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Resum

Amb motiu de l’actual celebració de l’Any Polar Internacional es fa una revisió del significat
i aportacions dels tres Anys Polars anteriors i de les contribucions catalanes i espanyoles a les
anteriors edicions. Si bé l’actual és la primera vegada que des de la Penı́nsula Ibèrica s’envien
expedicions cientı́fiques a l’Antàrtida i a l’Àrtic, les participacions a les edicions anteriors no
han estat menyspreables i han suposat una millora en el desenvolupament de les ciències de la
Terra a Catalunya i Espanya.

Paraules clau: Anys Polars, Any Geofı́sic Internacional, història de la meteorologia

1 Introducció

El mes de març de 2007 va començar oficialment l’Any
Polar Internacional (API o IPY en anglès). No és pas el
primer, el precedeixen tres experiències anteriors que co-
breixen un perı́ode de 125 anys. A més, va acompanyat en
el temps d’altres iniciatives del mateix caire: d’una banda,
trobem l’any heliofı́sic internacional (http://ihy2007.org) i
l’any geofı́sic electrònic (http://www.egy.org), que cobreixen
les mateixes dates. De l’altra, l’any 2008 ha estat declarat
per l’ONU l’any internacional del planeta Terra (http://www.
esfs.org). Totes són iniciatives que persegueixen un progrés
en diferents aspectes de les ciències de la terra.

I ens podem preguntar: d’on ve aquesta tradició dels
Anys Polars? Per què es fan? Quins resultats s’han obtingut?
També, i vist des de la Penı́nsula Ibèrica, podem preguntar-
nos: què ens aporten? Què hi podem aportar? Què hi hem
aportat fins ara? Revisem-ho.

La web oficial espanyola per a l’actual Any polar
(http://www.api-spain.es/), en el seu apartat dedicat al comitè
nacional, diu: “Per raons històriques, Espanya no ha par-
ticipat institucionalment als anteriors Anys Polars Interna-
cionals, tot i que hi va haver participació d’alguns inves-
tigadors espanyols a l’Any Geofı́sic Internacional en pro-
grames d’altres paı̈sos o en zones no polars”. Doncs bé,
aquesta afirmació no és certa en molts aspectes. És cert, sı́,

que fins a aquesta edició no s’havia participat amb programes
propis desenvolupats a les regions polars. Recordem que fins
l’any 1986 no va crear-se una base antàrtica espanyola, molt
provisional en un primer moment, i abans no existien for-
malment programes de recerca polar de l’estat (el “Programa
nacional d’investigació antàrtica” va establir-se l’any 1988).
Però també és cert que s’ha participat institucionalment a les
dues edicions anteriors dels Anys Polars. Dedicarem, doncs,
aquest article a la revisió del significat i resultats dels dife-
rents Anys Polars anteriors al present i a posar en net les
participacions espanyoles a les edicions anteriors.

I abans de començar afegim que existeix molta infor-
mació sobre els diferents Anys Polars; però que, en general,
no és de fàcil accés. Moltes publicacions relatives al tema
s’han imprès en tirades curtes i també en revistes actual-
ment difı́cils de trobar. Una part molt important de la infor-
mació aquı́ presentada s’ha extret del volum primer dels An-
nals de l’Any Geofı́sic Internacional (Annals, 1959), una im-
pressionant sèrie de publicacions que reuneix una cinquan-
tena de volums publicats entre 1957 i 1970 amb els resultats
d’aquesta campanya, precedent immediat de l’actual Any Po-
lar Internacional.
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2 Primer Any Polar Internacional. 1882-1883

El mes de gener de 1875, a l’Acadèmia de Ciències de
Viena, Carl Weyprecht (1838-1881) va proposar que seria
bo fer un estudi coordinat de les diferents regions del pol
nord. Era la primera proposta del que desprès coneixerı́em
per l’Any Polar Internacional. I per què aquesta proposició?
Pensem que en aquell moment les parts de la Terra situades
per sobre dels cercles polars eren llocs molt desconeguts,
que estaven pràcticament per cartografiar, el mateix que
passava a l’Àfrica equatorial. Per això, Weyprecht, que havia
dirigit ja expedicions polars i coneixia les mancances dels
coneixements existents, proposava utilitzar les expedicions
polars per a una recerca cientı́fica que anés més enllà de les
simples exploracions geogràfiques. Apuntava que l’única
forma d’obtenir els resultats buscats era mitjançant campa-
nyes simultànies estretament coordinades que permetessin
recollir dades simultànies a tot el cercle polar.

Per apreciar millor el contingut de la proposta, pensem
que a l’inici de la segona meitat del segle XIX la meteo-
rologia tot just iniciava el seu desenvolupament modern i
tot just començaven a implementar-se les estructures i orga-
nitzacions que d’una forma o altra han arribat a dia d’avui.
En aquest sentit, els primers esforços efectius per crear
una xarxa mundial d’estacions meteorològiques, donant
recomanacions per als aparells, la forma d’instal·lar-los, els
horaris de les observacions, etc., es va fer a la reunió de
Leipzig l’any 1872 i al congrés meteorològic de Viena l’any
1873. Fou en aquest últim que va crear-se l’Organització
Meteorològica Internacional (OMI), la primera organització
dedicada a la coordinació mundial de la meteorologia. Per
tant, la proposta es feia sobre una estructura d’observacions
meteorològiques mundials encara a les beceroles.

