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En Rafael Patxot, malgrat 
que no va poder ser 
astrònom, com hagués 
volgut, va fer estudis 
pioners sobre el temps i 
els estels des del seu 
observatori  de Sant Feliu 
de Guíxols. Va contribuir a 
crear el Servei 
Meteorològic de 
Catalunya i va donar 
beques i ajuts a molts 
científics.



Quan ja vivia a 
Barcelona, va convocar 
científics de tot el món 
per fer un llibre sobre els 
núvols i els estats del 
cel. Va finançar la seva 
publicació no només en 
català sinó també en 
anglès, francès i 
alemany. 



Foto, 
esquema i 
descripció  
de l’Atles 
internacio
nal dels 
núvols 
finançat 
per Rafael 
Patxot



Foto, esquema i descripció de l’Atles 
internacional dels núvols finançat per 
Rafael Patxot

Van reunir fotos de tota 
mena de núvols d’arreu 
del món, de cada foto 
van fer un dibuix o 
esquema molt acurat i 
van descriure amb 
detall quin tipus de 
núvol era. 



Foto i dibuix de
l’Atles internacional dels núvols 

finançat per Rafael Patxot

Alguns tenen formes ben 
suggestives i poc 
convencionals! La varietat 
de formes dels núvols 
contrasta amb la imatge 
estereotipada que en 
tenim.



Foto i dibuix de l’Atles internacional dels núvols finançat per Rafael Patxot



Foto i dibuix de
l’Atles internacional dels 

núvols 
finançat per Rafael Patxot

Aquest Atles és molt 
important perquè 

conèixer bé els núvols 
ajuda a predir el temps.

Però, qui va trobar la 
manera de classificar 

els núvols? 



Quin ordre es pot trobar en un element tan canviant?



Retrat de Luke 
Howard 
(1772-1864),
anomenat pare de 
la meteorologia. 

Va ser l'anglès Luke Howard, a 
principis del segle XIX, qui va trobar la 
manera més adient de posar ordre a 
la infinita varietat de núvols.
Després de molt estudiar i observar, 
se'n va adonar que, per molt que 
canviessin, els núvols es podien 
agrupar en tres categories o formes 
bàsiques:



Gravat de Luke Howard 
sobre els tres tipus de núvols.

Ø  Cumulus que en llatí vol dir cúmul o piló.
Ø  Stratus que en llatí vol dir capa o estrat.
Ø  Cirrus que en llatí vol dir fibra o cabell.



CUMULUS
(piló en llatí)

STRATUS
(capa en llatí)

CIRRUS
(cabells en llatí)

Els tres tipus bàsics de núvols



I quan el núvol 
porta pluja hi 
afegim la 
paraula 
Nimbus (que 
en llatí vol dir 
pluja)

CUMULONIMBUS

Tots els núvols que veiem pertanyen a una d’aquestes tres 
classes o bé en són modificacions o barreges.



I si a més, tenim en compte l’alçada a la que es troben els 
núvols, obtenim 10 tipus de núvols.



Aquarel·les de L. Howard sobre els núvols.

Altres havien intentat posar ordre als núvols, però Luke 
Howard va trobar una manera clara, senzilla i eficaç de fer-
ho. D’una banda va utilitzar termes en llatí, llengua que tots 
els científics i estudiosos coneixien. I de l’altra va aplicar el 
sistema binari del botànic Linneo per etiquetar els núvols 
(màxim dos termes per classificar-los: altostratus, 
stratocumulus...). També va ser el primer en identificar la 
importància dels núvols en la meteorologia. 



Gravat de Luke Howard 
sobre els diferents tipus de 
núvols.

El seu descobriment va ser molt celebrat no només pels 
científics sinó per la societat en general. El poeta Shelley va 
escriure un llarg poema anomenat El Núvol. I el pintor anglès 
John Constable, coneixedor entusiasta de l’obra de L. 
Howard i gran paisatgista i amant de la natura, va fer una sèrie 
de pintures dedicades exclusivament als núvols. Segons ell “el 
cel és la font de la llum a la natura i tot ho governa”.



Vista de Toledo, El Greco (1541-1614)

Vista de Delft, J. Vermeer (1632-1675)

Alguns pintors abans que ell, 
com el Greco o Vermeer, 
havien pintat paisatges amb 
núvols. 



Camí a través dels camps, Jacob van Ruisdael (c.1629-1682).



Parc de Vivenhoe, John Constable (1776-1837)


Però John Constable va ser el primer en fer una sèrie 
d’estudis sobre els núvols i el primer en pintar l’oli directament 
l’aire lliure amb pinzellades soltes i ràpides per aconseguir la 
llum i l’ombra que “mai no romanen quietes”.



Estudi dels 
núvols, 

pintura a l’oli 
de John 

Constable 
(1776-1837)

Va pintar 
núvols 

clars 
amb 

ocells.



Estudi dels 
núvols, 

pintura a l’oli 
de John 

Constable 
(1776-1837)

Núvols negres de tempesta.



Estudi dels 
núvols, pintura a 

l’oli de John 
Constable 

(1776-1837)

Núvols de 
colors 

quan es 
pon el sol.



Núvols que el vent escampa.

Estudi dels núvols, pintura a l’oli de John Constable (1776-1837)



Estudi dels núvols, pintura a l’oli de 
John Constable (1776-1837)

Núvols al 
capvespre.



Estudi dels núvols, pintura a l’oli 
de John Constable (1776-1837)

La pintura 
naturalista de John 
Constable va influir 
en pintors realistes 
com G. Courbet o 
els de l’escola de 
Barbizon, i també 
en els pintors  
impressionistes. 



