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Relat d’Eduard Fontserè sobre els últims dies 
del Servei Meteorològic de Catalunya

Els darrers dies 
de gener de l’any 1939, amb l’entrada de 

les tropes franquistes a Catalunya, fou clausurat 
el Servei Meteorològic de Catalunya, que dirigia Eduard 

Fontserè, i foren confiscats els més de cinc mil cinc-cents 
clixés de la nefologia catalana, propietat de la Fundació Concep-

ció Rabell i Cibils, creada per Rafael Patxot.
Guiat per Josep Batlló, de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Cata-

lunya, el lector s’endinsarà en els primers anys del Servei Meteorològic 
de Catalunya, en la creació de la Secció de Nefologia Catalana i en la 
intensa col·laboració entre Eduard Fontserè i Rafael Patxot. El nucli 
d’aquesta publicació el constitueix un llarg manuscrit d’Eduard 
Fontserè, transcrit per Montserrat Busto, del Servei Meteorològic de 
Catalunya, que descriu amb tots els detalls, i havent-ho viscut en 

primera persona, com es produí el tancament de l’entitat i 
l’espoliació de les imatges. Finalment, com a annex, s’inclouen 

els documents de totes les gestions que feu Rafael Patxot 
en què reclamava la restitució de tot el material.

El llibre és una aportació més al coneixe-
ment i al manteniment de la memò-

ria històrica a Catalunya.
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SALUTACIONS

Vaig tenir ocasió de conèixer Eduard Fontserè en la que devia ser una de les seves 
darreres aparicions públiques, a finals de la dècada de 1960, en una de les sessions 
semiclandestines i mig tolerades que la Societat Catalana de Biologia (SCB), aca-
bada de reconstituir després de l’ensulsiada de la guerra i de la postguerra, feia 
als Dispensaris Blancs del passeig de Sant Joan de Barcelona. Com que ja era molt 
gran (Fontserè morí el 1970, als cent anys), l’acompanyaven dos col·legues —més 
aviat, el portaven entre tots dos—, i quan entrà ens adreçà quatre paraules de 
salutació a la dotzena de joves i no tan joves biòlegs que assistíem a la sessió or-
dinària de l’SCB. 

Confesso que no recordo què ens va dir, als estudiants dels darrers cursos 
de la carrera —com jo— o als biòlegs acabats de llicenciar que hi érem per sentir 
el conferenciant de torn i per formalitzar la nostra incorporació a l’SCB. No en 
sabíem res, de Fontserè, perquè el nostre entusiasme el dirigíem a conèixer les 
darreres novetats de la recerca biològica i no tant a escoltar un físic i meteoròleg 
gairebé centenari. Però en aquella ocasió, qui presentava Fontserè ens en digué 
alguna cosa, no gaire, perquè calia ser prudent: durant la dictadura, en aquelles 
reunions científiques sempre hi assistia algun informador polític (que devia avor-
rir-se molt amb les conferències acadèmiques). Així i tot, els quatre comentaris 
foren suficients per despertar-me l’interès i per esbrinar posteriorment, gràcies 
als professors de més edat, que la dictadura havia defenestrat Fontserè i que s’ha-
via apoderat manu militari de l’obra ingent del meteoròleg i del Servei Meteorològic 
de Catalunya. 

Molts anys després caigué a les meves mans un opuscle, publicat el 1977 
però escrit per Fontserè entre 1966 i 1968, l’època que he esmentat, quan tenia 
noranta-sis anys, i que els organitzadors del Quinzè Congrés de Metges i Biòlegs 
de Llengua Catalana, celebrat a Lleida el 1996, reproduïren en el Llibre de ponències.1 
Es tracta de «Dos mots de comiat als estudiants catalans». Un repàs als títols 
dels apartats del text de Fontserè ens indiquen ja l’abast de les seves paraules. 
Després de dues endreces (la primera de les quals és datada del juny de 1966) i 
sota el títol general de «La universitat catalana antiga. La seva continuació apa-
rent fins a l’any 1968. Dades d’una vida universitària profundament viscuda», 
els apartats són: I. El fenomen de la catalanitat; II. El catalanisme de reacció i 

1. Quinzè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Llibre de ponències, 1996, p. 361-379.

7
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el catalanisme creador; III. El català i el castellà a la universitat; IV. Professors i 
estudiants; V. Necessitat de l’estudi de les llengües vives; VI. Una digressió sobre 
la vida privada; VII. El saber formatiu i el saber utilitari; VIII. Quelcom sobre els 
aldarulls escolars; IX. L’adeu a la Universitat. Clou el text un apèndix datat el 
novembre de 1968. 

La lectura d’aquests «Dos mots…» revela un professor i investigador mo-
dern malgrat l’edat, que es preocupa de la ciència que conrea però sobretot dels 
joves que l’aprenen a la universitat i que s’estan formant per esdevenir professio-
nals, però també homes i dones d’un país sotmès, amb problemes afegits per la 
dictadura als que té tota societat moderna. En recomano fortament la lectura, 
tant als estudiants com als professors actuals, i m’admira el seny, el bon criteri i la 
fermesa de les conviccions en un científic que havia patit, per les seves idees políti-
ques i patriòtiques, l’escarni i l’espoli dels qui no li arribaven a la sola de la sabata, 
ni per coneixements científics ni per dignitat.

L’Institut d’Estudis Catalans es complau de l’edició d’aquest volum, que 
explica un dels episodis més terribles i bàrbars de la immediata postguerra, des-
fermat únicament per la revenja, la ignorància i la impotència científica dels ven-
cedors. Episodi contat per Eduard Fontserè, un científic eminent que fou director 
del Servei Meteorològic de Catalunya i, entre molts altres càrrecs de responsa-
bilitat, membre de l’Institut (i president de la seva Secció). Els fats han volgut 
que aquest volum vegi la llum en un altre moment negre per Catalunya i el seu 
autogovern; faig vots perquè episodis com el que aquí es narra no tornin a succeir 
mai més.

Joandomènec Ros
President de l’Institut d’Estudis Catalans
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Teniu a les vostres mans el relat de l’episodi més colpidor de la història de la me-
teorologia institucional a Catalunya. S’hi relaten els estralls que va provocar la 
Guerra Civil espanyola al Servei Meteorològic de Catalunya (1921-1939) i les fatals 
conseqüències de la batalla que el Servicio Meteorológico Nacional va emprendre 
contra aquesta institució. 