I per què una campanya d’observacions meteo-
rològiques polars? Doncs, en aquella època, i com hem dit,
tot just s’estaven definint els estàndards del que més tard
serien les xarxes meteorològiques mundials; però els primers
resultats obtinguts amb els primers pronòstics realitzats,
molt principalment les experiències angleses, utilitzant
quantitats importants de dades recollides mitjançant el
telègraf, eren encoratjadores i, a més, ja deixaven entreveure
que el que ocorria als pols era important per definir el temps
al centre i nord d’Europa. Aixı́, estendre la xarxa sinòptica
a regions polars era d’interès. A més a més ja s’havia
observat que les xarxes telegràfiques (les mateixes que
permetien reunir les dades meteorològiques) es mostraven
molt sorolloses, i a voltes es feia impossible la connexió
entre estacions, els dies en què es manifestaven aurores
polars. Cal puntualitzar que en aquella època, i fins l’any
1919, en què va crear-se l’Associació Internacional de
Magnetisme i Electricitat Terrestre (coneguda com IATME,
per International Association for Terrestrial Magnetism and
Electricity), el magnetisme terrestre es considerava una part
constituent de la meteorologia. Per això, es va incloure el
registre del camp magnètic terrestre a latituds polars entre

Figura 1. Retrat de Carl Weyprecht (1838-1881), instigador del
primer Any Polar Internacional.

els objectius de la campanya. Finalment, també l’observació
detallada de les aurores, llavors fenòmens molt desconeguts,
en formava part.

El congrés meteorològic de l’OMI celebrat a Roma
a la primavera de 1879 va reconèixer la importància de la
proposta defensada per Weyprecht i va adoptar-la formal-
ment. Alhora, va crear una comissió especı́fica encarregada
d’organitzar la campanya i que es va reunir en tres “Con-
ferències Polars Internacionals” prèvies (Hamburg, 1879;
Berna 1880; Sant Petersburg, 1882) on van definir-se els
objectius i medis a disposició. No va ser un treball fàcil,
les nacions es mostraven reticents a destinar recursos a un
projecte de cooperació mai provat fins aquell moment. Per
una altra part, moltes coses havien de pensar-se per primera
vegada, per exemple el programa d’observacions “obli-
gatòries” (en la terminologia oficial es deia “necessàries”)
i complementàries (que seria convenient) que tots els
participants havien de complir, a quines hores havien de
fer-se, amb quina metodologia, etc. A la fi van adherir-se al
projecte 12 paı̈sos: Dinamarca, França, Alemanya, el Regne
Unit, Holanda, Rússia, Suècia, els Estats Units d’Amèrica,
Àustria-Hongria, Noruega, Canadà i Finlàndia.
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L’Any Polar Internacional va començar el dia 1
d’agost de 1882 i va perllongar-se fins a l’1 de setembre
de 1883. Weyprecht (Figura 1) havia mort feia un any i no
va poder veure la seva realització. En total van establir-se
dotze estacions principals (vegeu la Figura 2), amb algunes
secundàries que en depenien, a la zona àrtica i dues a la
zona subantàrtica (els mitjans i coneixement de l’època
van aconsellar no aventurar-se més enllà del cercle polar
antàrtic).

Acabat l’Any Polar, a la primavera de 1884, va fer-se
un congrés cientı́fic a Viena per valorar-ne els resultats. Es
va decidir que els paı̈sos participants s’encarregarien de
publicar memòries detallades amb les observacions fetes.
Quasi tots ho van fer; però a hores d’ara es fa difı́cil trobar
els exemplars publicats (quasi tots en edicions de gran
luxe per l’època). Per sort, actualment s’ha realitzat un
esforç important per reunir-les i la majoria poden trobar-se a
internet (http://www.arctic.noaa.gov/aro/ipy-1/index.htm).

Ben mirat, els resultats no van ser tan espectaculars
com podria esperar-se, segurament perquè els procediments
i coneixements necessaris per aprofitar les dades obtingudes
no estaven encara madurs. També, perquè no va fer-se
cap estudi global; només estudis amb les dades nacionals.
De tota manera, van ajudar a definir molt millor les ca-
racterı́stiques del clima àrtic, ben desconegut fins llavors,
i van ser metodològicament molt importants. Molts dels
procediments avui generals per a l’observació meteorològica
van ser definits i/o provats en aquesta campanya. També,
a partir dels coneixements adquirits es van desenvolupar
nous instruments més adaptats al registre en zones polars
i que en el futur serien de molta utilitat. Com exemple de
les dificultats, en els informes de l’època trobem múltiples
citacions a la congelació del mercuri als termòmetres. Per
una altra part, no hem esgotat encara les possibilitats de
les dades adquirides durant aquesta primera campanya com
ens ho mostren estudis recents com el de Wood i Overland
(2006), on reutilitzen les dades recollides fa 125 anys a la
llum dels coneixements actuals.

