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PER QUÈ CANVIA, EL CLIMA?

ELS FENÒMENS QUE CONFIGUREN EL CLIMA DE LA TERRA 
I ELS FACTORS QUE EXPLIQUEN ELS CANVIS CLIMÀTICS

Josep Calbó

De la mateixa manera que un cotxe modifica la velo-
citat si passa d’anar per pla a emprendre una rampa de 
pujada o si hom prem l’accelerador, el clima de la Terra 
canvia si els equivalents climàtics al pendent o a la for-
ça de tracció del motor modifiquen el seu valor, sigui 
per la causa que sigui. Abans d’explicar quins són els 
factors que configuren el clima de la Terra, i si estan 
o no canviant, és bo que ens aturem a definir el con-
cepte clau d’aquest article: el clima. Hom pot dir que 
el clima és l’estadística de l’oratge (el temps meteoro-
lògic) al llarg d’un període relativament llarg de temps 
cronològic i per a un determinat territori. Així, l’àrea 
per a la qual es defineix el clima pot ser tan petita com 
uns pocs quilòmetres quadrats (en aquest cas, sovint es 
parla de microclima). Però és més 
habitual parlar de clima d’un ter-
ritori més extens, limitat o no po-
líticament, on les característiques 
geogràfiques i meteorològiques 
siguin més o menys comunes (la 
Mediterrània occidental, el Sàha-
ra...). També es pot generalitzar 
encara més el terme, i parlar del 
clima global, és a dir, per a tota 
la Terra.

Pel que fa a les variables que 
s’inclouen en una climatologia, sovint es limiten a la 
temperatura de l’aire i la precipitació. Però es poden fer 
estudis climàtics de moltes variables més: el vent, la ra-
diació solar, la nuvolositat... o combinar-les per obtenir 
una descripció més completa. En relació amb la carac-
terització estadística, el més simple és limitar-la a la 
mitjana corresponent a una determinada base temporal 
(anual, per exemple) però una descripció completa del 
clima requereix també la de les variacions al llarg de 
l’any i dels extrems de les distribucions; és a dir, els 
fenòmens que es donen extraordinàriament però que 
poden tenir efectes rellevants (Martín Vide, 2002). 

■ PER QUÈ TENIM EL CLIMA QUE TENIM?

D’entrada hem de dir que ens referirem al clima de tota 
la Terra i el caracteritzarem per una sola variable: la 
temperatura mitjana de l’aire a la superfície, que ac-

tualment és propera a 15 ºC. Per tant, la pregunta que 
volem explicar és per què la temperatura de l’aire a la 
superfície de la Terra és precisament aquesta.

La Terra bescanvia energia amb la resta de l’Uni-
vers, de manera que tendeix a assolir un equilibri entre 
l’energia que rep i la que emet. Com que l’intercanvi 
d’energia només es pot fer mitjançant radiació (atès 
que l’espai al voltant del planeta és buit), hom diu que 
la Terra es troba en balanç radiatiu. Així, la Terra rep 
energia provinent del Sol: la radiació solar, bàsicament 
llum visible però també radiació ultraviolada i en l’in-
fraroig proper. Donada l’activitat actual del Sol, i la 
distància a la qual la Terra orbita al voltant de l’astre, 
la radiació mitjana al llarg de l’any que arriba sobre un 

metre quadrat de superfície horit-
zontal perpendicular al feix solar 
és de 1367 W (valor que s’anome-
na constant solar, cosa que ja in-
dica que varia molt poc, almenys 
en escales de temps relativament 
curtes). Com que el feix solar no 
arriba a tota la Terra perpendicu-
larment, i com que en qualsevol 
moment la Terra només exposa 
la meitat de la seva superfície al 
Sol, el valor efectiu d’energia so-

lar que arriba a tota la Terra de mitjana resulta ser la 
quarta part, 342 W/m2. 

