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Dins d’un dels volums (el quart) dedicat
a la memòria de Josep Miquel Vidal
(ànima de l’Enciclopèdia de Menorca i
de l’Institut Menorquí d’Estudis –IME-,
físic, historiador de la ciència i amant de
la meteorologia), Agustí Jansà i Joan
Campins hem publicat, a la Revista
Randa, un ampli article sobre la història
de la investigació de la tramuntana
(particularment a Menorca). Aquesta
presentació recorre els trets principals
del contingut de l’article i volem que
serveixi per facilitar el coneixement
d’aquesta aventura científica

•Segles XVIII i XIX
•Segle XVIII, Cleghorn, Bals
•Segle XIX, Carreras, Riudavets, Maurici
Hernández

•Segle XX, fins 1961
•Hernández, Hernández Sanz, Pau Vila
•Bergeron, Mengel
•J.M. Jansà Guardiola, Eduard Fontserè

•De 1961 a 1980
•Registres continus
•Britànics i nord-americans
•Anàlisi mesoscalar

•De 1981 a 2000
•Aerosol salí
•ALPEX /mètodes de diagnòstic
•PYREX
•Noves observacions

•Segle XXI
•Observació i simulació en alta
resolució
•MEDEX / HyMeX

•En base, sobre tot, als estudis de Josep Miquel Vidal i altres,
podem afirmar que Cleghorn (metge britànic) va iniciar les
observacions meteorològiques sistemàtiques a Menorca (1744-49)
i en va publicar resultats comentats
•L’objectiu de Cleghorn està en línia amb la medecina neohipocràtica de l’època:
interessa el temps, sobre tot, com a factor de salut
•Cleghorn no aporta dades de vent (no disposa d’anemòmetre), però, sobre la
tramuntana, apunta:
•Com a vent sec i fred, és un factor que afavoreix la salubritat del clima de
Menorca
•Les afectacions de la tramuntana sobre la vegetació poden estar associades a
la presència d’aerosol salí

•Altres observacions (Bals, 1792-99) o comentaris meteo-climàtics
del segle XVIII tampoc aporten dades de vent
•En el segle XIX, es parla d’un anemòmetre inventat a Menorca (en
parla Francesc de B. Moll i seria un anemòmetre tipus Wild,
perfeccionat), però no es va ni construir, ni instal·lar

•El segle XIX hi ha noves sèries d’observacions, que ja no
s’interrompran més. Ja hi anemòmetres tipus Wild, però no s’han
generat sèries de dades quantitatives sistemàtiques de vent.
•Joaquim Carreras (que no ve de l’àmbit sanitari, sinó de la navegació) fa
observacions des 1863 a 1885, quan va morir.
Amb una climatologia prou completa, basada en
•El continua Maurici Hernàndez (apotecari), que fa
observacions, seguides per la
J. Carreras
filla, des de 1885 fins a 1932 (solaparà amb l’observatori professional que es
constituirà el 1925)
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•La tramuntana pot ser vista com a bona per a la
salut, però és considerada un perill per a la
navegació
•LA TRAMUNTANA DE MENORCA I EL MISTRAL I
TRAMUNTANA DEL SUD DE FRANÇA SÓN EL
MATEIX VENT
•Riudavets planteja que la tramuntana ve des de
l’Atlàntic, per Aquitània, i que ha minvat de força
per la frenada que hi ha suposat la forestació de
les Landes

Anemòmetre Wild

Registre: J. Carreras. Foto: Paz Carreras

El 1888 l’estació de Maurici Hernàndez és dotada d’un
anemòmetre Robinson i des de final de segle s’anoten recorreguts
de vent en 24 h: són les primeres dades quantitatives de vent
Amb dades de M.
Hernàndez:

Anemòmetre Robinson

•Hdez Sanz (1908):
vel mit: 3,2 m/s
•Vila (1933): octabr: 3,6, mai-set:
2,7 m/s

Pau Vila (1933)
convergeix amb
J.M. Jansà:
La tramuntana la
mou la diferència
de pressió entre la
Mediterrània i
l’exterior

Visions de Bergeron (1928) i Mengel (1934) sobre l’inici i l’extensió
del mistral / tramuntana

Mengel 1934 – Extension du Mistral en
Mediterranée (adaptat per E. Fontserè)

Aquestes visions, com la climatologia de Pau Vila, venen a coincidir
en el temps amb els estudis de Josep Maria Jansà, primers estudis
científics sobre la tramuntana fets des de Menorca (1928 a 1934)

El 1925 s’obre el primer observatori professional a les Balears –
convertit en Centre meteorològic el 1934-. Josep Maria Jansà s’hi
incorpora el 1927 i el dirigeix (observatori i Centre) des de 1929.