Dels resultats metodològics, un de molt important va
ser l’establiment dels “dies internacionals”, un procediment
manllevat dels mètodes d’observació magnètica de Carl
F. Gauss (1777-1855). Es tracta de dates fixades amb
anticipació en les que es fa un esforç especial augmentant
el nombre d’observacions i de paràmetres observats i que
permeten, aixı́, sèries temporals molt més denses. Aquest
recurs encara avui s’utilitza. Un altre va ser la definició
d’una metodologia comuna d’observació de les aurores. A
més, cal pensar que aquest Any Polar Internacional va ser
el primer projecte internacional coordinat i desenvolupat
per l’OMI, i va servir també per definir i assajar les noves
possibilitats de la cooperació meteorològica internacional.

3 Segon Any Polar Internacional. 1932-33

Passada l’experiència del primer Any Polar i una guerra
mundial, amb la refundació posterior de l’OMI, l’any 1919,
el primer a proposar un nou Any Polar Internacional, el
segon a realitzar-se, fou J. Georgi (1888-1972), alumne i
col·laborador de A. Wegener (1880-1930) i posseı̈dor d’una
llarga experiència en estudis polars. Era l’any 1927 i el
van moure a proposar-ho les observacions de forts corrents
a l’aire entre 10 i 15 km d’alçada a les regions polars.
Eren les primeres troballes que anys més tard portarien
al descobriment del jet stream. La idea fou ben rebuda
perquè s’albiraven bons resultats cientı́fics. Ultra el motiu
concret, pensem que els desenvolupaments de la fı́sica de
l’aire i de la predicció meteorològica havien demostrat quant
necessària era la disposició de sèries denses, simultànies i
tridimensionals. Per tant, un nou Any Polar era una bona
oportunitat per aconseguir-les. L’OMI l’adoptà oficialment
a la reunió de Copenhaguen l’any 1929 i la IUGG (Unió
Internacional de Geodèsia i Geofı́sica) a Estocolm l’any
1930. Aixı́ doncs, ambdues organitzacions col·laborarien
en l’organització. Es començà a preparar un programa a
realitzar els anys 1932-33, en ocasió dels cinquanta anys del
primer Any Polar. En aquesta ocasió el nombre de paı̈sos
participants arribà fins a quaranta-quatre.

Els objectius principals eren la millora de la previsió
meteorològica a tot l’hemisferi mitjançant l’estudi de les
condicions meteorològiques a latituds elevades. També, i
seguint la lı́nia marcada en el primer API, van dedicar-se
esforços especials a l’estudi de les variacions ràpides del
camp magnètic, directament lligades a les condicions de
la ionosfera, i molt importants per a la radiocomunicació,
llavors en plena expansió. Per fer-ho, i guiant-se amb
l’experiència acumulada del primer any polar i de tots els
desenvolupaments ocorreguts (realment molts, passant per
punts clau com la introducció del model de fronts), a part
de les estacions polars es va veure la necessitat absoluta de
dissenyar un programa d’estacions de referència a latituds
mitjanes i encara d’altres a latituds equatorials, de manera
que el conjunt de dades obtingut fos comparable arreu.

En aquest cas l’ànima de tota l’organització fou D. La
Cour (1867-1942), de Dinamarca, president de la comissió
organitzadora nomenada per l’OMI. Amb el seu dinamisme
i el seu bon tacte per tractar amb les diferents institucions,
va bastir un projecte molt més ambiciós que el preparat 50
anys abans. Ja avançat el projecte, la crisi econòmica de
1929 va fer perillar la seva realització. Va haver-hi veus
demanant una posposició d’uns anys: els preparatius estaven
tan avançats que va aconsellar no posposar el projecte,
encara que obligà a reduir alguns dels programes proposats.
Per tant, el segon Any Polar Internacional va començar
oficialment el dia 1 d’agost de 1932 i va perllongar-se fins
al 31 de desembre de 1933. De fet, un any i mig, pensat
aixı́ perquè les expedicions antàrtiques, que, encara sense
cobrir el territori de forma homogènia, eren molt més
importants que cinquanta anys abans, poguessin arribar als

Tethys 2008, 5, 49–59 51



J. Batlló: Història dels Anys Polars a Catalunya i Espanya

Figura 2. Distribució d’estacions meteorològiques al voltant del cercle polar àrtic durant el primer Any Polar Internacional (Luedecke,
2004). USA: Estats Units, R: Rússia, DK: Dinamarca, A: Àustria, N: Noruega, NL: Paı̈sos Baixos, GB: Gran Bretanya, D: Alemanya, S:
Suècia, SF: Finlàndia.
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llocs assignats durant l’estiu antàrtic i completar tot un any
d’observacions en paral·lel amb les que es feien a l’àrtic.

Superats els problemes de la crisi econòmica, després
de la seva realització, l’explotació de les dades obtingudes
també va veure’s alterada per la segona guerra mundial. De
tota manera, per facilitar una visió més global de les dades
obtingudes, i millorant el sistema utilitzat al primer Any
Polar, es va procurar que les dades quedessin centralitzades
d’alguna manera i disponibles per a qualsevol investigador
que les necessités. Per això es va intentar reunir una còpia
de totes les observacions realitzades arreu, incloent-hi les
bandes dels registradors en format microfilm, a l’Institut Me-
teorològic de Dinamarca, on encara avui poden consultar-se.

