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7. A destacar. Article de Carles Nerín . 8 de març de 2010: El seguiment 
 

A l’anterior butlletí vaig fer un petit resum meteorològic del passat hivern, en l’última frase vaig 
escriure això: 

 
“L’alternança d’entrades fredes amb potents glopades de fronts atlàntics sense que hi hagi 
hagut ni un moment de respir en el dinamisme atmosfèric han fet d’aquest hivern, un hivern 
per a recordar”. 

 
Doncs bé, l’hivern astronòmic es va voler unir a la festa i va acabar per oferir-nos un HIVERN en 

majúscules, escrit amb lletres d’or. Aquesta dinàmica atmosfèrica no es va aturar a finals de febrer i ja a 
primers de març un dels indicadors més utilitzats pels amants de la “meteo”, ens mostrava una situació 
“esperançadora”. Aquest és el meteograma (tècnicament potser seria més correcte dir (epsagrama) que 
apareixia el dia 2 de març: 
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Com veiem ja s’intuïa una baixada important de les temperatures al voltant del dia 8 i que a més, 
curiosament, fet bastant poc habitual, coincidia amb un pic màxim de precipitació. És a dir, una barreja 
perfecte d’aire fred a totes les capes juntament amb presència d’humitat suficient per a donar possibles 
precipitacions. Aquest meteograma corresponia concretament a la sortida de les 12h. del GFS del dia 2 de 
març. 

 
Ens enfrontàvem, per una banda a un escenari interessant però per l’altra havíem de tenir molta 

cautela…tots els amants de la “meteo” tenim molt interioritzades unes premises molt clares: 
 

- el meteograma marca tendències, mai s’ha de prendre al peu de la lletra, sobretot quan parlem a 
mig/llarg plaç. 
- davant d’escenaris proclius a nevades a cotes baixes, la cautela es converteix en terror doncs les 
patacades que ens hem fotut hivern rera hivern ja ens han endurit la pell. 
- les grans nevades costaneres mai han estat previstes amb antelació. 
- malgrat tenir molt clares les premisses anteriors, es fa molt difícil no il.lusionar-se davant de 
certs mapes…. 

 
El GFS amb el mapa de grafismes ens posava el símbol de neu damunt de Catalunya. Mapa 

inicialitzat el dia 1 de març previst pel dilluns dia 8 de març ¡¡¡¡¡¡¡¡ 
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El següent mapa del GFS també ens posava precipitació abundant, i en forma de neu, a tota 
Catalunya….i a 6 dies vista ¡¡¡¡¡¡¡¡ 

 

 
El mapa isobàric del dia 1 del mateix model numèric era un fidel reflex del que era una irrupció 

freda en tota regla. 
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Miràvem i remiràvem models i tots coincidien en donar-nos un episodi d’allò més interessant. 
En primer terme, tenim el model europeu i a continuació el model Alemany. 
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Com podem observar era molt difícil no fer-se il·lusions, però alhora s’havien de mantenir els 
peus al terra sense oblidar les premises esmentades anteriorment. 

 
Fins i tot als webs on fan les previsions automatitzades basades en previsions molt generalistes, 

val a dir que bastant poc fiables, feien aparèixer el símbol de neu a la mateixa ciutat de Barcelona ( fet 
molt poc freqüent). 
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Com podem veure, la tendència uns quants dies abans que es produís la nevada coincidia força 

dins de tots els canals d’informació. Faltava saber però, l’encaix definitiu de totes les peces. En situacions 
de nevades a cotes baixes per les nostres contrades, qualsevol canvi per petit que sembli pot comportar un 
gran canvi en les conseqüències… major o menor quantitat de precipitació, major o menor intensitat 
d’aquesta, o fins i tot absència total. Ja no parlem de cota de neu, doncs aquesta quan parlem per la banda 
baixa o molt baixa pot venir donada per multitud de factors que molts cops ni a 24 hores vista es poden 
assegurar. 