El 29 de gener de 1939 es va convertir en un particular Onze de Setem-
bre que va significar la supressió del Servei Meteorològic de Catalunya. Però, tal 
com la llengua i els costums tradicionals catalans no van morir fa tres-cents anys, 
la meteorologia catalana també va aconseguir sobreviure —en fa gairebé vui-
tanta— gràcies a la discreta tasca desenvolupada per tots aquells que havien estat 
col·laboradors de la institució. Mestres d’escola, pagesos, pescadors o excursionis-
tes —a més dels observatoris oficials com l’Observatori de l’Ebre o l’Observatori 
Fabra— van continuar mirant el cel, aprenent a reconèixer núvols i prenent dades 
sistemàticament.

La meteorologia havia estat al servei del públic i aquest mateix públic en 
conservà el testimoni, l’afició i les maneres de fer.

Per això el Centre Excursionista de Catalunya va proposar retre home-
natge l’any 1970 al que havia estat director d’aquest Servei, el doctor Eduard Font-
serè. Va voler fer-ho instal·lant una placa commemorativa en una de les fites més 
importants del Servei, l’observatori meteorològic del Turó de l’Home, confiscat 
després de la guerra. Les autoritats posaren totes les traves possibles per impe-
dir-ho, però, gràcies a la insistència de l’entitat excursionista, el reconeixement 
finalment es dugué a terme el novembre de 1995.

A mitjans dels anys noranta es va restablir el servei de meteorologia com a 
resposta a una demanda social d’informació meteorològica en obert i de qualitat. 
L’Estatut d’autonomia del 1979 ens n’havia atorgat les competències exclusives. El 
Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de meteorologia l’any 2001, que no ha 
estat recorreguda pel Tribunal Constitucional. Amb aquesta Llei es va recuperar 
el nom de Servei Meteorològic de Catalunya. Des de llavors, continua treballant 
com a empresa pública per desenvolupar el coneixement del clima i la meteoro-
logia de Catalunya, al servei del nostre país. 

Indubtablement, som un poble al qual sempre agrada mirar al cel. 

Oriol Puig
Director del Servei Meteorològic de Catalunya

Els núvols espoliats_UPE.indd   9 17/11/2017   13:01:11



Els núvols espoliats_UPE.indd   10 17/11/2017   13:01:11



PRESENTACIÓ 

En el llibre Guaitant enrera. Fulls de la vida d’un octogenari, l’autor, Rafael Patxot i Jubert 
(1872-1964), qualifica els fets objecte d’aquesta publicació que presentem d’un 
«acte no de guerra sinó d’odi». La Guerra Civil espanyola s’acostava a la seva fi 
després de tres anys de sang i destrucció, però l’odi del qual parla Patxot feia gai-
rebé divuit anys que s’estava covant.

L’inici de tot plegat el podem situar a l’any 1921, quan la Mancomunitat de 
Catalunya creà el Servei Meteorològic de Catalunya —del qual Eduard Fontserè 
i Riba fou el director— i s’incrementà amb la seva entrada a l’Organització Me-
teorològica Internacional com a membre de ple dret, amb la creació de la Secció 
d’Estudis Nefològics i amb el nomenament de Patxot com a membre de la Comis-
sió Internacional per a l’Estudi dels Núvols. Però, molt probablement, la cirereta 
d’aquest pastís —que, com veurem, tindria greus conseqüències pocs anys més 
tard— fou l’edició de l’Atlas internacional dels núvols i dels estats del cel, que, a més d’ésser 
publicat en les llengües oficials previstes —francès, anglès i alemany—, ho fou 
també en català, amb el mateix valor oficial que les altres. Les quatre edicions 
foren finançades per Patxot en els anys posteriors a la gran crisi de 1929.

I l’edició en castellà? Aquesta llengua no era oficial a l’Organització Me-
teorològica Internacional i tampoc no formava part dels interessos culturals i 
científics de Patxot el finançament de l’Atlas en castellà. Anys més tard, arran 
d’una visita del director del Servicio Meteorológico Nacional, Patxot escriuria: 
«Me retragué l’edició de l’Atlas Internacional dels Núvols en català i jo li responguí 
que no m’ocupava d’Espanya i que era cosa de l’Estat el que n’hi hagués o no en 
castellà». Rafael Patxot pagà molt car aquest acte de patriotisme.

Els textos que constitueixen el cos d’aquest llibre, essencialment «El per-
què d’un document», redactat per Josep Batlló, i «Relat d’Eduard Fontserè sobre 
els últims dies del Servei Meteorològic de Catalunya», que inclou la transcripció 
d’un manuscrit d’Eduard Fontserè, duta a terme per Montserrat Busto, perme-
tran al lector anar sortint de la seva perplexitat en saber que el Servei Meteoro-
lògic de Catalunya i els més de cinc mil cinc-cents clixés de la nefologia catalana, 
propietat de la Fundació Concepció Rabell i Cibils, creada per Rafael Patxot, 
fossin un objectiu prioritari de les tropes franquistes i de qui les acompanyava. 
Entraren a Barcelona el 26 de gener de 1939 i tres dies més tard clausuraren el 
Servei Meteorològic de Catalunya, i en menys de dues setmanes tot el material 
fotogràfic marxava a una destinació desconeguda. Una espoliació en tota regla.

11
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Rafael Patxot entrà per primera vegada en l’astronomia als setze anys per 
mitjà de l’Astronomie populaire de Camille Flammarion i començà a forjar la seva 
vocació científica. La seva vida d’astrònom i meteoròleg, amb el magnífic obser-
vatori  construït a la casa de Sant Feliu de Guíxols —que permetia l’observació 
directa, amidaments micromètrics, l’astrofotografia, l’espectroscòpia, la física 
solar…—, el menà a un registre en el qual anotava, dos cops cada dia, les diverses 
característiques dels núvols de la regió, una tasca exhaustiva que dugué a terme 
ininterrompudament entre el 1896 i el 1905. S’estroncà parcialment amb el tras-
llat de la família a Barcelona, però publicà durant la primera dècada del segle xx 
nombrosos treballs sobre meteorologia, entre els quals Meteorologia catalana (1908) i 
La pluviometria catalana (1912). Traslladat ja a Barcelona, una forta amistat i una gran 
compenetració s’establí entre Rafael Patxot i el professor Fontserè.

Eduard Fontserè, dos anys més gran que Patxot, es llicencià en ciències 
físiques a la Universitat de Barcelona i es doctorà l’any 1893 a la Universitat de 
Madrid —l’única a Espanya autoritzada a impartir el grau de doctor— amb 
una memòria sobre astronomia. S’encarregà dels observatoris de la Reial Aca-
dèmia de Ciències i Arts de Barcelona, presidí el Servei Horari Oficial, pro-
mogué la construcció de l’Observatori Fabra i participà en l’organització de 
la Xarxa Pluviomètrica de Catalunya. En aquest punt s’inicià l’amistat i la col-
laboració amb Patxot. Dos orígens molt diferents que convergien en els matei-
xos interessos.