L’observació de vent segueix basada en un Robinson, però incorpora
tres observacions, dir/vel en 10 min, cada dia, a 07, 13 i 18 h (això permet
estudiar persistència, evolució i durada i combinar direcció/velocitat i
així estudiar el règim de vents i, en particular el règim de la
tramuntana). A més, afegeix globus pilot, per mesurar vent en altura

El primer dels articles de J.M. Jansà sobre la tramuntana, 1928, és
presentat com a “divulgació” en el segon dels escassos volums de los
“Anales de la Societat Española de Meteorología”

S’està entroncant la tramuntana menorquina, no sols amb el mistral / tramuntana
de més al nord, sinó també amb la ciclogènesi mediterrània, en particular la de
Gènova, a la que l’Escola Noruega està apuntant com a ciclogènesi secundària de
les grans ciclogènesis frontals atlàntico-europees del Front Polar
Com apuntava el dibuix de T. Bergeron, el mateix 1928, s’ha d’afegir algun
mecanisme de canalització i una inèrcia

Els següents articles, 1932, 1933, 1934, amb riquesa de dades, encara que amb
sèries curtes, contenen la descripció exhaustiva de la tramuntana menorquina,
freqüència, durada, intensitat (en referència a vents mitjans o sostinguts –encara
no hi ha enregistraments continus-), temps acompanyant, estructura vertical i
situacions meteorològiques associades

•La tramuntana menorquina és forta, però no tant
•És freqüent, però no tant
•És persistent, però no tant
•És freda i seca
•Pot començar amb mal temps, però sol acabar amb temps bo, amb pressió en
ascens
•El gruix és de poc més de 1000 m, amb vent màxim devers 800 m. Dalt hi pot haver
un vent ben diferent
•Com destacà Vidal Hernàndez (2002), J.M. Jansà afirma que la tramuntana
menorquina no està en proporció al gradient de pressió que hi ha a la zona
•Les situacions meteorològiques concretes, sempre amb baixa a la mediterrània i
anticicló fora, poden ser prou variades

Una contribució molt més tardana (1960) de J. M. Jansà és la visió de la irrupció
de tramuntana en onades fredes successives, de poc gruix, que és propaguen
en ventall, com corrents de densitat. Hi ha concordança amb la visió de
Bergeron, però el concepte s’ha quantificat.

Eduard Fontserè, patriarca de la meteorologia catalana i creador del Servei Meteorològic de
Catalunya (l’any 1921), en estudiar la tramuntana i el mestral (1950) parla en detall de
Catalunya, però en referència a les Balears remet als estudis de J. M. Jansà.
Sobre Catalunya va delimitar l’extensió habitual i ocasional de la tramuntana. Hem fet
l’exercici de prolongar els límits traçats per Fontserè, per a veure com intercepten les Balears

Apareix i reapareix una delimitació
occidental de la tramuntana, que no
es sap ben bé per on passa, però que
el seu extrem nord està definit pel
límit oriental del Pirineu

•Segles XVIII i XIX
•Segle XVIII, Cleghorn, Bals
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•Bergeron, Mengel
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•De 1961 a 1980
•Registres continus
•Britànics i nord-americans
•Anàlisi mesoscalar

•De 1981 a 2000
•Aerosol salí
•ALPEX /mètodes de diagnòstic
•PYREX
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•Segle XXI
•Observació i simulació en alta
resolució
•MEDEX / HyMeX

De 1961 a 1980
•Registres continus
•El 1960 s’instal·la el primer registrador continu de vent, un anemocinemògraf
neumàtic, dalt la torre de control de l’antic aeroport. Ja podem tenir màxims i més
coses. Hi ha una mitjana de 11,3 dies amb vent màxim > 91 km/h
•El 1968 se n’instal·la un d’elèctric en torre a 10 m, al cap de pista del nou aeroport.
La mitjana de dies amb vent màxim > 91 km/h “baixa” a 6,3. Són pocs!

•Britànics i nord-americans
•El britànics publiquen “Weather in the Mediterranean” (1962):
•Hi ha molts més temporals del nord al golf de Lleó que a Menorca
(esmorteïment + límit de tramuntana deixant freqüentment Menorca fora ??)
•Però les ones hi arriben amb força i “els ruixims travessen l’Illa de banda a
banda” (és així com es “modela” la vegetació ??)
•Els americans de la Sisena Flota detecten una i altra vegada el límit occidental de la
tramuntana i el defineix com a “línia de cisallament”: canvi radical de velocitat de
vent en molt pocs quilòmetres

•Anàlisi mesoscalar
•A finals dels anys 1970’ aprenem a fer anàlisis detallats (de mesoscala) i
“descobrim”, entre altres, el dipol orogràfic dels Pirineus, que esdevé clau
conceptual de la canalització orogràfica i, així, de la intensitat de la tramuntana (i el
cierzo i mestral)