 
Els dies anàven passant i amb ells les diferents actualitzacions dels diversos models 

meteorològics. Contràriament al que acostuma a passar tots anàven en la mateixa direcció. Començava el 
compte enrere….aquesta és una sensació difícil d’entendre pels que no estan immersos en aquest 
món/afició de la meteorologia. Davant d’una situació que potencialment podria ser excepcional (sempre 
parlant des de el punt de vista meteorològic), el neguit que produeix la visió de cada una de les noves 
actualitzacions dels models és com una sensació d’anar passant rondes en una competició de Champions. 
I és clar, nosaltres no partim de vuitens de final (que podria correspondre a dos dies abans), nosaltres fem 
una quantitat de rondes prèvies brutals. Imagineu-vos quan es dona el cas de que arribem a la final i la 
guanyem….això va passar el gloriós 8 de març ¡¡¡ 

 
7 de març al migdia 

 
Al voltant de les 14 h. comença a nevar a molts punts pirinencs, el cel blau del matí ha deixat pas a 

nuvolositat abundant i s’escapen els primers flocs al voltant dels 1000 metres tot i que la temperatura 
encara no és massa baixa. Per a trobar temperatures negatives cal anar-se’n cap els 1500 metres. Cap el 
Prepirineu també volveja amb temperatures encara positives. Tot apunta a que una franja prefrontal ens 
estava creuant, creant més alerta que altra cosa. No va passar d’aquí la cosa. Al voltant de les 8 del vespre 
les precipitacions es generalitzen alhora que les temperatures baixen més decididament. Tots estem en 
guàrdia. Ens espera una nit d’insomni. Els últims models sortits del forn ens pugen al màxim l’adrenalina. 

 
Paraules textuals d’un bon amic, meteoròleg professional i mediàtic, dites aquella tarda de 

diumenge: 
 

“...insisteixo, mai mai havia vist uns models pre nevada com els d'ahir, avui i els d'ara..MAI “ 
 

Són les 20.48 h., a Pça. Lesseps portem recollits 2.6 mm. I tenim 6.2ºC . Ja tenim calculat que amb 
situacions atmosfèriques similars quan ens posem a 5.5ºC ja posem un peu al carrer per anar a buscar el 
cotxe i cap el Tibidabo. El termòmetre es resisteix a baixar, segueix la pluja i els nervis a flor de pell. A 
les 21.15 h. al Fabra estan a 3.5ºC….massa alta encara. El gradient de temperatura no és molt alt 
contràriament al que podríem pensar. Són les 22 h. la cosa va lenta però sense pausa. Continua la pluja, 
ara ja estem a 5.7ºC a Lesseps, però observem que al Fabra (el punt de referència més fiable per intuir 
flocs a dalt del cim del Tibidabo) no s’acaba de decidir una davallada ferma del mercuri….2.8ºC. Tenint 
en compte l’alta humitat i que al Tibidabo hi deu haver entre 0.5ºC o 1ºC menys, encara no ens refiem de 
veure nevar. Bufa nordoest que va empenyent, això si molt lentament, l’aire fred de l’interior. Es van 
acumulant litres, ara 5.2 mm. i la temperatura va fent alts i baixos, sempre entre la franja dels 5.5ºC a 6ºC. 
Anem recopilant informació…per la Costa Blava francesa ja fa estona que hi neva a base de bé. Sempre 
és una bona senyal doncs en situacions en que ens entra l’aire fred retrògrad allà és on “pillen” primer. Si 
tot va com cal, el que ara estem veient a Cannes, Nîmes… ho tindrem a sobre en unes hores. Tot i que ja 
sabem que la meteorologia no és una ciència exacta, d’aquí uns dels seus majors atractius. 
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Nîmes - França 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ales - França 