Si anés absorbint contínuament aquesta energia i no 
tingués algun mecanisme diguem-ne de refredament, 
la Terra s’aniria escalfant. Però la Terra no absorbeix 
tota l’energia solar que li arriba. Una determinada frac-
ció, quantificada amb el que s’anomena albedo plane-
tari, és reflectida de nou cap a l’espai. Aquesta ener-
gia reflectida no escalfa la Terra, i per tant, l’albedo 
terrestre és un factor molt important. D’altra banda, la 
llei de Planck ens diu que tot cos que es troba a una 
temperatura per sobre del zero absolut emet radiació. 
Així, la Terra emet radiació, i donades les temperatu-
res habituals la radiació emesa correspon a l’infraroig 
tèrmic, que en el context climàtic s’anomena radiació 
terrestre, per distingir-la de la solar.

Doncs bé, si el clima de la Terra depengués només 
del balanç entre la radiació solar neta absorbida (és a 
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dir, la diferència entre la que prové del Sol i la que és 
reflectida) i la radiació terrestre emesa, la temperatura 
estaria molt per sota de la que actualment observem. 
Per tant, per explicar el clima de la Terra ens cal un se-
gon element: l’atmosfera. L’atmosfera és la capa forma-
da bàsicament per una barreja de 
gasos, l’aire, que envolta la Terra. 
A més de gasos, l’atmosfera conté 
partícules, les quals si són d’aigua 
o de gel i es presenten en prou 
abundància en un determinat lloc 
i moment constitueixen els núvols, 
mentre que si són d’altres com-
posicions s’anomenen en general 
aerosols. Els núvols afecten sensi-
blement el balanç radiatiu. Princi-
palment perquè els núvols reflec-
teixen radiació solar cap a l’espai 
de manera molt eficient, com sap 
qualsevol persona que hagi volat en avió per damunt 
d’una capa de núvols: vistos des de sobre, els núvols són 
molt blancs. Amb els núvols, l’albedo del planeta passa 
a ser del 30 %. Lògicament, si la quantitat de radiació 
solar reflectida és més gran, la que és absorbida és més 
petita, és a dir que, si tenim en compte aquest efecte 
dels núvols, la temperatura de la Terra seria encara més 
baixa, uns 18 ºC sota zero.

Afortunadament, l’atmosfera té un altre paper en el 
balanç radiatiu. Es tracta del fet que alguns gasos que 
formen part de l’aire tenen la propietat d’absorbir ra-
diació de determinades longituds d’ona. Aquests gasos 
no són pas els més abundants en l’atmosfera (el nit-

rogen i l’oxigen) sinó d’altres que 
es troben en concentracions molt 
més baixes: el vapor d’aigua, el 
diòxid de carboni (CO2), el metà, 
l’òxid nitrós, l’ozó i altres gasos 
encara més rars. Aquests gasos 
presenten bandes d’absorció en 
la regió de l’infraroig tèrmic, és 
a dir, que absorbeixen radiació 
terrestre. Per tant, l’atmosfera 
absorbeix radiació terrestre, i 
això impedeix que part d’aques-
ta energia escapi cap a l’espai; 
és a dir, reduint el refredament. 

Aquest fenomen es coneix com efecte d’hivernacle i 
depèn, lògicament, de la quantitat de gasos amb aques-
ta propietat que hi hagi a l’atmosfera, i també de les 
seves característiques concretes (hi ha gasos que, per 
unitat de massa, presenten un efecte d’hivernacle molt 
més gran que altres). A més, els núvols no només re-
flecteixen radiació solar cap a l’espai, sinó que també 
són eficients absorbidors de radiació terrestre i per tant 

Figura 1. Esquema simplifi cat del balanç energètic en el planeta Terra, considerant l’efecte hivernacle causat per l’atmosfera.
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contribueixen a l’efecte d’hivernacle. També els aero-
sols hi representen un paper: n’hi ha que tenen un efec-
te dominant de reflexió de la radiació (solar) mentre 
que d’altres són eficients absorbidors de tot l’espectre 
de radiació (solar i terrestre).

