17 European Avalanche Warning Services - 20 years of European Avalanche danger scale
Institut Geològic de Catalunya, Barcelona, 2-4th October 2013
Homenatge al Dr. Bernd Zenke
"Pare" de l’Escala de Perill d’Allaus i de la Matriu d’allaus bavaresa

Senyores i senyors, estimats predictors i especialistes en prevenció d’allaus,
No només és un gran honor per a mi, sinó també un plaer personal haver tingut
l’ocasió de parlar avui aquí, en l’homenatge dedicat a la persona que ha suposat un
gran exemple a seguir a la nostra professió, com mai ningú ho havia sigut en els
darrers anys:
El Dr. Bernd Zenke, Director del Centre de Predicció d’Allaus de Baviera és conegut
per a tots nosaltres com el “Pare” de l’Escala de Perill d’Allaus Europea i la Matriu
bavaresa.
Conec en Bernd des de fa un quart de segle i he après molt d’ell durant tot aquest
temps.
En Bernd mai ha estat una persona de paraules altisonants, ni de donar cops sobre la
taula per a impressionar. Ans al contrari, sempre s’ha caracteritzat per fer les coses
amb tranquil·litat. Les seves “armes” han sigut la gran capacitat intel·lectual i una ment
oberta sempre centrada en la quinta essència: el desenvolupament i la millora de les
prediccions d’allaus.
En Bernd realitzà la seva obra mestra l’any 1993 a Wildbad Kreuth. Fins aquell
moment, la predicció d’allaus d’Europa estava totalment fragmentada. Pràcticament
cada país tenia la seva pròpia escala de perill; la situació pels usuaris era totalment
confusa i dificultosa.
Les converses inicials que anaven en la línia d’unir i estandarditzar els diversos
sistemes, sempre topaven amb els “GRANS” centres de predicció que no estaven
disposats a canviar el seu punt de vista. Amb aquesta complicada situació, en Bernd
aconseguí – amb cautela i prudència a través de moltes converses – preparar el
terreny per fer una escala general. Va ser, sens dubte, una gran jugada!
Durant aquest període vaig tenir moltes converses amb ell i sempre vaig admirar la
seva delicadesa, subtilesa i cura alhora de treballar-hi, però també la determinació i el
propòsit amb el que Bernd organitzava aquesta tasca. Coneixia personalment a tots
els membres de l’EAWS d’aquella època, i sabia exactament què fer per negociar amb
cada un d’ells, i així aconseguir l’objectiu final.
La recompensa dels seus esforços es produí a la llegendària conferència de l’abril del
1993 a Wildbad Kreuth, la seva terra natal de Baviera. Durant tres dies de dures i
difícils negociacions, que sovint semblaven estar a prop del fracàs, al final va néixer
una Escala Europea de Perill d’Allaus, amb cinc nivells, la qual es va donar a conèixer
a la resta del món!
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Bernd, per aquest gran esforç, et dono les gracies personalment! Senyores i senyors,
si us plau, un aplaudiment!
Durant els anys següents, en Bernd mai deixà de treballar en “la seva” escala i es
centrà i aplicà en el seu coneixement a totes les reunions posteriors. Un dels seus
principals objectius era – i segueix sent- que l’escala no perdi importància.
Per aquest motiu, les definicions s’han ajustat amb cautela i amb molt de compte. Un
èxit més va ser el desenvolupament de la matriu bavaresa, actualment utilitzada per
tots els serveis de predicció d’allaus.
Bernd, et desitgem el millor; i també, una vegada més, t’agraïm els teus pronòstics
impecables del teu darrer hivern com a predictor d’allaus. Estic segur que et trobarem
a faltar en aquesta organització: però sempre seràs benvingut en el nostre cercle com
a convidat. A més, com tothom ja sap, els savis coneixements dels “personatges
il·lustres” es tracten amb un respecte especial.
Gaudeix dels pròxims anys amb la teva família, lliure dels perills d’ allaus. I només en
el cas que t’avorreixis, ja saps que al Tirol sempre reservem “algun suculent vessant
allavós”, especial pels nostres amics de Baviera, 
Moltes, moltes gràcies per tot. T’acomiadem amb els nostres més càlids desitjos pel
futur i " Pfiat Di ' – pels estrangers que es troben en aquesta sala, un comiat BavarèsTirolès molt especial.

Rudi Mair, Servei d’allaus del Tyrol

Barcelona, 3 d’octubre 2013
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