Marina, Gustave Courbet (1819-1877) 



Plana a prop d’Auvers, Vincent van Gogh (1853-1890) 



Camp de blat amb xiprers, pintura a l’oli de Vincent van Gogh (1889)



Núvols d’estiu, pintura a l’oli d’Emil Nolde (1867-1956)



Núvols vermells, aquarel·la d’Emil Nolde (1867-1956)



Núvols vermells, aquarel·la d’Emil Nolde 
(1867-1956)

Els pintors 
expressionistes 
com van Gogh o 
Nolde, no busquen 
pintar només  el 
que veuen, sinò 
també expressar el 
que senten, les 
seves emocions. 
Els núvols 
transmeten o 
representen estats 
d'ànim (amenaça, 
calma, 
lleugeresa...). 



Fals Mirall, René Magritte (1898-1967)

El futur de les estàtues, René Magritte 
(1898-1967)

René Magritte, pintor 
surrealista, se serveix sovint 
dels núvols per crear imatges 
insòlites, com en el món dels 
somnis.



Decalcomania, René Magritte (1898-1967)



L’imperi de les llums, René Magritte (1898-1967)



Va pintar un ocell que 
s’emporta el cel clar i 
ennuvolat de dia per 
deixar pas als estels 
que brillen en la nit.

L’entrada en escena, René 
Magritte (1898-1967)



ELS ESTELS



De nit, si no hi ha núvols, veiem els estels com petits puntets de 
llum.



Abans de la invenció del 
telescopi, els nostres 
avantpassats, a força 
d’observar el cel nit rere nit, van 
agrupar les estrelles més 
brillants en el que coneixem 
com els signes del Zodíac. Això 
els va permetre dibuixar un 
mapa del cel que els servia de 
guia per orientar-se en la nit.



Mapa actual de les diferents constel·lacions.



El  telescopi equatorial de l’Observatori de 
Sant Feliu de Guíxols, a finals del segle XIX. 
Extret de la biografia de Joaquim Maluquer 	  

Amb la invenció del 
telescopi a principis del 
segle XVII, es va poder 
observar els astres de 
més a prop.
Amb el seu telescopi 
equatorial, en Rafael 
Patxot va calcular la 
distància exacta 
(mesuraments 
micromètrics) de 156 
estels. Va ser el primer en 
fer-ho a Espanya. 



Estels, planetes i galàxies vistos per un telescopi.



Amb la invenció de telescopis cada vegada més potents, hem 
descobert moltes coses que abans ignoràvem: la superfície dels 
planetes, les galàxies, les nebuloses, les supernoves.... Gairebé 

ens podem remuntar fins a l'origen de l’univers, el Big Bang!



Una galàxia vista de molt a prop.




Nebuloses retratades amb el 
telescopi espacial Hubble. La 
de l’esquerra s’anomena 
Muntanya mística.



Formació d’estrelles (les blaves són les més joves). 
Imatge obtinguda amb el telescopi Hubble. 



Una 
nebulosa 
en forma 
de 
papallona. 
Imatge 
obtinguda 
amb el 
telescopi 
Hubble.



Al segle XIX, 
les pintures 
nocturnes es 
van posar de 
moda. El tema 
principal era el 
dels reflexos 
de la lluna i de 
les llums de la 
ciutat. 

Port a la llum de la lluna, John A. Grimshaw (1836-1893)



Café d’Arles, Vincent van Gogh (1853-1890)

Vincent van Gogh va 
revolucionar la manera 
de pintar el cel de nit. El 
1888 pinta el Café 
d’Arles, el primer quadre 
en què apareix un cel 
estrellat. Les estrelles 
pintades pertanyen a la 
constel·lació d’Aquari. 
Sembla ser que van 
Gogh coneixia bé l’obra 
de C. Flammarion que 
tant va entusiasmar  
Rafael Patxot. 



Nit estrellada sobre el 
Roine, 1888 Vincent van 
Gogh (1853-1890)

En aquest quadre s’hi reconeix l’Óssa Major. I en la Nit 
estrellada s’hi reconeixen Venus i la constel·lació d’Àries. Les 
espirals al voltant de les estrelles podrien representar les 
galàxies, fenomen que acabava de ser descobert i que van 
Gogh probablement coneixia.  



La nit estelada, Vincent van Gogh (1853-1890)



De la mateixa manera 
que els potents 
telescopis ens envien 
imatges insòlites de 
l’espai profund, alguns 
artistes contemporanis 
s’endinsen en l’espai 
profund de la nostra 
ment i de la nostra 
imaginació per extreure’n 
imatges mai vistes, 
universos fins ara 
desconeguts.
Joan Miró o Alexander 
Calder en són dos bons 
representants.

Joan Miró (1893-1983)



Joan Miró (1893-1983)



El cant del rossinyol a mitjanit. Joan Miró (1893-1983)



	  	  

Joan Miró (1893-1983)



Alexander Calder (1898-1976)

Alexander Calder, amb 
simplicitat de formes i 
de colors, retroba la 
frescor i l'expressivitat 
dels dibuixos infantils. 



Alexander Calder (1898-1976)



Alexander Calder (1898-1976)



Icar, collage d’Henri Matisse 
(1869-1954)

Igual que Henri 
Matisse amb aquest 
collage. Simplicitat de 
formes i de mitjans per 
expressar el desig 
d’unitat de l’ésser 
humà amb l’univers. 
El cor que batega al 
ritme de les estrelles 
com el cor d’en Rafael 
Patxot!



Ara us toca a vosaltres fer 
els vostres núvols i el vostre 
cel estrellat inspirant-vos en 
el que heu vist.  
Mentre ho feu podeu 
repassar dites o cançons 
populars sobre el temps. 



EN UN POWER POINT ANNEX HI TROBAREU 
DIFERENTS PROPOSTES PER AL TALLER DE 
PLÀSTICA.