La segona guerra mundial no sols va afectar l’explotació
de les dades acumulades durant la campanya, sinó que, com
la primera conflagració, afectà directament l’estructura
de l’OMI. Aquesta, l’any 1950, va convertir-se en
l’Organització Meteorològica Mundial (OMM), una or-
ganització intergovernamental, que abandonava l’estructura
d’associació cientı́fica independent per passar a dependre
dels estats membres. Reconeixent la importància del segon
Any Polar, l’any 1946 l’OMI, ja en un perı́ode de transició i
abans de refundar-se com OMM, va nomenar una comissió
liquidadora de l’Any Polar, amb l’encàrrec d’acabar les
tasques en curs, interrompudes per la guerra, sobre l’Any
Polar i acabar la recollida de dades. En absència de La Cour,
mort durant els anys de la guerra mundial, J. A. Fleming
va actuar com a president i V. Laursen, com a secretari de
la comissió, va compilar tota la bibliografia existent sobre
aquest Any Polar (Laursen (comp.), 1951).

Els fruits principals d’aquesta campanya van ser la
compilació, per primera vegada, de mapes sinòptics hemis-
fèrics diaris i la generalització de l’ús de les radiosondes per
a l’anàlisi de l’alta atmosfera. Ambdós projectes van rebre
donatius de la fundació Rockefeller. Fora dels objectius
estrictament meteorològics, també va servir per consolidar
l’estudi de la ionosfera mitjançant les ionosondes i de les
variacions ràpides del camp geomagnètic mitjançant aparells
dissenyats especialment.

4 L’Any Geofı́sic Internacional. 1957-58

La segona guerra mundial va provocar un desenvolupa-
ment gran dels serveis meteorològics. Nous avanços, com la
confirmació del jet stream, i nous problemes van aparèixer.
La millora contı́nua de les radiocomunicacions continuava
demanant, per una altra part, un coneixement més acurat dels
fenòmens que es produeixen a la ionosfera i, en general, de
tots els problemes relacionats amb l’electricitat atmosfèrica.

La proposta de realitzar un tercer Any Polar que
permetés rellançar la investigació sobre molts d’aquests
fenòmens a escala global i, alhora, reconstruir les rela-
cions cientı́fiques internacionals, seriosament afectades per
la guerra i la divisió posterior en blocs, va sortir d’un sopar
informal a Silver Springs, Maryland, on l’amfitrió era J. A.

Van Allen (1914-2006) i, entre d’altres convidats, hi trobem
S. Chapman (1888-1970) i L. V. Berkner (1905-1967), lla-
vors secretari executiu del US Research and Development
Board (Korsmo, 2007). Aquests dos últims proposaren lla-
vors la idea d’un tercer Any Polar. Ja en aquell moment es va
pensar que fos l’any 1957-58, perquè feia vint-i-cinc anys de
l’anterior i, més important, perquè coincidiria amb un màxim
de l’activitat solar, important per tots els estudis relatius a la
ionosfera i a l’electricitat atmosfèrica en general.

Polı́ticament no era un bon moment, just aquell any
s’iniciava la guerra de Corea i la divisió del món en blocs
no fomentava la cooperació encara que fos només entre les
institucions cientı́fiques. De tota manera, el miracle es va fer
i va constituir-se una comissió organitzadora. En aquest cas
van invertir-se els papers del segon any i la iniciativa oficial
va sorgir de la Unió Internacional de Geodèsia i Geofı́sica,
que va fer la proposta l’any 1951, i l’OMM, acabada de cons-
tituir, va sumar-s’hi oficialment l’any 1953. Segurament va
ser clau per l’èxit del projecte que es proposés des del si de
la IUGG, una associació cientı́fica amb autonomia, i no des
d’organitzacions interestatals, on el projecte hauria fracas-
sat a causa dels problemes polı́tics. Per una altra part, en
aquella època els serveis meteorològics d’arreu del món, i la
mateixa OMM centraven el gruix dels seus esforços en servir
les necessitats de l’aviació i de les respectives defenses na-
cionals, en detriment de la dedicació a la recerca que havia
caracteritzat les primeres dècades del segle. A més, i donat el
progrés dels coneixements atmosfèrics, no s’esperaven grans
resultats de noves campanyes d’observació intensa, sinó que
ja s’estava posant la vista en l’observació per satèl·lit i la
predicció numèrica. De tota manera, l’OMM es va sumar de-
cididament al projecte i no a deixar de col·laborar en tots els
aspectes que presentaven interès. En preparar les noves cam-
panyes polars va veure’s que, en alguns temes concrets, era
més necessari el coneixement de les zones equatorials, molt
poc estudiades llavors, que el dels mateixos pols. Ben aviat
el quadre d’observacions que havia de realitzar-se va des-
bordar la dimensió “polar” i la merament “meteorològica”,
convertint-se en un projecte d’estudi de la Terra sencera des
d’un punt de vista fı́sic. Per això, ja l’any 1952 va triar-se
el nom d’Any Geofı́sic Internacional (AGI o IGY en anglès)
per aquesta nova reedició de l’Any Polar.

Per organitzar-lo, des de l’ICSU (International Coun-
cil of Scientific Unions) es va crear l’anomenat Comitè Es-
pecial de l’Any Geofı́sic International (CSAGI) i al seu da-
vant va posar-hi Sidney Chapman. Aquest comitè va fer
quatre reunions plenàries preparatòries, Brussel·les, Roma,
Brussel·les novament i l’última a Barcelona, com veurem, i
va continuar les seves activitats desprès de la realització de
l’AGI, per tal de deixar en ordre totes les dades i resultats de
la campanya.