Ara sí, si determinem la temperatura que ha de tenir 
la superfície de la Terra per tal que, amb una emissivi-
tat reduïda per l’efecte d’hivernacle, compensi la radia-
ció solar absorbida, aquesta resulta ser d’uns 15 ºC. Els 
fluxos d’energia, en forma de radiació, que configuren 
el balanç energètic que dóna lloc a aquesta temperatu-
ra es representen, esquemàticament, en la figura 1.

■ ELS CANVIS DEL CLIMA

Si analitzem l’evolució del clima de la Terra al llarg 
de tota la seva existència, trobarem que a escales de 
milers de milions d’anys, el clima ha variat molt subs-
tancialment. Aquests canvis estan relacionats directa-
ment amb els canvis en l’energia emesa pel Sol (com 

totes les estrelles, el Sol evoluciona, i ha estat –i encara 
està– augmentant la seva lluminositat), i els canvis en 
la composició de l’atmosfera terrestre (per exemple, 
des de l’aparició de la vida sobre la Terra s’han extret 
de l’atmosfera grans quantitats de CO2 gràcies a la fo-
tosíntesi, que al seu torn ha alliberat l’oxigen que actu-
alment és el segon gas més abundant) (Uriarte, 2003). 
Però situem-nos en escales temporals molt més curtes 
i properes, per exemple el darrer milió d’anys, és a dir, 
en períodes en què el Sol bàsicament no ha canviat la 
seva lluminositat, en què els continents i oceans pre-
senten una distribució igual a l’actual, i en què la com-
posició atmosfèrica pot considerar-se invariable pel 
que fa als gasos més abundants.  

Els canvis en el clima més destacats en aquest perí-
ode «recent» són els cicles de glaciació-interglacial. Es 
tracta de períodes més freds que el present (amb tem-
peratures 6-10 ºC per sota de l’actual), d’uns 100.000 
anys de durada, en què els casquets polars s’estenen 
fins a latituds mitjanes i el nivell del mar es troba 
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molt per sota de l’actual; seguits de períodes d’uns 
20.000 anys de durada amb un clima similar al present. 
Aquests cicles es relacionen causalment amb els cicles 
dels paràmetres orbitals de l’òrbita terrestre al voltant 
del Sol (Milankovitch, 1920). En efecte, l’òrbita modi-
fica l’excentricitat (és a dir, és més o menys circular o 
el·líptica), l’obliqüitat (la inclinació de l’eix de rotació 
de la Terra respecte del pla de l’eclíptica) i la precessió 
dels equinoccis (en quina data la Terra es troba més 
propera al Sol) en diversos cicles superposats de de-
senes de milers d’anys. La combinació d’aquests cicles 
no modifica de manera molt important la quantitat de 
radiació solar que arriba a la Terra però sí que fa va-
riar notablement el repartiment de la radiació entre els 
hemisferis i al llarg de l’any. Atesa la presència de més 
terres emergides en l’hemisferi nord, sembla que una 
disminució de la radiació incident els mesos d’estiu en 
aquest hemisferi és l’origen del refredament global que 

acaba provocant una glaciació. Però per explicar-ho cal 
recórrer a diverses retroaccions positives, és a dir, que 
reforcen la causa original.

La primera de les retroaccions és la del gel i l’albe-
do. Si a l’estiu arriba menys radiació, es fon una frac-
ció menor de la neu caiguda a l’hivern. La presència 
de més neu augmenta l’albedo planetari, cosa que vol 
dir que s’absorbeix menys radiació solar, fet que in-
crementa el refredament. Dues retroaccions més tenen 
a veure amb gasos amb efecte d’hivernacle. Per una 
banda, un inici de refredament disminueix el contingut 
de vapor d’aigua a l’atmosfera (ja que es redueix l’eva-
poració i també el nivell saturant del vapor d’aigua a 
l’aire). Per altra banda, el CO2 és absorbit més eficient-
ment pels oceans, tant pel canvi de la solubilitat com 
per l’augment d’activitat fotosintètica de cert fitoplànc-
ton. Òbviament, menys vapor d’aigua i CO2 significa 
menor efecte d’hivernacle i per tant, més refredament. 
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Figura 2. Concentracions de CO2, metà (CH4) i òxid nitrós (N2O) (de dalt a baix) a l’atmosfera durant l’era industrial (dreta) i des de l’any 0 fi ns 
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cions de tots tres gasos des de la Revolució Industrial. Reproducció de la fi gura 6.11 del cinquè informe de l’IPCC (Ciais et al., 2013).