Exiliat Patxot a Suïssa des de l’any 1936 —un exili del qual no retornà 
mai—, durant la dècada dels anys quaranta del segle passat reclamà insistent-
ment, endebades, el material confiscat per via administrativa, diplomàtica o a 
través de l’Organització Meteorològica Internacional. L’any 1947 Patxot escriu  
a Fontserè, insistint en allò que ja li havia demanat en una carta del 4 de febrer 
de 1945: «necessito que em situeu exactament respecte dels fets esdevinguts [l’es-
poliació de 1939], de les persones que hi intervingueren i dels resultats i conse-
qüències del robatori». I detalla exhaustivament tot allò que vol conèixer amb 
l’objectiu «d’esbombar urbi et orbi un lladronici, […] no és solament per veure neu 
i glaç que em som expatriat en la meva vellesa».

Fontserè li respon, amb tots els detalls, el 6 d’abril, en un extens escrit 
—l’esborrany manuscrit del qual publiquem i transcrivim en aquest llibre— que 
fou la base per a la famosa Lettre aux Membres de l’Organisation Météorologique Internationale 
et aux Météorologues en général, adreçada als més importants meteoròlegs del món el 
juliol de 1948, la qual adjuntem al final. Eduard Fontserè en va rebre una còpia 
amb aquesta dedicatòria: «Com que també coneixeu la mar, no us sorprendrà 
gens el vent de grop que estic provejant i cenyint». 

Amb aquesta publicació, els autors, el Consell Assessor de la Masia Ma-
riona, l’Institut d’Estudis Catalans i el Servei Meteorològic de Catalunya col-
laboren a vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica a 
Catalunya.
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AgrAïments

Al Consell Assessor de la Masia Mariona, que aixopluga totes les entitats 
directament relacionades amb la feina de Patxot, i és qui va acollir la proposta 
d’aquesta edició. També a l’Institut d’Estudis Catalans, per publicar-ho. 

A les famílies d’Eduard Fontserè i Rafael Patxot, per haver dipositat la do-
cumentació dels seus avis a arxius públics.

A la Cartoteca de Catalunya i a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Ca-
talunya, per facilitar-nos la consulta de tots els documents necessaris i també 
les imatges reproduïdes en aquest llibre. Molt especialment a Elisenda Ardèvol i 
Antonio Martínez, que van portar el dia a dia de les nostres consultes i la digita-
lització d’imatges.

I al Servei Meteorològic de Catalunya, entitat que va saber canalitzar es-
forç, afició i talent per posar la ciència al servei de la gent; per això, gairebé un 
segle més tard, molts catalans encara sentim que portem un meteoròleg al nostre 
interior.

Manuel Castellet 
Institut d’Estudis Catalans

Consell Assessor de la Masia Mariona

La caseta que es va instal·lar al Turó de l’Home, amb Fontserè i Patxot.
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EL PERQUÈ D’UN DOCUMENT

JOSEP BATLLÓ, 

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA
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Cap a la fi de la Guerra Civil, els últims dies de desembre de 1938, les tropes del ge-
neral Franco inicien l’ofensiva de Catalunya. En dos mesos, tot Catalunya caurà 
en les seves mans; és la fi del Govern de la Generalitat. En aquest context, els dies 
posteriors a l’entrada de l’exèrcit facciós a Barcelona, el 26 de gener de 1939, van 
ser testimonis de la destrucció del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i del 
segrest dels seus arxius, inclosos els materials que formaven la secció d’estudis 
nefològics de la Fundació Concepció Rabell, una de les millors col·leccions mun-
dials del seu temps referent a l’observació i estudi dels núvols.

La Fundació Concepció Rabell i Cibils, Vídua Romaguera (FCRC) era una 
entitat privada creada per Rafael Patxot i Jubert (1872-1964), com a marmessor de 
l’herència de la seva cunyada, que a la seva mort, l’any 1919, va deixar una part  
de la seva fortuna per dedicar-la a obres culturals. Un dels mecenatges inicials de la  
Fundació va ser per a la creació i manteniment d’una secció d’estudis nefològics al 
si de l’SMC. Més endavant, l’any 1926, Patxot va reorganitzar els seus patronatges 
(en tenia molts altres) sota el paraigua de la Institució Patxot. Així, encara que els 
estudis nefològics van continuar sota l’FCRC, no ens ha d’estranyar trobar-los 
referits sota els dos patronatges.

 Full de classificació de núvols.

Rafael Patxot, juntament amb Francesc Cambó i Batlle (1876-1947) és el 
gran mecenes de la cultura catalana en el període que abraça des dels inicis de la 
Mancomunitat fins a la Guerra Civil. El seu mecenatge incloïa premis a treballs 
d’investigació i culturals, beques i finançament de línies específiques, com van 
ser els estudis de la Masia Catalana, l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya 

Els núvols espoliats_UPE.indd   17 17/11/2017   13:01:14



18

o els mateixos estudis de nefologia catalana. Patxot era un personatge realment 
singular; home cultivat, amb un gran amor per la cultura en totes les seves ma-
nifestacions, també tenia un caràcter fort. Josep Massot, a Massot (2014, p. 41), 
el defineix com un catalanista de pedra picada; però tot ell ho era. Ell mateix 
es definia com a «arxi-independent, baix tot punt de vista: intellectual, moral i 
cívic» i també com a «tramuntanenc».2 Però Patxot no sols va ser un mecenes de 
la cultura catalana, també es va interessar per l’astronomia i, molt especialment, 
per la meteorologia (Batlló, 2014). Ell mateix (Patxot i Jubert, 1952, p. 125) ens diu: 
«els treballs de nefologia catalana, era cosa de lligar-se amb el meu nom, per ésser 
la continuació d’experimentacions començades en el meu Observatori Català de 
St. Feliu de Guíxols i la realització actual de projectes que aleshores esdevingueren 
impossibles». I és cert que en aquest cas va ser mecenes i investigador alhora.

Patxot, que es va exiliar als inicis de la Guerra Civil, era plenament consci-
ent del valor científic de la col·lecció de clixés i altres materials que va formar amb 
els anys i per això va intentar durant la guerra posar-ho tot en lloc segur, fora de 
la Península. No ho va aconseguir. Com s’ha dit, el material d’estudi acumulat va 
ser segrestat juntament amb tota la documentació de l’SMC.

Però Patxot no es va donar per vençut i després de la guerra va continuar els 
seus intents per recuperar la col·lecció, que van ser infructuosos. La Segona Guerra 
Mundial (1939-1945) va fer impossible qualsevol gestió jurídica i diplomàtica fins 
l’any 1945. Però acabada la guerra va continuar les seves gestions i l’any 1947 va 

2. Fons Fontserè, lligall FF-17-11, Cartoteca de Catalunya, Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya (ICGC).