Les dimensions de l’empresa van créixer i créixer i a la
fi van ser més de 30.000 (a alguns llocs es parla de 60.000)
els cientı́fics i tècnics involucrats en el projecte. Arribat el
moment de l’execució, que començà l’1 de juliol de 1957
i acabà el 31 de desembre de 1958, més de 2.500 observa-
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Figura 3. L’AGI, organitzat ja a la segona meitat del segle XX, va
tenir més cura de la seva imatge externa i va dissenyar-se un logotip
de l’Any Geofı́sic Internacional.

toris de tota classe van reunir dades i seixanta-set paı̈sos van
formar un comitè oficial per coordinar les tasques de l’any
geofı́sic, entre ells Espanya.

Aquesta vegada els resultats no van decebre l’esforç.
Per l’AGI van llençar-se els primers satèl·lits artificials, amb
el famosı́ssim Sputnik al capdavant, es van descobrir els
anells de Van Allen i les dimensions i forma de la Terra van
ser redefinides. Van descobrir-se els rift actius als fons dels
oceans (encara tardaria uns anys a descobrir-se que formaven
part de les sutures de les plaques continentals) i va millo-
rar molt el coneixement dels corrents oceànics. També per
primera vegada va cobrir-se a fons el territori Antàrtic i va
avaluar-se la quantitat de gel que emmagatzema. En canvi, i
per les raons ja mencionades, els resultats en el camp de la
meteorologia no van assolir les fites obtingudes en les edi-
cions anteriors.

Donada l’experiència dels anteriors API, es va tenir
molta cura que les dades adquirides fossin accessibles a tots
els investigadors que les necessitessin. Per això van crear-se
els World Data Centre (WDC - centres mundials de dades),
llocs encarregats de recollir, preservar i distribuir les dades
geofı́siques, que continuen encara en actiu i són una de les
millors contribucions de l’AGI al progrés del coneixement
de la Terra (http://www.ngdc.noaa.gov/wdc/wdcmain.html).
De fet, els WDC, i els procediments per a la distribució de
dades que d’ells van desenvolupar-se han permès i permeten
encara el gran desenvolupament que han adquirit les ciències
de la Terra.

A més, l’esforç investigador no va limitar-se a les
dates estrictes de l’AGI i una gran part de les activitats van
continuar-se durant tot l’any 1959, en l’anomenat any de Co-
operació Geofı́sica Internacional i encara més enllà, en l’Any
Internacional del Sol en calma de 1964-65 (conegut com
IQSY per International Year of Quiet Sun). També, i com a
resultat indirecte de l’AGI, gens menyspreable i que va molt
més enllà del camp cientı́fic, podem citar l’establiment del
tractat de l’Antàrtida.

En definitiva, l’AGI és l’exercici més ambiciós i com-
plex de cooperació internacional per a la recerca que mai s’ha
endegat en temps de pau fins al dia d’avui. És per això que
en el seu moment va merèixer una popularitat, ara oblidada, i

propera a aquella de la qual anys més tard va gaudir la carrera
espacial. Les dues principals potències, els USA i la URSS,
van dedicar emissions postals a l’esdeveniment i els diaris de
l’època en parlaren a bastament (vegeu la Figura 3). Pels in-
teressats, podeu consultar un recent article de Korsmo (2007)
sobre el significat de l’AGI.

5 Participació catalana i espanyola en els Anys
Polars

No podem dir que la participació catalana, i encara de
tota Espanya, als diferents Anys Polars hagi estat cabdal;
però també és ben cert que no ha estat nul·la. Ha existit i ha
anat augmentant, involucrant-se els investigadors i les insti-
tucions, cada vegada més, en les successives edicions. Per
recuperar de l’oblit aquesta contribució i valorar-la en el seu
punt intentarem ara posar en net les principals contribucions
realitzades.

5.1 Primer Any Polar

El primer Any Polar no va tenir gaire ressò a les nos-
tres terres. Una revista d’informació cientı́fica de l’època
com era la “Crònica Cientı́fica”, publicada a Barcelona, no
li dedicà quasi cap espai. De fet, a les seves pàgines trobem
notı́cia de la partida d’algunes de les expedicions polars (ex.
vol. IV, p. 399, partida de l’expedició noruega); però en
cap moment ho relaciona amb un projecte global. Per una
altra part, no hi ha dubte que la informació havia arribat a
diversos estament oficials, ja que al congrés meteorològic de
Roma de l’any 1879, que, com ja hem dit, va aprovar for-
malment la proposta d’organització, hi eren presents Anto-
nio Aguilar i Cecilio Pujazón (vegeu Figura 4), directors de
l’Observatorio Astronómico de Madrid i del Real Observa-
torio de San Fernando respectivament, ambdues institucions
amb competències en el camp de la meteorologia.

