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Meteoròleg
Abel Carretero i Màriam Serrà. Fotos de Francesc Jutglar

A

lfred Rodríguez
Picó, «el Picó»
que durant molts
anys ens ha ensenyat
per televisió, ràdio i
premsa a familiaritzar-nos amb el llenguatge meteorològic, ens rep, afable,
al seu despatx de
Barcelona, des de la
terrassa del qual pot
vigilar el cel perquè
no se li escapi cap
fenomen atmosfèric.
La passió que ha demostrat sempre per la seva
professió es farà palesa en tota l’entrevista.
Amb parlar suau i didàctic, gesticula expressivament mentre la cara se li il·lumina i els ulls se
li fan encara més grossos cada vegada que ens
revela una experiència viscuda o ens explica un
fenomen.
Quan vas començar a TV3, sembla que no s’havia
fet meteorologia en català. Com va ser aquest
inici?
Quan jo estudiava, el català no s’ensenyava. El català
que vaig aprendre va ser el dels meus pares (basc i
barcelonina, però parlaven en català), i si vaig aprendre alguna cosa del català escrit va ser gràcies a
Cavall Fort. M’encantaven les aventures de Jep i
Fidel, La Patrulla dels Castors, Jan i Trencapins...
¿Saps que l’Albert Jané, col·laborador de Cavall
Fort i autor de la gramàtica Signe, és company
nostre a la Junta de Llengua Nacional?
Sí, i a part ha fet traducció, també, oi? El vaig veure
fa un any i mig... Vaig fer un llibre de meteorologia per
a nens, Al cel cabretes, i va venir a la presentació.
La revista Cavall Fort va ajudar molt. Després, quan
vaig tenir quinze o setze anys, pel meu compte vaig