Fotografia estereoscòpica d’un núvol.
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demanar a Fontserè que posés en net els seus records dels fets per poder elaborar 
una nova demanda. Es conserva l’original manuscrit3 al Fons Fontserè, dipositat a 
la Cartoteca de Catalunya, una secció de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Cata-
lunya (ICGC). Pel seu interès es presenta l’edició facsímil amb la seva transcripció 
juntament amb unes notes prèvies que ajuden a contextualitzar-lo.

el servei meteorològic de cAtAlunyA

Un dels objectius de la Mancomunitat de Catalunya des de la seva creació 
va ser dur a terme infraestructures i serveis propis d’un estat modern (Balcells, 
2014). Entre ells, hi trobem el d’un servei meteorològic. No entrarem a detallar 
la història de la seva creació, esbossada a Galí (1985). Sí que ens cal remarcar que 
darrere la seva creació hi ha, per una part, una necessitat institucional de dotar-se 
d’un servei d’aquestes característiques. Però, per una altra, hi ha també un im-
puls popular, mantingut pel viu interès per la meteorologia mostrat per molts 
catalans (Batlló, 2017). En aquest sentit, el seu director, Eduard Fontserè i Riba 
(1870-1970) va ser una figura clau, que sabé barrejar les dosis necessàries d’ama-
teurisme i professionalitat, de servei públic i de recerca, i es guanyà així un nom 
per l’SMC, tant entre els usuaris com en l’àmbit internacional. Però no és aquest 
el lloc per analitzar la seva carrera i el seu tarannà, que ha estat objecte d’altres 
estudis (Iglésies, 1983; Roca Rosell, 
1995; Roca Rosell et al., 2004).

Si reculem un xic, els primers 
anys del segle xx van veure diferents 
iniciatives relacionades amb la me-
teorologia a Catalunya: la Xarxa 
Meteorològica de Catalunya i Bale-
ars (Baig, 2008), l’Observatori Català 
(Patxot i Jubert, 1908), l’Observatori 
de l’Ebre (Batlló, 1995; García Don-
cel i Roca Rosell, 2007) i l’Observa-
tori Fabra (Prohom et al., 2008 i 2014; 
Batlló i Roca Rosell, 2005), la Xarxa 
Pluviomètrica (Patxot i Jubert, 1912), 
la Societat Astronòmica de Barce-
lona (Prohom, 2006; Batlló, 2011) o 
l’Estació Aerològica de Barcelona 
(Batlló i Arús, 2014) entre altres. Fins 
i tot aquells anys van veure la crea-

3. Fons Fontserè, lligall FF44-04, Cartoteca de Catalunya, ICGC. De fet, el que es 
conserva és l’esborrany de l’escrit que Fontserè va enviar a Rafael Patxot, llavors a Suïssa.

Eduard Fontserè.
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ció d’un servei de previsió del temps gestionat per una associació de voluntaris 
(Batlló i Rosselló, 2012).

La creació d’un servei meteorològic propi coincideix en el temps amb la 
discussió sobre la transferència de serveis de les diputacions a la Mancomunitat 
l’any 1919; però no es va fer realitat fins l’any 1921. S’insereix doncs en la reor-
ganització que la transferència de competències feta realitat l’any 1920 va com-
portar i en el marc de l’expansió de les activitats de la Mancomunitat a partir de 
l’anomenat segon emprèstit (Muntaner, 2014).

La figura de Fontserè va ser cabdal en tot el procés per a la creació i des-
envolupament de l’SMC. En la seva persona coincidien moltes de les iniciatives 
mencionades. Catedràtic de la Universitat de Barcelona, director de les seccions 
Meteorològica i Sísmica de l’Observatori Fabra, director de l’Estació Aerològica 
de Barcelona (directament lligada a l’Institut d’Estudis Catalans), president de 
la Societat Astronòmica de Barcelona i, sobretot, gran practicant i afeccionat a la 
meteorologia i alhora dinamitzador i amb bones dots d’organitzador. Ell va ser ca-
talitzador i al mateix temps aglutinador de les diferents iniciatives i gran defensor 
de la necessitat d’un servei meteorològic propi de la Mancomunitat.

L’SMC es va mostrar, des del primer moment, una eina molt útil i va so-
breviure a la Mancomunitat fins a ser recollit per la Generalitat republicana. El 
període de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera no va afectar el fons 
de la seva estructura i funcions. De fet, sota la tutela de la Diputació de Barcelona 
va continuar la seva expansió. D’aquesta època són els primers comunicats radio-
fònics del temps (Batlló, 2002).

Les tasques que duia a terme eren 
les normals d’una institució del seu 
tipus. Estava encarregat d’estudis cli-
matològics, de la previsió del temps, de 
les observacions aerològiques i d’altres 
estudis particulars de la meteorologia 
catalana. Fontserè, coneixedor de la im-
portància dels contactes amb altres ser-
veis, es va preocupar perquè l’SMC fos 
membre de l’Organització Meteorolò-
gica Internacional (OMI) i va col·laborar 
en diferents projectes d’abast internacio-
nal. Ens cal destacar la participació en 
l’Any Polar Internacional de 1932-1933 
(Batlló, 2008) i en els treballs de la Co-
missió Internacional per a l’Estudi dels 
Núvols (CIEN). En aquest últim camp, la 
col·laboració va ser duradora i en l’SMC 
es va crear una secció d’estudis nefolò-
gics sostinguda per Rafael Patxot.Estació meteorològica de Montserrat.
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L’inici de la Guerra Civil no va alterar les seves funcions. De fet, les va 
reforçar ja que, encara que no va estar mai militaritzat, col·laborava a l’esforç 
de la guerra, va augmentar el nombre d’observacions diàries a tota la xarxa i es 
van elaborar productes nous com els estats del temps per a l’aviació. Fins al dia 
de la seva destrucció va continuar fent un treball meticulós. Com a exemple, 
reproduïm un mapa de l’estat del temps del darrer dia.

Mapa del temps de l’SMC de gener del 1939.
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estudis nefològics Al servei meteorològic de cAtAlunyA

La simple observació dels núvols ens informa qualitativament de molts 
dels estats locals de l’atmosfera. Per això els meteoròlegs continuen sent uns grans 
observadors dels núvols. Així mateix, els recursos que ofereixen els núvols per a 
l’estudi de l’atmosfera ja eren reconeguts a les primeres dècades del segle xx.