De tota manera, sı́ que podem trobar un català directa-
ment involucrat en el seu desenvolupament, encara que lluny
d’aquı́. Es tracta de Benet Vinyes (1837-1893), el jesuı̈ta di-
rector de l’Observatori del Col·legi de Betlem, a l’Havana,
Cuba. En aquest cas, l’Observatori de Betlem va participar
com a estació de referència, on es feien les mateixes observa-
cions que a les estacions polars, per permetre la comparació
posterior de les dades obtingudes simultàniament. Per això,
durant tot el perı́ode de referència es van fer observacions
horàries, i els dies internacionals les observacions es feien
cada quinze minuts i de forma manual, fins i tot aquelles dels
instruments magnètics donada la falta d’instruments enregis-
tradors (Ramos Guadalupe, 2003).

5.2 Segon Any Polar

En el segon Any Polar ja podem trobar una participació
oficialitzada i més extensa. L’existència del Servei Meteo-
rològic de Catalunya, membre de l’OMI, va facilitar la par-
ticipació. Des de Catalunya no va plantejar-se la possibilitat
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Figura 4. Fotografia dels assistents al congrés meteorològic de Roma, l’any 1879, on va aprovar-se la realització del primer Any Polar.
Weyprecht és el quart per la dreta a la fila del mig, marcat amb una fletxa. Aguilar és el tercer per l’esquerra de la primera fila i Pujazón es
troba just darrera seu, dret, també marcats amb fletxes.

d’una expedició polar, però sı́ la participació en els projectes
complementaris dissenyats per l’optimització dels resultats.
Un d’ells va ser la creació d’observatoris meteorològics de
muntanya. La idea de fons era de disposar de dades de la cir-
culació atmosfèrica en alçada. Per això, en una època en què
els sondatges encara es feien majoritàriament amb globus
lliures sense instrumentació i eren escassos, es plantejava
d’instal·lar observatoris en llocs alts de latituds baixes, que
actuessin com a punts dintre del corrent atmosfèric no per-
torbat per la capa superficial, i on fos possible el registre con-
tinu de les variables atmosfèriques. En aquest sentit, Eduard
Fontserè, com a cap del Servei Meteorològic de Catalunya, i
informat de primera mà dels projectes (va assistir a la reunió
de 1929 de l’OMI a Copenhagen, on va llençar-se oficial-
ment el projecte), va veure la possibilitat de col·laborar en el
projecte amb la instal·lació de dues estacions de muntanya,
una al Turó de l’Home i l’altra a Sant Jeroni, a Montserrat
(Figura 5). La història de la seva instal·lació i els primers
resultats poden trobar-se a la publicació Les Estacions de
Muntanya (1933) del mateix Fontserè. Cal remarcar que el
moment per a la seva instal·lació no era el més indicat, donat
el recent canvi de règim polı́tic a Espanya i que la Generali-
tat reestablerta era encara un ens totalment provisional; però
també cal dir que, tot i la seva provisionalitat, no va dubtar
ni un moment de l’interès cientı́fic i cultural del projecte i va
donar-hi ple suport, fent que aquesta participació fos realitat.
De fet, l’observatori del Turó de l’Home es va pensar com un

projecte de futur, que havia de convertir-se en un centre de re-
cerca; però els esdeveniments posteriors van impedir-ho. Ja
l’anàlisi de les dades dels primers anys de funcionament de
l’observatori va quedar escapçat per la guerra civil (Fontserè,
1950).

També l’Observatori de l’Ebre va participar en les
tasques del segon Any Polar. En aquest cas fou actuant com
a estació de referència en el registre del camp geomagnètic.
Per això el comitè organitzador de l’API va proporcionar al
centre els nous registradors magnètics ràpids, del tipus La
Cour, especialment desenvolupats per l’ocasió, i que han fun-
cionat fins fa ben poc, quan van ser substituı̈ts per nous apa-
rells digitals (Puig, 1932; Batlló, 2005). Pocs dies abans del
començament del perı́ode d’observacions, el mes de juliol
de 1932, La Cour en persona va portar aquests aparells a
l’observatori i després va visitar Fontserè a Barcelona, per
comprovar l’estat dels preparatius de l’estació del Turó de
l’Home.

L’Institut d’Estudis Catalans també va afegir-se a l’API
mitjançant la convocatòria del premi “Enric de Larratea”
(que encara ara es convoca) amb l’objectiu especial, aquell
any, de premiar un treball de recerca sobre temes de l’API.
Dissortadament, el premi va quedar desert.

Finalment, una tercera entitat espanyola, l’Instituto Ge-
ográfico y Estadı́stico (IGE), va participar en els treballs
de l’API. En aquest cas, i com ens explica José Galbis
(Ruiz Morales, 2005) l’Institut va responsabilitzar-se de
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Figura 5. Heliògraf Campbell de l’observatori del Turó de l’Home després de veure’s afectat per una boira gebradora. Aquesta fotografia
va utilitzar-se com a felicitació de Nadal del Servei Meteorològic de Catalunya l’any 1933 (Imatge del Fons de l’Antic Servei Meteorològic
de Catalunya, Cartoteca de Catalunya, ICC).

la instal·lació d’una estació de registre magnètic, amb la
seva estació meteorològica adjunta, a la Guinea Equatorial.
L’encarregat de l’operació fou l’enginyer geògraf Emilio
Bonelli (1902-1962). A més, i dintre dels objectius de l’API,
va reforçar totes les observacions a l’Observatori d’Izaña,
com estació de muntanya que era, i les observacions de l’alta
atmosfera.