apuntar-me a una acadèmia de la Ronda Universitat
per aprendre a escriure bé el català, amb el professor
Frederic Larreula. Sempre m’ha agradat, però no me
l’havien ensenyat. Vaig començar a llegir en català.
Vaig llegir el Quadern gris de Josep Pla. Un llibre
que em va encantar van ser els contes de Manuel
de Pedrolo.
Com s’ho fa una persona que ha d’explicar el
temps en una televisió pública quan no hi ha cap
referent previ en termes de llengua?
Qui va començar no vaig ser jo, sinó l’Antoni Castejón,
que feia el temps en català a Miramar; el que passa
és que les audiències eren molt petites. El terme
maregassa, per exemple, va ser ell qui va començar
a popularitzar-lo. A TV3 vam entrar-hi gairebé junts:
ell va començar pel setembre del 83 i jo pel febrer
del 84, i ens vam començar a repartir el Telenotícies,
que era només als vespres. Llavors vam anar introduint el llenguatge. El que passa és que vam ser-hi
tots dos relativament poc temps, perquè l’any 87 va
tenir l’atac de cor, i em vaig haver d’encarregar de
fer-ho jo i buscar suplents. Però a TV3 teníem un
servei lingüístic; el que passa és que sempre vam
tenir alguns dubtes, perquè hi havia dos vessants:
el més purità i el que et permetia una miqueta més,
i de vegades em corregien algunes coses que ells
mateixos m’havien deixat dir. Amb això havíem tingut
alguna polèmica. Els primers anys passava això. Pel
que fa als termes meteorològics, diverses vegades
m’han trucat des de la Generalitat o d’entitats lligades a la llengua perquè els ajudés, jo o altres companys, amb un terme molt concret, com ara esclafit,
que és una ventada molt forta que baixa de les tempestes. Es va generar la gran polèmica fa molts anys
amb la traducció al català de tornado, que no té traducció i es diu igual en molts idiomes. Allà a TV3 vam
intentar fer un vocabulari meteorològic. Recordo que
abans d’entrar a TV3 ja treballava a Catalunya Ràdio;
era soci del Centre Excursionista de Catalunya, i allà
vaig trobar l’Assaig d’un vocabulari meteorològic,
d’Eduard Fontserè, i vaig estudiar molt els noms dels
núvols, els noms dels fenòmens meteorològics, etc.,
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que després els han anat canviant o renovant, però
allò em va anar bastant bé per a anar incorporant
termes. Els termes marítims, per exemple, com mar
plana, mar arrissada, marejol, maror, maregassa,
forta maror, mar brava, mar enorme...
Quin paper creus que tenen els mitjans de comunicació en la difusió d’un llenguatge especialitzat?
És important. En els mitjans de comunicació, quan
parlem de meteorologia, hi ha dues coses a destacar.
Una, la desvirtualització de la informació. Si parlem
de TV3, hi ha una certa desvirtualització per les pressions que tenen d’alguns mitjans econòmics, que
t’insinuen que segons quines prediccions les has de
matisar quan s’aproxima el cap de setmana. Això és
un fet. M’hi vaig estar dinou anys, ho vaig comprovar, i ara continua... i es nota. Veus que quan el cap
de setmana està complicat i el dilluns i el dimarts no
t’ho diuen, i el dimecres tampoc, i llavors el dijous que
ja és a prop ja t’ho compliquen, veus que esperen
fins a l’últim moment perquè no hi hagi anul·lacions
de reserves. Això és un problema greu, perquè estàs
donant una informació dolenta, esbiaixada. I l’altra
cosa destacable, parlant dels mitjans en general,
jo crec que és força correcta. El que passa és que
sempre hi trobes algun error. Els homes i dones del
temps no llegim, sinó que improvisem, i en improvisar se t’escapen alguns barbarismes. Però en conjunt
està relativament bé. M’ha semblat entreveure —tot
i que estic molt desconnectat de TV3— que, en els
últims mesos o fins i tot anys, potser no hi ha aquell
seguiment tan exhaustiu que hi havia abans del llenguatge meteorològic.
És una de les preguntes que teníem preparades.
Sí, parlo del meteorològic però crec que és general.
Perquè deixen anar de tant en tant algunes coses
que... ostres! Com és que diuen això? Però no ho
sé. Això és una suposició.
Jo crec que ha influït molt en un llenguatge que
no coneixíem. Recordo que deies núvols mitgencs, i m’agrada molt, aquest mitgencs.
Doncs em van corregir. Em van dir no és mitgencs,
és mitjans. Tota la vida dient mitgencs, doncs no, són
núvols mitjans.
Perquè potser feien servir l’estàndard i aleshores no tenien en compte les variants dialectals.
Un lloc on em va anar molt bé, el que passa és que
va durar molt poc, va ser en el 2013, quan vaig entrar
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a la Xarxa... Hi feia un programa de quatre hores al
dia, cada matí, i vaig fer 1.100 entrevistes en set
mesos. Corregien tots els guions i ens estaven molt
a sobre, i això m’agradava.
Per als que parlem o actuem pels mitjans, és fonamental la llengua, perquè la gent agafa aquells hàbits.
I en relació amb això que deies, creus que per
a les generacions actuals de meteoròlegs tu i
l’Antoni Castejón vàreu ser un referent que va
assentar unes bases sòlides en termes lingüístics i també de coneixement?
Sí. Dir que no seria falsa modèstia. És veritat. A
més, la gent pel carrer et reconeix. Mira, ahir mateix.
Encara m’ho diuen, i ja fa anys que no surto: «Ah,
Picó, que tu vas marcar una època!» Vam trencar
motlles, a TV3. En això TV3 va apostar molt alt,
els primers anys. I vam ser innovadors. I va ser la
primera televisió en tot l’Estat espanyol que va tenir
un espai del temps separat. Vam ser els primers que
vam començar a fer servir el satèl·lit Meteosat en
moviment. Amb això sí, ja que fins que no van aparèixer les privades, el 89-90, van ser cinc anys ben
bé que vam marcar, sí.
Actualment sovint es critica TV3 perquè utilitza
un model de llengua que alguns consideren qüestionable perquè és força castellanitzat o per altres
motius. ¿Creus que a la secció del temps això
passa i, si passa, és evitable?
Jo no crec que hi hagi tanta castellanització en la
informació meteorològica, si parlem de TV3; en altres
mitjans no ho sé.
A BTV hi havies estat, també, no? No n’hem parlat.
Sí, i tant, deu anys. Allà potser no hi havia aquell
seguiment tan exhaustiu. Podies dir més barbaritats,
o barbarismes. Tot i que hi havia seguiment, però
era més lax, més lleuger. Com que utilitzem molts
termes científics concrets ja en sabem la traducció
i no direm mai, per exemple, vindrà una tormenta.
Això ja no ho sents enlloc.
Un error que no hi ha manera d’esmenar, que ja ho
he dit al Periódico, a tots els mitjans, és allò de «les
condicions climàtiques avui...». La confusió entre
clima i temps. I això és sobretot per la traducció a
l’anglès, perquè weather és el temps, però aquí ho
tradueixen com a ‘temps’ i com a ‘clima’. No hi ha
manera. El clima és una cosa, el temps n’és una
altra. Vaig fer un article al Periódico dels errors que
es cometen.
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Són gaires?
Uf! D’articles 1.100 i escaig. Hi ha diversos errors
que són grossos, grossos, que utilitzen els mitjans.
Un que es comet bastant és confondre tornado amb
huracà; això passa bastant sovint. Als Estats Units
sí que es parla d’huracà i de tornado, però en altres
llocs confonen huracà amb tornado, amb cicló, amb
tifó. Ho barregen tot una miqueta.
Creus que caldria potser una formació específica en aquests termes per als professionals de
la meteorologia?
Sí. Actualment jo crec que tampoc no es fa tan malament. Però, per exemple, caldria utilitzar i popularitzar termes com calitja. És un terme que és molt correcte però s’utilitza molt poc. La calitja és el que en
castellà és calima o calina. És, tècnicament, quan la
visibilitat horitzontal és inferior a 10 km però superior a 1km, i la humitat inferior al 80%. Si la humitat
és del 81% ja és boirina. El mateix, però amb visibilitat inferior a 1km, boira.