Ja hem comentat l’interès de Rafael Patxot per la meteorologia. Va dotar 
el seu Observatori Català, instal·lat a casa seva, a Sant Feliu de Guíxols, d’una es-
tació meteorològica molt completa i ja a la fi del segle xix practicava l’observació 
sistemàtica dels núvols (Batlló, 2014). El trasllat de la família a Barcelona va supo-
sar una gradual reducció de la seva activitat en el camp de la meteorologia; però 
diversos factors (els projectes de la Mancomunitat, la disposició de diners i el di-
namisme de Fontserè) el van engrescar en un projecte de volada. El projecte seria 
dirigit per Fontserè i el camp principal d’acció passà a ser l’estudi dels núvols.

Amb la creació de l’SMC, l’any 1921, Fontserè i Patxot van decidir comple-
tar-lo amb una secció especial d’estudis nefològics. Patxot, mitjançant l’FCRC 
es va fer càrrec de totes les despeses, tant les necessàries per a la seva instal·lació 
com les del seu funcionament regular, del qual es va encarregar Fontserè. Però 
una revisió de la documentació existent demostra que la data de 1921, donada 
per molts autors (p. ex., Iglésies, 1983), no és ben certa. El tema ja es movia, com 
a mínim, des de l’any 1918. Es conserva una carta de Patxot a Fontserè, amb data 
25 de novembre de 1918, en què el primer demana detalls molt precisos dels son-
datges de l’Estació Aerològica4 per clarificar les alçades mínimes dels Ci-St (cir-
roestrats). Per tant, sembla que en aquells anys anteriors a la creació de l’SMC 
Patxot continuava treballant en el tema dels núvols.

Alhora, diversos fets coetanis van ajudar que el tema prengués més vo-
lada. El primer és d’àmbit internacional. A l’octubre de l’any 1919 Fontserè va 
assistir a la reunió de París de l’OMI com a membre de la delegació espanyola. 
Allà, Sir William Napier Shaw (1854-1945), director de la Meteorological Office, 
va apuntar la necessitat, atesa l’evolució dels coneixements, d’actualitzar l’Atlas 
de núvols encara en ús, de 1896. Fontserè en deuria prendre nota. A la tornada 
d’aquesta reunió Fontserè va insistir a les autoritats de la Mancomunitat sobre 
la necessitat de disposar d’un servei meteorològic, que encabís i donés forma a 
totes les iniciatives existents fins aquell moment a Catalunya. El mateix any es 
produeix la mort de la cunyada de Patxot, Concepció Rabell, qui el deixa com 
a marmessor d’una gran fortuna que, «entre moltes altres coses, proveí per a 
necessitats d’ordre intel·lectual» (Patxot i Jubert, 1952).

La correspondència conservada entre Fontserè i Patxot (només del costat 
de Patxot)5 ens permet deduir que, com a marmessor, es posà en contacte amb 
Fontserè: «ara començo a portar l’atenció a la secció o sector de ciències físiques, 

4. Fontserè n’era el director. Per als interessats, vegeu Batlló (2013).
5. Fons Fontserè, lligall FF-17-11, Cartoteca de Catalunya, ICGC.
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us dono la preferència en aquest rengle» (carta sense data). Per les respostes de 
Patxot, sembla que la proposta de Fontserè anava en la direcció de potenciar l’es-
tació aerològica; però Patxot insistí en la importància de l’estudi dels núvols: «Els 
detalls de la vtra. carta se refereixen principalment a l’observació aerològica. Molt 
bé; tot això lluirà degudament en la nostra Fisiografia Catalana; mes jo voldria 
observacions sistemàtiques d’altitud de nuvols, […] fetes trigonomètricament, 
ço es, una base i teodolit a cada cap. D’això no’n tenim res fet i no podem dei-
xar semblant falla en la nostra meteorologia. Que no podriau posar-me aquesta 
qüestió en prosa —vull dir xifres de cost— aplegant-ho amb els vostres projectes 
aerològics que, certament, no puc menys de lloar» (carta del 15 de maig de 1919). 
Així, el que proposa Patxot és fer fotografies estereoscòpiques dels núvols per me-
surar-los. No era una novetat; ja en ocasió de la primera campanya d’observació 
de núvols, l’any 1896, els jesuïtes catalans de l’Observatori de Manila ho havien 
fet, i Patxot deuria conèixer el treball prou bé (Batlló, 2004 i 2005).

Per tant, a partir dels documents conservats sembla que la idea d’una sec-
ció dedicada a l’estudi dels núvols va sorgir de Patxot, que va convèncer Fontserè. I 
tot això es va posar en marxa abans que existís el Servei Meteorològic. Ja el mateix 
any 1919 s’adquirien els dos teodolits fotogràfics italians. Probablement la crea-
ció del Servei Meteorològic només va provocar un redireccionament d’aquesta 
unitat vers el nou centre. En termes moderns (i anacrònics, ben cert), i a partir 
de l’anàlisi del seu funcionament, la podríem considerar una línia de recerca 
subvencionada i independent dintre d’una institució ja existent (l’SMC) per op-
timitzar els seus recursos i aprofitar-ne les sinergies.

Patxot va posar els instruments i també es va fer càrrec de retribuir un fo-
tògraf i un ajudant. Es va haver de preparar el que s’anomena una base fotogramè-
trica. És a dir, dues bases separades (en aquest cas, 400 m) per fer les fotografies i 
aconseguir l’efecte de profunditat desitjat. L’una es trobava a les oficines de l’SMC, 
a l’edifici del Rellotge de l’Escola Industrial. L’altra, al terrat d’un edifici al carrer de 
Casanova, 169-171 (numeració de l’època). Les fotografies havien de fer-se simultàni-
ament i va ser necessari instal·lar una línia de telèfon que connectava els dos punts. 
Finalment, es va haver d’instal·lar un laboratori fotogràfic per tractar el material, 
amb les despeses que generava el seu manteniment. De tot, va fer-se’n càrrec Patxot 
via l’FCRC. I, molt de l’estil de Patxot, no fou fins passat un temps que aquesta col-
laboració es formalitzà mitjançant un document privat que reproduïm.6

A part de les fotografies (ordinàries i estereoscòpiques), també s’observava 
i registrava l’estat del cel cada dues hores. I, com no podia ser d’una altra manera 
de part d’un bon bibliòfil, Patxot s’encarregà també de fer imprimir formularis 
adequats per realitzar tot el treball.

Es va contractar com a fotògraf Josep Pons i Girbau, de Blanes. Fou una 
elecció molt encertada. En poc temps s’acumulà una gran quantitat de material 
sota criteris de catalogació estrictes. Ja l’any 1923, Fontserè pogué presentar els 

6. Fons Fontserè, lligall FF44-04, Cartoteca de Catalunya, ICGC.

Els núvols espoliats_UPE.indd   23 17/11/2017   13:01:21



24

Els núvols espoliats_UPE.indd   24 17/11/2017   13:01:24



25

Document de col·laboració entre Rafael Patxot i el Servei Meteorològic de Catalunya.