Arribat aquest punt negarem, doncs, l’afirmació de
l’actual comitè espanyol de l’Any Polar, comentada al primer
apartat, que Espanya no ha participat institucionalment els
anys anteriors. A les actes de la reunió de la comissió or-
ganitzadora de l’Any Polar, tinguda a Innsbruck el setem-
bre de 1931, a part de detallar els preparatius dels diferents
participants, s’inclou el detall de la Comissió organitzado-
ra espanyola, integrada per un total de 15 membres, en-
tre els quals es trobaven E. Fontserè i L. Rodès i també
E. Messeguer, llavors director del SME (Servicio Meteoro-
logico Español), i presidida pel director de l’IGE. La par-
ticipació de l’IGE i, per tant, del SME, que n’era una part,
s’oficialitzava mitjançant un decret a la Gaceta de Madrid
(1932) que, al seu primer article deia: “L’Institut Geogràfic,
Cadastral i Estadı́stic s’encarregarà d’organitzar les feines
de col·laboració internacional en l’Any Polar...” El decret el

signava el llavors president de la república Niceto Alcalá-
Zamora. Per tant, la participació va ser totalment oficial.

Certament, resulta curiosa la poca repercussió que
aquesta participació va tenir. No trobem cap publicació
especial referent al tema per part del SME o de l’IGE.
Fins i tot coneixem l’existència i composició de la comissió
organitzadora espanyola només per les actes de la reunió
d’Innsbruck, publicades fora de la Penı́nsula Ibèrica, i no
l’hem trobada en cap altre imprès o document consultat. En
canvi, a les actes dels diferents congressos internacionals
veiem com les respectives delegacions espanyoles donen
notı́cia d’haver realitzat totes les tasques assignades. Segura-
ment, i com ja hem comentat, el moment de canvis a l’estat,
amb la nova república, no va ser el més propici per aprofundir
els resultats. La bibliografia de l’API de Laursen (comp.)
(1951) informa del fet que la còpia dels registres magnètics
i del resum manuscrit de les observacions fetes a la Guinea
es troben a la biblioteca de Copenhaguen. A més, cita un
escrit de De Buen (1931) en què es presenta un projecte
d’expedició oceanogràfica al golf de Guinea; però no tenim
cap notı́cia que es realitzés.
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Figura 6. Fotografia dels participants a la reunió del CSAGI a Barcelona. Romañà apareix amb sotana a l’extrem dret. La imatge està presa
a les escales de la biblioteca de Catalunya (imatge conservada a la biblioteca de l’Observatori de l’Ebre).

5.3 Any Geofı́sic Internacional

Per l’Any Geofı́sic Internacional de 1957, donada la
situació polı́tica, no hi havia institucions oficials catalanes
que poguessin participar-hi. Tanmateix, això no obsta perquè
una institució catalana, l’Observatori de l’Ebre i, en especial,
la figura del seu director llavors, el jesuı̈ta Antoni Romañà
(1900-1981), hi tingués novament un paper important.

En aquesta oportunitat també es creà una comissió ofi-
cial espanyola al més alt nivell, per preparar i gestionar els
programes i projectes de l’AGI. Fou presidida, primer per
l’Almirall W. Benı́tez Inglott, director de l’Observatori de
San Fernando, a la seva mort per l’Almirall Rafael Estrada
i, a la mort d’aquest últim, per J. J. de Jauregui. El coneixe-
ment públic del projecte va ser ben ampli. A la premsa de
l’època podem trobar molts retalls parlant dels diferents pro-
jectes. La mateixa comissió espanyola de l’AGI va organitzar
un cicle de conferències a Madrid per divulgar els objectius
generals (Sans Huelin, 1955). Un indicatiu de l’alta difusió i
coneixement de l’AGI a nivell popular ens el dóna saber que,
a València, se li va dedicar una de les falles plantades l’any
1958 (Català, 2003).

En l’aspecte cientı́fic no va haver-hi cap expedició
antàrtica; però es va col·laborar a fons amb altres programes

de l’AGI. Per una part, el Instituto Geográfico y Estadı́stico
va construir nous observatoris magnètics a Logroño, Te-
nerife i a l’illa de Moka, a la Guinea Equatorial (aques-
ta vegada definitiu), per a l’ocasió, i també va millorar-
se i ampliar-se la instrumentació dels altres observatoris
geofı́sics ja existents (Batlló, 2005). Per una altra part, la sis-
mologia també va ser un camp d’actuació i va actualitzar-se
l’instrumental de tots els observatoris per millorar les capa-
citats d’observació (Batlló, 2004). No trobem rastres de par-
ticipació oficial del SMN (Servicio Meteorológico Nacional)
a les campanyes de l’AGI, tot i que Francisco Morán (1901-
1984) formava part del comitè nacional. En aquest cas, i com
ja hem comentat en parlar del significat general de l’AGI, la
meteorologia no va tenir el paper preponderant de les edi-
cions anteriors i, si bé l’OMM va aconsellar un pla espe-
cial d’observacions cobrint tot el perı́ode de l’AGI, no van
dissenyar-se gaires experiments especials en aquest camp i
cap on s’involucrés directament el SMN. Aixı́, la participació
d’aquesta institució va reduir-se a realitzar puntualment totes
les observacions especials, sense desenvolupar cap projecte
de recerca especial (M. Palomares, comunicació personal).