¿En altres mitjans catalans, vols dir? Aquest és
un tema que ens ha portat èpoques de polèmica i
èpoques de no tanta polèmica. Em recordo d’uns
anys que ens deien: no podeu dir Països Catalans.
Després: podeu dir Països Catalans. Jo m’emmotllava
al que em deien. Tinc la meva opinió, però... Fer una
especial referència al País Valencià, a les Balears —
això és una opinió personal—, a la Catalunya Nord...
ho trobo molt bé, perquè és un mitjà que a finals dels
vuitanta i als noranta tu no saps la quantitat de cartes
que rebíem —dic cartes, perquè llavors encara no hi
havia correus electrònics— de València, d’Alacant —
que en rebíem més que de Castelló—, de Mallorca,
o sigui, l’audiència que teníem...
Comprovaves que arribava allà, TV3, i que la
veien.
I tant! Fins que van tancar les emissions al País
Valencià i totes aquelles bajanades que van fer, hi
havia molta audiència. Passa que el terme Països
Catalans a mi no m’agrada, però això ja és una opinió
personal.

Ara una pregunta una mica més personal. Quina
és la paraula del camp semàntic de la meteorologia que t’agrada més?

Ara... com a curiositat personal, això que dius que
no t’agrada el terme de Països Catalans, què hi
diries, en aquest context?

La paraula esclafit m’agrada molt. Perquè és un
fenomen molt interessant des del punt de vista meteorològic, malgrat que pot fer mal. També llampec,
llampegada. Hi ha paraules que són d’arrel llatina,
com arcus, però arcus no té traducció, a tot el món
es diu arcus; és el núvol aquest que hi ha davant de
les tempestes, com una mena de corró.

Jo optar per País Valencià ho trobo correcte, com dir
les Balears, com dir la Franja de Ponent, perquè són
zones on hi ha la parla catalana i a més et segueixen. I a la Catalunya Nord, et segueixen, ara menys,
em sembla. Però parlar de Països Catalans ho trobo
una miqueta agosarat, en aquests moments.

Avui dia, això de les noves tecnologies facilita
molt l’intercanvi d’informació.
És pesat, perquè et té lligat, però és fantàstic.
Hi ha molts termes d’aquests que tenen l’arrel llatina:
arcus, pileus. El pileus és com una mena de barret a
sobre d’un núvol de tempesta rodó, un cumulonimbus calvus. N’hi ha molts, molts. Mammatus.
M’encanta, aquesta paraula. És superfotogènic,
a més.
Són espectaculars. En fi, hi ha molts termes d’aquests.
Canviem de tema... El mapa del temps de TV3 és
l’únic element d’aquest mitjà de comunicació que
demostra una concepció completa de la nació
catalana, dels Països Catalans. Trobes a faltar
aquest concepte en altres mitjans?