Els núvols espoliats_UPE.indd   25 17/11/2017   13:01:26



26

primers resultats del treball a la Conferència Internacional de Directors de Ser-
veis Meteorològics de l’OMI reunida a Utrecht. Atès l’interès que generaven els 
treballs de nefologia catalana, Patxot fou nomenat membre de la CIEN.

L’any 1925 es va poder publicar ja un primer treball per ajudar els observa-
dors de tot Catalunya. Es tracta de l’Atlas elemental de núvols. La qualitat del treball 
permeté que fos prologat per Emile Delcambre (1871-1951), que va ser director del 
Bureau Central Météorologique francès i era llavors el president de la CIEN. De 
fet, la publicació era bilingüe (català/francès) per l’interès de Delcambre que la 
publicació, en una època en què el material sobre núvols era molt escadusser, fos 
també útil per als observadors francesos.

En canvi, la seva publicació va provocar la carta d’Enrique Messeguer, lla-
vors director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a Fontserè (19 de febrer 
de 1926), on diu: «Esta circunstancia no me impide, como español, estar por com-
pleto disconforme con la ausencia del idioma nacional en una publicación de tra-
bajos meteorológicos efectuados en Cataluña, y como jefe del Servicio Nacional 
me es imposible recomendarle y utilizarle, pues aparte el aspecto patriótico del 
problema, el catalán, muy digno y grato para todos, debe ir siempre acompañado 
del idioma nacional».

El treball de Fontserè i Patxot va ser un treball braç a braç, molt més del que 
ens havíem imaginat fins ara. D’aquella època Patxot (1952, p. 577) ens diu: «Cada 
dissabte, jo pujava de grat aquella escala [de l’edifici del Rellotge i que menava a 
les oficines de l’SMC] tan espaiosa com massa llarga, per tal d’anar a trobar-hi el 
Director i amic en l’efusió de la nostra dèria experimental, barrejada amb comen-
taris personals i el bescanvi sentimental, somogut per fets del moment. L’FCRC 
augmentava i perfeccionava considerablement el seu fons observacional i justi-
ficava les refiances que nosaltres teníem de treure’n un treball de certa volada, 
comptant amb la col·laboració internacional».

El volum i qualitat de la col·lecció continuà creixent i esdevingué una de les 
més importants a escala mundial. Així, i a proposta de Fontserè, la CIEN, que con-
tinuava amb el seu treball de compilació d’imatges de núvols per tot el món, decidí 
celebrar a Barcelona l’última reunió abans de presentar el que seria el nou «Atlas 
de núvols», d’abast mundial, a la Conferència de Directors per a la seva aprovació i 
posterior publicació. La nefologia catalana adquiria, doncs, projecció internacional.

La reunió tingué lloc de l’onze al quinze de juny de 1929, a l’Escola In-
dustrial de Barcelona i, per facilitar la tasca de comparació i selecció d’originals, 
Fontserè organitzà una exposició de fotografies de núvols, que també va estar 
oberta al públic. Patxot, per malaltia, només va poder assistir a les reunions del 
primer dia; però a les actes de les sessions veiem com, efectivament, prenia part 
activa a les discussions.

Ja a la reunió de Barcelona es va plantejar el problema que, a causa dels 
inicis del rearmament de les potències i, poc després, de la gran crisi de 1929, no es 
veia la possibilitat de trobar finançament per a la publicació d’una obra que havia 
costat tants anys i tant de treball. Fou aquí on Patxot feu novament una passa 
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endavant i es va comprometre a aportar 150.000 francs francesos a les despeses 
d’edició (de fet, cobrien aproximadament el cost total de l’edició). La proposta es 
feu oficial a la reunió de directors de Copenhaguen a la tardor de 1929. La condició 
que va posar Patxot fou que, a part de les edicions en llengua francesa, anglesa 
i alemanya —llengües oficials a l’OMI—, existiria una quarta edició en català 
—oficial com les altres i també pagada per la Institució Patxot, que va vehicular 
l’ajuda. Com era d’esperar, la proposta fou rebuda amb els màxims agraïments 
per la CIEN i tota l’OMI.

Per no endarrerir més l’aparició d’una obra tan necessària, es va optar per fer 
una primera edició reduïda (un «extracte», en la denominació oficial) per ser distri-
buïda entre els observadors. Va aparèixer ja l’any 1930 en les quatre llengües.7 L’edi-
ció del gran Atlas —Atlas internacional dels núvols i dels estats del cel, fou el títol en català—, 
pensat més com a obra de referència, per a les biblioteques i centres de recerca, es va 
endarrerir fins l’any 1932. Constava de 121 pàgines de text i 174 làmines, algunes im-
preses a dues tintes (un fet que no era normal a l’època), amb les imatges i esquemes 
dels núvols descrits. D’aquestes làmines, 26 contenien fotografies del fons nefològic 
de l’FCRC. Ben cert, la meteorologia catalana brillava en el seu punt més alt.

Com a mostra pública d’agraïment a Patxot pel seu suport decisiu a l’edició, 
la CIEN va fer imprimir un exemplar de bibliòfil (faceta de Patxot ben coneguda 
pels membres de la CIEN), sobre paper Japó, i el transmeté via diplomàtica. L’exem-
plar fou lliurat a Patxot pel llavors president de la Generalitat, Lluís Companys, en 
un acte que tingué lloc al Palau de la Generalitat el dia 28 de maig de 1934.

L’edició catalana del gran Atlas no va aparèixer l’any 1932, i es va demorar 
fins l’any 1935. El motiu va ser l’endarreriment en la traducció. A l’edició no consta 
el traductor, que es pensava que era el mateix Fontserè. De fet, si seguim la des-
cripció que ens en donen Iglésies (1983, p. 81) i el mateix Patxot (1952, p. 576-577) 
sembla que la traducció al català fos obra de Fontserè: «Encara em sembla veure 
el Dr. Fontserè, en l’oficina de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, entorn 
d’un llarg tauló ple dels gravats de l’Atlas i, amunt i avall, regirant plecs impresos, 
tots dos cercàvem resoldre el problema, no sempre fàcil, d’adaptar el català al tec-
nicisme físic especialitzat, tasca gens planera, les dificultats de la qual difícilment 
capiran els qui llegeixin el text definitiu».

