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Les pedregades, o calamarsades si la mida del granís és inferior a 1 cm 
de diametre, s' originen dins de núvols de tempesta. La física d' aquestes 
nuvolades és sovint complexa i integra un garbuix de corrents violents 
d' aire, que desenvolupen primer la broma, continuen mentre esta descar
regant la precipitació, i encara es fan notar quan ja ha parat de ploure. 

Els núvols de tempesta "s' alimenten" de corrents d' aire que remunten 
vessants (generalment solanes), i també escupen cops d'aire cap avall 
durant la seva existencia, i acompanyant els xafecs. El relleu s' encarrega 
de reconduir i canalitzar moltes vegades aquests corrents d' aire arran 
de terra, de manera que acaba sent freqüent que durant una tempesta 
ordinaria, els vents siguin habitualment els mateixos en un indret deter
minat de la superfície terrestre: posem percas, una partida d'un terme, 
una vall, una coma de turons, etc. D'aquesta manera, hi ha llocs con
crets del territori on solen topar corrents d' aire contraposats associats 
a la mateixa tempesta, i és aquest xoc de vents el que moltes vegades, i 
d'una manera que ens pot semblar sorprenent, provoca que una tempesta 
no avanci més enlla d'un curs fluvial, o que un xafec amb prou feines 
superi un coster ... i conseqüentment, que una pedregada s' interrompi 
de sobte en un indret. 

Sobre una zona plana de relleu (imaginem-nos el Pla d'Urgell), aquests 
combats de vents no es repeteixen sistematicament sobre el mateix lloc, 
de manera que la distribució de les tempestes, la pluja i les pedregades 
sol ser molt aleatoria. Pero sobre contrades on el relleu ja dibuixa perfils 
definits a 1' horitzó, com a la Se garra, i no diguem al Pirineu, i tenint en 
compte que la majoria de les tempestes provenen de la mateixa banda, 
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es poden observar d'una manera recurrent com les gotellades s'acaben 
en unes zones determinades, i de la mateixa manera, com les pedregades 
no superen unes finques concretes com si hi hagués un mur invisible que 
ho provoqués. El mur, metaforicament, és el mateix relleu i la manera 
que té d' organitzar els vents a cada lloc. 

Adjunto unes fotos que vaig prendre dissabte (5 de julio!) mentre feia 
una travessa de muntanya entre Núria i Ulldeter, i que il·lustren aixo 
que acabo d'explicar. Era a primera hora de la tarda, durant la formació 
d'una nuvolada a la capc;alera de la vall del Ter que al capdavall amb prou 
feines va deixar pluja, pero té interes fixar-se en com el relleu influeix 
més enlla de la mateixa superfície terrestre. Les fotos estan fetes des 
d'uns 2.700 metres d'altura, a la collada que separa els pies de Freser i 
del Bastiments. 

La primera foto és mirant cap al sud, a la vall de Coma de Vaca, 
capc;alera del riu Freser (el que conflueix amb el Ter a Ripoll). Al fons 
sobresurt el Balandrau. L' escalfor del sol provocava un notable corrent 
d' aire que remuntava la vall i pujava lateralment pels seus vessants. Al 
coll on estavajo, venia una ventada considerable d'aquesta vall. Fixem-
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nos pero que a 1' esquera hi ha unes boires enganxades a la muntanya. 

La segona foto coincideix amb la primera pero mirant cap a 1' esquerra. 
La boira esta ajaguda i aturada sobre la carena de la Coma de l'Orri, una 
ampla collada entre el Grade Fajol (esquerra) i el Puig Pastuira (dreta), 
ambdós totalment embolicats de boira La forma de la boira a la muntanya 
ens di u moltes coses. El corrent de vent que formava la broma remuntava 
la vall del Ter, que queda a l'altra banda del serrat de la foto. En vessar 
la boira sobre les muntanyes de la Coma de 1' Orri, que separa les con
ques del Ter i el Freser als seus naixements, topava amb un corrent que 
li barrava el pas. Entenguem-ho, la boira venia del Ter ... pero la ventada 
seca que pujava del Freser era prou forta com per aturar-la, com si fos 
una tanca, a la vertical de la divisoria d'aigües d'ambdós conques. La 
boira pujava de la banda de Setcases i es veia com s'arremolinava en 
topar amb el corrent que remuntava la vall des de Queralbs, i per aixo 
s' embolicava al voltant deis cims més pronunciats de la carena com el 
Gra de Fajol. El coll de la Marrana, que queda sota el Gra de Fajol, ja 
no té boira perque és la sortida recta de la ventada que remuntava el 
Freser, i alla era molt més forta que el corrent que pujava amb boira des 
del circ d'Ulldeter. 

71 



SOPAR A LA PLAc;A 
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