1981-1982: campanya experimental sobre l’aerosol salí
Experiment de camp, modestament finançat pel Consell de Menorca i amb suport
instrumental de l’antic INM (actual AEMET), amb participació altruista de botànics,
enginyers agrònoms, farmacèutics analistes, pagesos i professionals de la meteorologia.
•L’aerosol salí suposa grans impactes quan la ventada és important (fins 20-30
g/m2/dia i afectació de la meitat de foliols exposats al vent)
•La salinització no és uniforme i tampoc ho és el vent. En vent hi poden haver
diferències dins l’illa, en velocitat mitjanes, de +20% a -50%

1982-1987:
ALPEX: els Alps engeguen les ciclogènesis de Gènova i Tirrena i per
tant són factor primari del mistral i la tramuntana
Una imatge de satèl·lit afortunada, presentada a la Conferència
ALPEX (1985): la línia de cissallament, “fotografiada” (Jansà, 1987)
Conceptualització, diagnòstic ...

•De 1981 a 2000
•Aerosol salí
•ALPEX /mètodes de diagnòstic
•PYREX
•Noves observacions

A ALPEX la tramuntana tenia un interès secundari. A PYREX (1990) –
•Segle
XXI
efectes meteorològics del Pirineu- la tramuntana és tema central
•Observació i simulació en alta resolució
•MEDEX / HyMeX

•El dipol orogràfic del Pirineu és mesurat amb tot rigor
•La tramuntana és explorada amb avions i globus
•L’experimentació numèrica, bàsica per a interpretar conceptes i dades
... per cert, l’estructura vertical de la tramuntana resulta ser la que ja
coneixia Josep Maria Jansà, confirmat pels avions
... La línia de cisallament canvia prou de posició segons la forma i posició del
cicló mediterrani

Principals resultats sobre la tramuntana derivats de PYREX:
Bessemoulin et al., 1993
Campins et al., 1995
Campins et al., 1997
Campins et al., 1998

Noves observacions de vent a Menorca que es van incorporant des de final de
segle passat (i dins el segle actual):
Boia de Maó (Ports de l’Estat)
La Mola de Maó, es Mercadal, cala Galdana (AEMET)
Port de Ciutadella (Ports de les Illes Balears)
Estacions de la SOCIB
Prospecció i explotació del Parc Eòlic de es Milà (torre de vent)
Mongofre Nou (IME)
Estacions particulars

•Segle XXI
•Observació i simulació en alta resolució
•MEDEX / HyMeX

Irrupció de tramuntana
Simulació Harmonie (AEMET)
[González et al., 2014]

•Segle XXI
•Observació i simulació en alta resolució
•MEDEX / HyMeX

Irrupció de tramuntana
Visualització MODIS-Terra

MEDEX (2000-2010) ha estudiat els ciclons
mediterranis d’alt impacte.
El vent fort és alt impacte
Quan hi ha vent fort a Balears –no sempre és
tramuntana- hi ha, o bé un cicló molt a prop,
o bé un cicló un poc llunyà, possiblement
nascut a Gènova [Campins et al., 2006]

Campins et al., 2006

HyMeX (2010-2020) té com a prioritat el
balanç hídric a la Mediterrània. Són
importants el episodis de molta pluja i també
els de molta evaporació marina, que són
ventades de mistral / tramuntana

HyMeX-SOP2 (2013) ha mostrat, mitjançant
globus) que la tramuntana de Menorca, que
sol ser la del Rosselló i l’Empordà, no és el
mistral de la Provença, encara que siguin
simultanis [Doerenbecher et al., 2013]

Epíleg postarticle
•Els satèl·lits hi veuen cada vegada més clar
•El desplegament d’estacions meteorològiques també hi ajuda
El temporal és BLANCOR a la mar
i Joan Bauzà, geògraf, ens ha
ajudat a veure que els satèl·lits
d’alta resolució poden VEURE
directament aquesta blancor

Modis Terra 16 gen 2016 12:45
(publicat a Twitter per Joan Bauzà)

La vegeu la línia de cisallament de la
tramuntana?
Ho podem comprovar si comparem
amb ASCT-MetOp2

Què va passar el dia 1 de març de 2016? La tramuntana forta va durar poc, la nit del 29 de
febrer. El matí se'n va anar cap a la mar, cap al nord-est i ja no hi havia tramuntana a
Menorca. A les 10:30 de dia 1 la línia de cisallament és a alta mar (MODIS, pub. J. Bauzà).
Mentre la tramuntana hi havia estat, sembla que la línia de cisallament va estar tocant el
llevant de Menorca, deixant fora part de l’Illa i el Canal.

Moltes gràcies!