També l’Observatori de l’Ebre va veure molt millorat el
seu instrumental: es va actualitzar el registre magnètic, es va
instal·lar un sondejador ionosfèric, el primer a la Penı́nsula
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Ibèrica, i va adquirir-se un filtre Lyot per a l’observació solar
(també l’observatori astronòmic de Madrid va dotar-se amb
aquest tipus d’instrument). Novament, la implicació institu-
cional al més alt nivell queda demostrada des de les pàgines
del Boletı́n Oficial del Estado, que publicà tres lleis en aquest
perı́ode (BOE, 18 de Julio de 1956, 29 de Diciembre de 1956,
28 de Diciembre de 1957) disposant crèdits extraordinaris
per a les institucions involucrades.

Queda per comentar la tasca humana i de relacions inter-
nacionals realitzada des de l’Observatori de l’Ebre. Romañà,
el seu director llavors, molt vinculat des de l’inici de la
seva carrera amb els estudis del camp magnètic i membre
de diverses organitzacions internacionals, era el secretari de
la comissió espanyola organitzadora de l’AGI i va aprofitar
la seva posició per convidar el CSAGI a fer una reunió a
Barcelona. Fou aixı́ que l’última reunió plenària preparatòria
de l’AGI va tenir lloc a Barcelona, del 10 al 15 de setem-
bre de 1956. L’organitzador local de la reunió fou el mateix
Romañà, ajudat en tot per J. O. Cardús, com a secretari de
l’organització. Els diaris de l’època informaren a bastament
de les reunions i diverses activitats organitzades pels con-
gressistes.

El que això escriu troba estrany que, donada la situació
interna espanyola, la reunió del CSAGI es fes a Barcelona i
no a Madrid. Diguem que, a part del seu contingut cientı́fic,
molt possiblement es devia tractar d’una operació de prestigi
internacional, donat que Espanya no havia estat admesa com
a membre de l’ONU fins al desembre de 1955. L’elecció de
Barcelona en lloc de Madrid també podria justificar-se per
la participació a la reunió de delegats de paı̈sos de l’òrbita
soviètica (va ser la primera vegada després de la guerra civil
que cientı́fics de la Unió Soviètica visitaven Espanya), evi-
dentment contraris al règim franquista, i que en l’elecció de
Barcelona i en virtut del prestigi cientı́fic de l’Observatori de
l’Ebre, podien justificar millor la seva presència en un estat
totalment condemnat pels seus governs.

El cas és que la reunió fou ben exitosa i les diferents
subcomissions van realitzar una bona tasca en l’organització
dels preparatius de l’AGI. Com a anècdota, diguem que
fou a Barcelona, el dia 11 de setembre, on la delegació
soviètica anuncià que participaria al programa d’investigació
amb satèl·lits. Un any després, el 4 d’octubre, es llençava el
Sputnik. A la Figura 6 podem veure la “foto de grup” de la
reunió.

6 Conclusions

Hem revisat la motivació, els objectius i resultats de
les tres edicions de l’Any Polar anteriors a l’actual. Si les
dues primeres edicions es van dedicar fonamentalment a es-
tudis meteorològics, a la tercera van ser preponderants altres
camps de la fı́sica de la terra. Pel que respecta a l’impacte
d’aquestes iniciatives a la meteorologia catalana i espanyola
hem vist que des de la segona edició de l’Any Polar Interna-
cional (1932-33), l’estat espanyol ha estat involucrat al més
alt nivell institucional en la seva organització. Fins a l’edició

actual no s’han desenvolupat projectes de recerca a les aigües
àrtiques ni a la mateixa Antàrtida; però s’ha participat activa-
ment en les edicions anteriors, amb projectes de menys enti-
tat. Alhora, hem fet memòria de la presència d’investigadors
catalans a totes les edicions dels Anys Polars. Al final del
camı́, els resultats d’aquesta participació no són molt espec-
taculars. De ben segur, una part del problema ha estat la
falta de continuı̈tat institucional. Els alts i baixos polı́tics del
segle XX i el daltabaix de la guerra civil van impedir una
continuı̈tat en els projectes iniciats.

Ha quedat clar, però, que els diferents Anys Polars In-
ternacionals han servit per millorar les xarxes d’observació
i l’instrumental dedicats a les ciències de la terra i per de-
senvolupar nous projectes enriquidors de la ciència peninsu-
lar. Esperem que aquesta primera anàlisi serveixi perquè en
segueixin d’altres que aportin solucions a algunes de les pre-
guntes i aprofundeixin en la valoració dels resultats.

Agraı̈ments. L’origen d’aquest article rau en una presentació que
vaig realitzar amb motiu de les XIII Jornades de Meteorologia
“Eduard Fontserè”. S’ha beneficiat de les rectificacions i comen-
taris aportats per M. Palomares i un revisor anònim. En especial,
agraeixo a M. Palomares la molta informació addicional aportada
sobre la participació del SME/SMN en les diverses edicions dels
Anys Polars, que ha permès millorar la seva presentació i els seus
continguts.

Referències

Annals, 1959: Annals of the International Geophysical Year, Perg-
amon, Press, London, volume I.
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