 
Una petita mostra de com es trobava a aquelles hores la costa sudest francesa : 
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Poc abans de mitjanit ja no aguantem més a casa. Enfilem cap el Tibidabo. Ja rebem noticies de 
que a alçades properes als 300 metres esta començant a nevar, pels voltants de Terrassa i a altres llocs 
prelitorals. Comença el típic ball de cotes de neu… depenent de l’indret s’escola més aire fred i aleshores 
hi neva, en canvi a altres llocs a més alçada tot és pluja. Comencem a guanyar alçada per la Carretera de 
l’Arrabassada, la pluja es va fent espessa, la temperatura no ens acaba d’agradar. Ja tenim molta 
experiència en viatges nocturns tibidabencs i un fotimé de punts referencials . La boira guanya 
protagonisme alhora que ens anem acostant al cim. La humitat és molt elevada. Aquestes variables no són 
precisament les millors acompanyants. Ja sobrepassem el Fabra i el termòmetre del cotxe no baixa dels 
2ºC. Massa just. A l’alçada de l’Hotel Florida aguditzem al màxim la vista i amb molta imaginació veiem 
alguna cosa sòlida enclastar-se contra el vidre del cotxe. El termòmetre ha baixat a 1ºC. Es curiós perque 
sempre que hem viscut nevades al Tibidabo, la zona de l’Hotel Florida és la més espectacular i això és 
degut a que aquella zona queda més a raser dels vents marítims més temperats i te més influència dels 
aires vallesans. Un cop arribem dalt de tot, al Parc d’Atraccions, la pluja és protagonista. De tant en tant, 
un cop de vent empenta algun floc de neu.La temperatura oscil.la entre 1ºC i 1.5ºC. El fred és ben viu. La 
boira a moments espessa, els cops de vent, i “el farolero” que aquest cop ens ha boicotejat i no ens ha 
encès els llums de la plaça, dibuixen una estampa fantasmagòrica. Com és habitual en som uns quants allà 
dalt. Equipats com “il faut”, amb portàtil, mòbils, termòmetres... i moltes dosis d’il·lusió. Veiem pel radar 
que la precipitació té corda per molta estona. Mantenim contacte continuat amb els “retens” que s’han 
quedat a ciutat. Es van acumulant litres d’aigua i la neu a la comarca del Barcelonès no fa acte de 
presència. A comarques veïnes ja fa estona que hi veuen flocs, inclús a alçades inferiors. Comencem a 
maleïr l’ illa de calor, el mar Mediterrani i tots els focus de calor haguts i per haver. 

 
Ja hem perdut el compte de les vegades que hem pujat aquest any i val a dir que de nevades amb 

cara i ulls no n’hem vist cap. Sabem per les dates que aquest serà l’últim cartutx de la temporada. Tenim 
tots els mapes a favor, però la meteorologia no és una ciència exacta… 

 
Ja fa estona que ens diuen que neva a Manresa, Cervera, Moià, El Bruc… ho tenim a tocar però no 

acaba d’arrancar. La qüestió més positiva és que el radar segueix esplendorós i s’entreveu una nuvolositat 
molt compacta. Tot apunta a que la precipitació ha de continuar durant hores. Decidim empesos pel fred i 
el cansanci fer camí de tornada cap a casa, entre el desencís i l’esperança. Tots creiem en el nostre interior 
que demà serà un dia molt llarg. Són les 2.45h., plou moderadament, 4.9ºC a Lesseps i ja ens acostem als 
10 mm. 

 
8 de març.El gran dia 

 
Els meteoadictes arrosseguem moltes hores de son. Ha estat un hivern molt mogut i aquest darrer 

episodi de fred ha estat la culminació d’un seguit de seguiments exhaustius. Però aquest és especial. Tots 
intuïm que tindrem alguna cosa més que la “pedrea”. Potser “la grossa” la tenim a tocar.Amb les 
tempestes hi ha la sort de que són un “despertador” natural, et pots anar a dormir tranquil.lament sabent 
que si peta fort te’n adonaràs de seguida. En canvi la neu és silenciosa i necessites de la vista per a 
corroborar aquest fenomen.Per si de cas, l’alarma del termòmetre està posada a 2ºC , potser lo lògic seria 
posar-la a 0ºC, però el traspàs de l’aigua a l’aiguaneu i a la neu és casi tan sublim com la mateixa 
nevada….coses d’un meteofreak ¡¡.Val a dir que el procés contrari, al qual desgraciadament estem més 
acostumats, és esfereïdor. No em desperta l’alarma del termòmetre sinó el soroll de la pluja que cau pel 
celobert. Merda ¡¡ El següent pas és clavar els ulls al termòmetre. 3.3ºC… ha baixat però encara hauria de 
fer-ho més. Les neurones es van despertant i ràpidament penso que al Tibidabo ja hi deu nevar. Alhora el 
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windows ja està en marxa… són les 8 del matí. El dia és rúfol, fred i plujós. El primer que veig és un 
comentari d’un company del Comando Tibidabo que comenta que està nevant a Sant Cugat, amb foto 
inclosa. Cony, això ja és molt avall. La nevada es va estenent per tot el prelitoral a alçades molt baixes, ja 
va quallant en moltes superfícies. La tenim a tocar. El termòmetre va a la inversa del que acostuma a fer a 
aquestes hores : està baixant ¡¡¡¡¡. Cal anar a treballar. Sentiment de ràbia.Al carrer fa fred, augmentat pel 
vent moderat que bufa de nordoest. Surt baf de les boques dels vianants. Aquest fet sempre m’ha encantat 
doncs, tot i que tècnicament està més relacionat amb la humitat, sempre l’he relacionat amb fred. La 
ciutat està mig col.lapsada. Ja sabem que quan cauen quatre gotes és el pa nostre de cada dia. Per un 
moment m’imagino la ciutat buida sense cap focus de calor i aleshores penso que potser ja hi 
nevaria…..què carai, si ha de nevar, nevarà i punt. En aquestes situacions l’illa de calor no fa la guitza., o 
potser la fa una mica menys. 
A l’interior en alçades mitges ja van acumulant centímetres amb celeritat. Per la ràdio va trucant la gent 
des-de els llocs on els hi neva. Cada cop es va estrenyent més el cercle. Ja està a les portes.A les 11.30 h. 
la nevada fa acte de presència a la Ronda de Dalt….això ja ho podem considerar casc urbà ¡¡¡ la 
temperatura segueix davallant. Al Fabra ja estan amb negatiu -0.1ºC i ens comuniquen que ja agafa la neu 
a totes les superfícies. Es qüestió de minuts. Minuts que es fan interminables. Sembla ser que la frontera 
ja ha baixat a la Ronda del Mig, i jo que estic a escassos 200 metres més avall només veig pluja. Quins 
nassos ¡¡. Al voltant de les 11h. apareixen els primers flocs, en questió d’una hora la noticia corre com la 
pólvora i de tots els racons de la ciutat ja venen noticies de que està nevant.Ja estem a 2ºC i els flocs van 
guanyant protagonisme. Per moments la cortina de neu es va fent espessa.Tothom amb un acte reflex mira 
cap amunt. El carrer és ple de gent. Ben pensat, que nevi en dia laborable a Barcelona és una sensació 
diferent. Això és com un dia de Sant Jordi. Es tot més autèntic. En festiu és una altre història. 