N
2O

 (
p

p
b

)

Any Any

C
H

4
 (

p
p

b
)

C
O

2 
(p

p
m

)



 Núm. 87 MÈTODE 25

Tampoc s’ha d’oblidar el paper de la circulació oceà-
nica global, que és molt sensible a la temperatura de 
l’Atlàntic Nord. En realitat, els canvis en la circulació 
oceànica són fonamentals per explicar la globalització 
d’un refredament que inicialment és hemisfèric. La se-
qüència de causes i retroaccions s’inverteix al final del 
període glacial, i dóna peu als períodes interglacials, 
com el que gaudim actualment.

De totes maneres, fins i tot dins dels períodes in-
terglacials, el clima no es manté constant. Per exemple, 
cap al final de la darrera glaciació 
(quan la temperatura mitjana ha-
via augmentat fins a nivells simi-
lars a l’actual) la Terra es va tornar 
a refredar de manera força sobta-
da, en el període conegut com a 
younger Dryas (Dryas recent). 
Encara que l’explicació d’aquest 
refredament no és clara, sembla 
que la circulació oceànica, debili-
tada per l’aportació d’aigua dolça 
i freda provinent de la fusió del 
gel, a l’Atlàntic Nord, hi va repre-
sentar un paper molt important. Ja 
en el darrer mil·lenni, hom parla 
de l’«òptim climàtic medieval» i 
de la «petita edat de gel», termi-
nologia que és bastant autoexpli-
cativa. En aquesta darrera època, 
que correspon al període entre els 
segles XIV i XIX, amb un mínim de 
temperatura cap a finals del segle 
XVIII, el refredament (temperatu-
res 1-2 ºC inferiors a les actuals) 
va ser global, encara que es troba 
documentat sobretot a Europa. De 
nou, les causes tenen a veure amb 
la radiació solar (i particularment 
amb l’anomenat mínim de Maun-
der, uns decennis en què no es van 
detectar taques solars, fet que in-
dica una disminució de l’activitat 
del Sol) i amb la composició at-
mosfèrica (es considera que va ser 
un període de gran activitat volcà-
nica durant el qual hi havia més aerosols a l’atmosfera, 
que reflectien més radiació solar cap a l’espai). 

■  EL CANVI CLIMÀTIC ANTROPOGÈNIC 

CONTEMPORANI

En els darrers decennis, el clima de la Terra també ha 
estat canviant. Aquest canvi contemporani, que a més 
és molt ràpid, és el que ha provocat la constitució del 

Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic 
(IPCC, de les sigles en anglès), el qual periòdicament 
emet els informes que integren tot el coneixement que 
es va generant sobre el tema (Pachauri et al., 2014).

Concretament, les observacions de la temperatura, 
disponibles de manera global, indiquen que en el perí-
ode 1880-2012 la temperatura mitjana ha pujat 0,85 ºC, 
augment que en bona part s’ha concentrat en els dar-
rers quaranta anys. Cadascun dels darrers tres decen-
nis ha estat més càlid que l’anterior, i es considera que 

tots ells han estat els més càlids 
del darrer mil·lenni. En aquest 
cas, la causa no ha estat un canvi 
en la radiació solar incident, sinó 
en la composició atmosfèrica: 
l’augment de la concentració dels 
gasos amb efecte d’hivernacle, i 
en particular del CO2. En efecte, 
el CO2 a l’atmosfera ha anat aug-
mentant de manera contínua des 
de la Revolució Industrial, com 
a resultat de l’ús de combustibles 
fòssils (carbó, petroli, gas natu-
ral) i com demostren les mesures 
directes (figura 2). Així, les dades 
ens diuen que recentment la con-
centració d’aquest gas ha assolit 
les 400 ppm (parts per milió), 
valor que supera de molt les 280 
ppm de l’any 1800, i que de fet 
és un nivell que no s’havia assolit 
mai en el darrer milió d’anys.