Però ara sabem que no és així; la traducció bàsica és de Patxot. Ho sabem 
per les cartes que es conserven al Fons Fontserè.8 Com a exemple, en una carta 
a Fontserè, de 19 d’agost de 1934, Patxot escriu: «Després d’uns dies de retràs […] 
per fi avui he pogut acabar la traducció dels epígrafs de l’Atlas C.E.N. […] Demà 
començaré a revisar-ho amb esperit crític fent-hi les anotacions que me vagi sug-
gerint la lectura i deixant-ho apunt per la vostra censura, més pràctica i acurada. 
De totes maneres, encara són 54 folis semblants als que us vaig donar».

7. Podeu consultar l’edició anglesa en línia a https://www.wmocloudatlas.org/docs/ICA1930-
optimized-for-web.pdf.

8. Fons Fontserè, lligall FF17-11, Cartoteca de Catalunya, ICGC.
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Hi ha altres cartes que ho corroboren. Patxot va prendre la responsabilitat 
de fer la traducció de base. Ho feia en el seu temps lliure a l’estiu, en les estades 
a la Masia Mariona, la seva casa d’estiueig a Mosqueroles. I per això el retard de 
l’edició catalana, que es volia que aparegués alhora que les altres. Una vegada 
preparat aquest manuscrit, sí que va passar a discutir amb Fontserè la versió final, 
que va ser la publicada.

Després d’aquest èxit científic, l’FCRC va passar a ser considerada un dels 
centres mundials de referència respecte a l’estudi dels núvols, i els treballs van 
continuar. Amb la inauguració de l’observatori del Turó de l’Home, l’any 1932, 
en ocasió del Segon Any Polar Internacional (Fontserè, 1933; Batlló, 2008), es va 
obrir un segon punt on es feien observacions regulars dels núvols i dels estats del 
cel. A més, Josep Pons hi anava regularment, en estades curtes programades, per 
fotografiar núvols des d’aquell indret especial i privilegiat.

Patxot tenia el projecte de publicar monografies exhaustives sobre els di-
ferents tipus de núvols. També pensava integrar aquests estudis, de forma més 
àmplia, en una fisiografia de Catalunya, que havia de cobrir el terra, el cel i el mar.

La Guerra Civil va frustrar aquestes idees. Patxot, que s’hagué d’exiliar, va 
veure ben aviat el risc que corrien els fons de nefologia de l’FCRC i va fer tots els 
possibles, primer, per posar-los sota custòdia internacional i, després, per treu-

Rafael Patxot. 
Autor: Frederic Ballell i Maymí 
(Arxiu Fotogràfic de Barcelona).
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re’ls cap a lloc segur. No ho va aconseguir i el 29 de gener escamots de l’exèrcit de 
Franco, seguint ordres emanades de l’SMN, s’enduien el material llavors diposi-
tat a l’Observatori Fabra (i que s’havia traslladat precisament allà per protegir-lo 
dels bombardejos a la ciutat), com el mateix Patxot en va deixar testimoni a la 
seva Lettre aux Membres de l’Organisation Météorologique Internationale et aux Météorologues en 
général (1948).9 D’aquesta trista manera acabà la carrera meteorològica de Patxot. 

els intents per sAlvAr els clixés de l’fcrc

El document que presentem, redactat l’abril de 1947, reflecteix la memò-
ria que Fontserè tenia dels fets que van ocórrer els darrers dies de gener de 1939  
i que van suposar la destrucció física de l’SMC. Els va escriure a petició de Rafael 
Patxot que —en una carta del 4 de febrer de 1945— recavava la informació pre-
cisa, per demanar, una vegada més mitjançant l’OMI, la restitució dels arxius de 
la Secció de Nefologia Catalana dipositats a l’SMC en el moment del seu segrest. 
Els fets es descriuen clarament; però creiem que fora bo explicar els intents de 
Patxot, des del moment que va abandonar Catalunya, per protegir aquest pa-
trimoni. Fontserè va recollir i conservar tota la correspondència i documents 
sobre el tema que tenia en el seu poder i actualment es poden consultar al Fons 
Fontserè dipositat a la Cartoteca de Catalunya, sota la signatura FF44-4.

El mateix Patxot, en una llarga missiva sobre aquest tema enviada l’any 1947 
a Nelson Johnson, president de l’OMI, ens informa dels seus primers passos el gener 
de 1937. Però el primer antecedent que conservem és una clarivident carta de Patxot 
a Fontserè (que reproduïm), amb data 15 de juliol de 1937, en què li diu:

9. Tot aquest material no va ser retornat, amb els signes dels anys d’incúria, fins 
l’any 1983.

Text de Patxot del 1937 en què advertia què passaria amb la guerra.

Els núvols espoliats_UPE.indd   31 17/11/2017   13:01:37



32

Voldria que reconsideréssim l’internacionalització del ntre. Arxiu de Nu-
vols, car potser no vaig explicar-me prou bé.

En previsió de que els franquistes arribessin a Barcelona amb les mans des-
lligades, cal mirar de protegir aquells materials i no se m’acut res millor que la 
internacionalització, perquè a l’altra banda hi ha unes fòbies i brutalitats contra els 
nacionalismes que no siguin ells, de les quals no teniu vosaltres cap idea i cal pre-
venir-se en lo possible. Potser no cal treure res de Barcelona, jo podria gestionar 
amb el Comité Meteor. Int que’ns ho acceptés com dipòsit, cobrint-ho diplomàti-
cament amb bandera estrangera, actualment la noruega millor que la francesa. 
[…] Ja’m sap greu insistir en aquesta impressió, però jo crec que el veritable pro-
blema nostre vindrà després.10

Veiem doncs que ja durant el primer any de guerra Patxot es va preocu-
par pel futur del seu arxiu. Aquests intents van continuar el 8 de febrer de 1938, 
quan la Legació de Noruega (que en aquells moments tenia la seu a Barcelona) 
feu gestions per demanar permís a les autoritats per, sota la seva protecció, enviar 
l’arxiu a Suïssa. 

Aquesta acció anava acompanyada de la petició formulada pels presi-
dents de les associacions científiques internacionals i altres reconeguts investi-
gadors. Trobem peticions de Philippe Wehrlé, director del Servei Meteorològic 
francès; Sidney Chapman i Jacob Bjerknes, president i secretari, respectiva-
ment, de la Secció de Meteorologia de la Unió Internacional de Geodèsia i 
Geofísica (IUGG); Theodor Hesselberg, president del Comitè Meteorològic In-
ternacional; Emile Delcambre, president de la CIEN, i Dan La Cour, president 
de la IUGG.