 
Els carrers eren ben molls de tota l’aigua caiguda des de la nit anterior, la temperatura encara 

rondava els 2ºC i amb aquest panorama el fet de que agafés la neu al terra era molt difícil. Però vèiem 
nevar a Barcelona i això era el més important. Com els meteobojos mai en tenim prou , calia fer la nostra 
ruta “sagrada”. A migdia havent sortit de la feina a corre-cuita, ja havíem quedat per anar al Tibidabo. La 
nevada seguia ben ferma però sense agafar al terra. A la part alta de la ciutat ja es veien les primeres 
emblanquinades en algunes superfícies. Només enfilar la Carretera de Vallvidrera el paisatge era d’un sol 
color: blanc. Vem poder arribar a Vallvidrera però ja no es podia anar més enllà. La ventada és 
considerable, i la nevada segueix el seu ritme moderat. Ens arriben noticies de Barcelona que la cosa 
s’està posant maca… la neu ja comença a agafar a sobre les plantes. Després d’haver fet un mos baixem 
ràpidament cap a ciutat. 

 
Tenim davant dels nostres ulls un fet força insòlit; quant més ens acostem a Barcelona, més hi 

neva. Al.lucinant. Això ja és una senyora nevada. Arribem a Lesseps i la nostra alegria és immensa. El 
paisatge ja s’està emblanquinant arreu. Barcelona agafa un caire de ciutat centreeuropea….un 8 de març 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ “ver para creer” que dirien . Per fi els nostres desitjos s’havien complert. S’havien trencat 
molts mites de cop… que si les nevades a la costa mai es preveuen amb antelació, que si finalment 
sempre passa alguna cosa que ho envia tot en orris… 

 
El que va venir després ja ho sap tothom… els adjectius els podeu posar vosaltres. Jo ho resumiré 

amb una frase que va comentar un amic meu: 
 

“està nevant de manera criminal ¡¡¡¡”. 
 

Espero que els que hagueu arribat fins el final us hagueu sentit en algun moment identificats, i 
sinó gràcies per haver-me llegit i espero que no us hagueu posat les mans al cap….són coses de 
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meteobojos. Com diu un bon amic meu meteoròleg: des del 8 de març la vida és diferent. 
 

Per finalitzar, vull agraïr fervorosament a tots els meus companys meteobojos, especialment a tots 
els components del Comando Tibidabo. Sense ells no tindrien cap sentit els seguiments que fem de les 
diferents situacions meteorològiques i no hagués après tot el que se d’aquesta ciència. I el que ens queda 
per a gaudir companys ¡¡¡ 

 
 
 
 