Actualment amb les noves tecnologies la gent
participa en l’espai del temps, en el fons, perquè
envien fotos...
Sí. Que nosaltres vam ser els primers. Vaig ser el
primer a posar fotos a TV3. A tot Espanya, no ho feia
ningú, i ara tothom ho fa, i està molt bé, està molt bé,
perquè és una forma d’ensenyar els fenòmens meteorològics que capta la gent en el dia a dia. És clar,
jo em recordo quan hi va haver el tornado de l’Espluga de Francolí el 31 d’agost del 1994. Va ser terrible. Un F1, gairebé F2. Si poses «tornado Espluga
de Francolí» al Youtube el veuràs. Llavors, és clar,
al cap de dos dies rebies en una carta la foto del
tornado. Ara tens un tornado a Sydney i al cap de
tres minuts ho tens aquí. És clar, això t’ha revolucionat completament.
I de la informació popular, de pagesos, mariners,
el que sigui, us ha arribat també terminologia?
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Molta. A part dels llibres, aquell dels refranys i tot
això, la pagesia, recordo, per exemple, que quan
parlàvem directament amb els observadors meteorològics, ara recordo el d’Amposta, el de Gandesa,
el de la Bisbal d’Empordà, el de Sort... Molts eren
pagesos i llavors et donaven les seves prediccions
des del punt de vista pagès. O marítim, els pescadors també, com el de l’Estartit.
¿Algun d’aquests termes era nou, vull dir que no
sortís als diccionaris?
Bé, a vegades són termes locals, és clar, que potser
ho deies com a anècdota, però no els popularitzaves
perquè només ho deien allà.
¿Però fèieu un recull, d’alguna manera, perquè no
es perdés?
No si no era una paraula que es digués força. Per
exemple —estic improvisant, eh?—, recordo la
gropada encesa. És molt maco, aquest terme. És
quan el vent és tan fort, la tramuntana és tan forta que
aixeca l’aigua del mar i la polvoritza, fent aquells remolins que quan fa sol veus l’arc de sant Martí. Doncs
allò és una gropada encesa, que diuen els pescadors.
O el rentabótes, es diu em sembla, no? Que és quan
al setembre venia el primer temporal de la tardor, el
primer temporal de llevant, i els viticultors portaven les
bótes buides, les tiraven a les onades, hi havia un centrifugat, i les rentava l’aigua de mar amb el temporal.
Aquests termes et transporten també a la història.
És clar, és clar. Ara no ho fan així. Aquests termes
els vas coneixent gràcies a ells, als qui et van portant
informació.
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Hi ha molta afició per la meteorologia a Catalunya,
eh?
Sí. A vegades pregunten per què. Jo tinc una teoria,
i és que a Catalunya hi ha molta tradició —on hi ha
més tradició de tot Espanya— perquè a finals del
segle xix o principis del xx, els centres excursionistes
de Catalunya van tenir una idea fantàstica, que és la
de posar petits observatoris en llocs emblemàtics del
Pirineu, i això ja va crear una certa afició. I després,
la creació del Servei Meteorològic de Catalunya per
Eduard Fontserè. Això va ser —vam crear un dels
serveis meteorològics més moderns del món, sense
exagerar, eh?— als anys trenta. Va ser una passada.
Una xarxa d’observatoris que dius... Als anys seixanta
ja en teníem la meitat. I suposo que és això, a part de
les condicions, que estem al nord-est de la Península
Ibèrica, que tenim més tempestes que altres llocs, que
tenim temporals de llevant, que tenim possibilitat de
nevades a la costa...
Per acabar, com veus el futur de la llengua en la
nova República catalana?
Aquesta és una tasca que han de fer necessàriament
els polítics, no sols per a potenciar l’ús del català, sinó
també per a garantir-ne la qualitat.
Com podem comprovar, el nostre entrevistat s’ha
preocupat sempre per la salut de la llengua. Val
a dir que, en tota la conversa que hem mantingut
amb ell, tot just se li han escapat dos barbarismes
dels habituals, que immediatament s’ha autocorregit. L’entrevista, doncs, no ha estat tan sols una
lliçó magistral de meteorologia, sinó també d’estil
de vida i d’autoexigència.

Alfred R. Picó amb Màriam Serrà i Abel Carretero
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