener del 1938, se’n van poder observar. En 
aquell cas es van veure amb claredat als Pirineus, i fins i tot 
des del Tibidabo. A causa de la guerra, aquest fenomen tan 
inusual va provocar una terrible confusió entre els soldats 
que lluitaven al front d’Aragó. 

Miratge
En un miratge veiem que els objectes llunyans es reflecteixen 
a terra, com si hi hagués un llac imaginari. Per exemple, en els 
dies més càlids de l’estiu, la imatge del cel damunt l’asfalt de 
la carretera calenta ens fa veure com si la carretera estigués 
mullada.
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I això per què passa? El miratge és un fenomen òptic que es 
dona en dies de molta calor. Hi ha una capa d’aire molt càlid 
tocant a terra, però just a sobre l’aire és menys càlid, i això 
fa que hi hagi capes amb diferents temperatures i diferents 
densitats, de manera que actuen diferent quan els arriba un 
raig de llum. Tot plegat provoca que, als nostres ulls, hi arribi 
d’una banda el raig directe de quan veiem l’objecte real, i de 
l’altra un raig desviat que correspon al miratge. 

Fata morgana
La fata morgana és un miratge que, en comptes de veure’s 
a la part de sota de l’objecte (a l’asfalt), es veu a la part de 
sobre. Es produeix en dies d’hivern. Com que l’aigua del mar 
és molt freda, si al damunt hi té una capa d’aire més càlid, els 
raigs de llum que hi arriben es veuen corbats, es dobleguen, i 
això fa que ens arribi una imatge més gran i allargada que no 
pas la de l’objecte real. Objectes com illes, vaixells o icebergs 
apareixen allargats i elevats com castells de contes de fades. 
I just d’aquí ve el seu nom, en honor a Morgan le Fay, la fada 
de forma canviant i germanastra del rei Artús. 

Calent

Objecte real

Fred
Objecte real

Calent

Fred
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Gemma Puig i Feliu (Berga, 1976) 
volia anar a la Lluna i conèixer 
Einstein, però haver nascut en una 
ciutat que té un núvol propi, el 
núvol Berga, va fer que ara sigui 
meteoròloga de TV3 i Catalunya 
Ràdio. Cada matí ens desperta i 
ens informa del temps que fa, si 
ens mullarem o no, i si l’abric ens 
farà falta o nosa. Ara mira el cel 
amb els seus dos fills. Els núvols 
sempre ens diuen alguna cosa.

Mònica Usart Rodríguez (Molins 
de Rei, 1984) volia ser astronauta 
i caçadora de tornados, com Helen 
Hunt a Twister, però va tocar de 
peus a terra i ara és meteoròloga 
de RAC1 i RAC105. Cada matí 
avisa per si cal agafar paraigua, 
ulleres de sol o abric, i també 
condueix el podcast Oxigen, on 
parla de fenòmens naturals. Ara 
té una petita companya de viatge, 
que ja dibuixa llamps, trons i pluja 
a escola.
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