En realitat, el CO2 no és l’únic 
gas amb efecte d’hivernacle emès 
per l’activitat de l’espècie huma-
na. N’hi ha d’altres que, encara 
que en menor magnitud, també 
se sumen al forçament radiatiu 
positiu (és a dir, a desequilibrar 
els fluxos energètics en el sentit 
que el sistema climàtic absorbeix 
més energia de la que allibera): 
el metà, els halocarburs, l’òxid 
nitrós (figura 2). A més, en ini-
ciar-se un augment de tempe-

ratura, es posen en marxa diversos mecanismes de 
retroacció positiva: augmenta la quantitat de vapor 
d’aigua a l’atmosfera, i disminueix la coberta de gel 
i per tant l’albedo terrestre, entre d’altres. La mateixa 
activitat humana, però, provoca altres emissions, en 
aquest cas en forma de partícules (aerosols), les quals 
majoritàriament tendeixen a causar un forçament ne-
gatiu, és a dir, que reflecteixen més llum solar que la 
radiació terrestre que absorbeixen. També és cert que 
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hi ha altres mecanismes de retroacció, especialment 
vinculats als canvis en la quantitat i tipus de núvols, 
que podrien estar moderant l’escalfament. Sigui com 
sigui, no hi ha dubtes sobre la causa antròpica del can-
vi climàtic actual, ja que l’única manera que tenen els 
models climàtics de reproduir encertadament el clima 
dels darrers anys és incloent-hi les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle i d’aerosols; si només es con-
sideren les causes naturals (evolució solar i erupcions 
volcàniques), els models no són capaços de simular 
l’escalfament recent (figura 3).

En resum, qualsevol modificació de la radiació so-
lar incident sobre la Terra, o qualsevol modificació de 
l’efecte hivernacle natural de l’atmosfera, modifica el 
balanç energètic del sistema climàtic i per tant pro-
voca canvis en el clima, tant de manera directa com 
mitjançant la contribució de diversos mecanismes de 
retroacció. Així, l’emissió de CO2, altres gasos amb 
efecte d’hivernacle, aerosols i també els canvis d’ús del 
sòl (que modifiquen l’albedo), provocats per l’activitat 
humana, han estat influint sobre el clima en els dar-
rers decennis, i ho continuaran fent en el futur, segons 
indiquen totes les projeccions climàtiques. La qüestió 
oberta ara és, doncs, quin és el canvi climàtic futur al 
qual la humanitat serà capaç d’adaptar les seves es-
tructures socioeconòmiques, i quines han de ser les 
mesures de mitigació de les emissions que s’hauran de 
posar en pràctica per tal de no superar un escalfament 
intolerable.  
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Figura 3. Comparació entre les anomalies de la temperatura glo-

bal mitjana observades (línies negres) i les simulacions amb models 

climàtics forçades amb (a) els factors naturals i antropogènics (58 

simulacions de 14 models diferents, línies grogues, i la mitjana de 

tots ells, línia vermella) i (b) només els factors naturals (19 simula-

cions de 5 models diferents, línies blau clar, i la mitjana de totes 

elles, línia blava gruixuda). Queda clar que per tal que els models 

reprodueixin l’evolució del clima, cal incloure-hi els factors antro-

pogènics. Reproducció de la fi gura 9.5 del quart informe de l’IPCC 

(Hegerl et al., 2007).

«EL CO2 NO ÉS L’ÚNIC GAS AMB EFECTE 

D’HIVERNACLE EMÈS PER L’ACTIVITAT DE 

L’ESPÈCIE HUMANA. N’HI HA D’ALTRES 

QUE, ENCARA QUE EN MENOR MAGNITUD, 

TAMBÉ SE SUMEN AL FORÇAMENT 

RADIATIU POSITIU»
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