10. Els subratllats són de l’original.

Carta del Comitè Meteorològic Internacional,  
enviada des d’Oslo, amb el segell de «CENSURA MILITAR».
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Les gestions van continuar i l’11 d’agost de 1938 el Govern de la Generalitat 
aprovava el trasllat demanat. Aquesta aprovació també significava que els arxius 
quedaven sota la disposició de la Legació de Noruega i a disposició del president 
del Comitè de l’OMI, Theodor Hesselberg. Però encara quedaven altres temes per 
solucionar. Calia fer capses resistents per al trasllat i la fusta era, en aquell mo-
ment, un bé racionat, amb totes les demores burocràtiques que això comportava. 
Per una altra part es feia difícil garantir el transport del material fins a la frontera 
sense entrebancs: controls, bombardejos, una simple avaria del transport que 
el podia deixar dies a la carretera… El temps va passar ràpidament sense que es 
trobés la solució.

Mentrestant, els bombardejos aeris a Barcelona es repetien i afectaven el 
mateix edifici del Rellotge, a l’Escola Industrial, on es trobava l’SMC (Roca Ro-
sell, 2004). Per garantir la integritat de l’Arxiu Fontserè, van decidir moure’l a 
l’Observatori Fabra, edifici isolat on no s’havien produït mai bombardejos. En 
concret es va dipositar a l’habitació dels sismògrafs, lloc semienterrat als baixos 
de l’edifici. Allà es trobava quan es va produir el segrest descrit en el document 
facsímil que publiquem més endavant.

Com queda descrit al document, el mateix Fontserè va fer diferents gesti-
ons per intentar recuperar l’arxiu o, si més no, disposar d’algun document oficial 
que confirmés l’apropiació per part de l’SMN. No va tenir èxit en cap d’elles. Fins 
i tot, coneixedor de la presència a Barcelona de Rafael Marín Sanz (1889-1939), 
llavors director de l’SMN i que havia estat alumne seu, el va anar a trobar, però 
va ser mal rebut, segons el seu propi testimoni. 

Patxot, des del moment en què va assabentar-se dels fets,11 també es va 
moure. L’objectiu era que l’OMI, que havia pres l’arxiu sota la seva protecció, 

11. Considerant els problemes de comunicació del moment, no va assabentar-se 
dels fets fins el mes de maig.

El recompte que fa Fontserè de capses per a l’espoliació.
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el reclamés a l’SMN. L’inici de la Segona Guerra Mundial va alentir els proce-
diments. De fet, a la reunió de l’OMI a Berlín, el mes de juny de 1939, Rafael 
Marín —suposem que responent a l’interès de l’organització per informar-se de 
l’estat de la col·lecció— va respondre que l’arxiu estava «en sécurité définitive». 
Després d’un intercanvi de correspondència amb l’SMN, el president del comitè 
de l’OMI, Theodor Hesselberg (1885-1966), va donar el tema per tancat a l’inici de 
1942. Resulta estrany aquest fet, atès que ell s’havia fet càrrec de la seva protecció 
durant la Guerra Civil, però eren temps difícils; ell mateix, noruec, era en aquell 
moment ciutadà d’un país ocupat i podem pensar que no voldria entrar en con-
flicte obert amb «amics» dels vencedors del moment.

Atesa la negativa a actuar, Patxot es va dirigir directament al llavors direc-
tor de l’SMN, Luís Azcárraga Pérez-Caballero (1907-1988), demanant la devolució 
del seu arxiu. No es va trobar amb el «silenci administratiu», sinó que va rebre 
resposta del director, qui negà la il·legalitat dels fets i, poc després, sobtadament, 
va rebre una visita d’Azcárraga a casa seva a Suïssa, el juny de 1942. Patxot mateix 
la descriu a Guaitant enrera (Patxot i Jubert, 1952, p. 667-685). Azcárraga li va prome-
tre accés al seu arxiu (no la propietat), el reconeixement del seu treball i facilitats 
per treballar a canvi de l’acceptació del nou estatus. Evidentment, una proposició 
d’aquest tipus a una persona com Patxot va acabar amb un «non serviam!».

La fi de la guerra va reactivar l’OMI i amb ella els intents de Patxot per re-
cuperar el seu arxiu. La primera reunió de directors de l’OMI va fer-se al gener de 
l’any 1946 i Patxot va tractar de ser escoltat sense èxit. Quan Sir Nelson K. Johnson 
(1892-1954) va ser elegit nou president de l’organització, Patxot ho va intentar 
novament. És en aquest moment que demana a Fontserè una relació completa 
dels fets. Els resultats no van ser els esperats i, esgotada la via de l’OMI, és llavors 
quan Patxot es decideix a escriure la Lettre aux membres… (Patxot i Jubert, 1948) en 
la qual, ja que no pot redreçar-los, deixa constància dels fets.

Tant Patxot com Fontserè van coincidir a pensar, i sembla molt raona-
ble, que la tràgica desaparició de l’SMC va ser deguda, principalment, a la seva 
contribució a la publicació de l’Atlas internacional dels núvols i dels estats del cel. No sols 
van desenvolupar una línia de recerca on eren capdavanters, sinó que a més, 
mitjançant les possibilitats econòmiques de Patxot, van contribuir decisivament 
a l’edició de l’any 1932, això sí, amb la condició que es publiqués també una 
edició oficial catalana. Aquest últim punt és el que no van perdonar mai els 
estaments directius de l’SMN, encara més els que accediren als càrrecs al final 
de la Guerra Civil, quan qualsevol altra opinió, que no fos l’oficial del règim, 
havia estat eliminada. 

Patxot va morir l’any 1964 i Fontserè, ja centenari, l’any 1970; i ambdós 
pensaven que la documentació de l’SMC i dels estudis de nefologia catalana havia 
estat destruïda en la major part; però la història d’aquest arxiu no va acabar aquí. 
Com veurem a l’apartat següent, amb la restauració de la Generalitat es van fer 
gestions per recuperar els fons de l’antic SMC, i amb ells es va recobrar una bona 
part de l’Arxiu de Nefologia Catalana.
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el fons Antic de l’smc

Com ja hem explicat, l’SMC va ser creat per la Mancomunitat de Cata-
lunya l’any 1921 i fou eliminat per la dictadura franquista l’any 1939. En aquest 
període va generar, com és natural, una bona quantitat de documentació i també 
va acumular moltes dades, tant numèriques —organitzades en fitxers i qua-
derns— com gràfiques. Però durant la seva existència també es va preocupar per 
recuperar i agrupar el llegat de la recerca meteorològica i climatològica existent 
a Catalunya fins aquell moment. Per aquest motiu, una part considerable del 
fons té el seu origen en altres institucions predecessores o contemporànies de 
l’SMC. Les principals són la Xarxa Meteorològica de la Granja Escola Experi-
mental d’Agricultura, l’Observatori Català, l’Observatori de les Escoles Pies de 
Sabadell, la Societat Astronòmica de Barcelona, l’Estació Aerològica de Barcelona 
i la Secció d’Estudis Nefològics de la Fundació Concepció Rabell.

Tota aquesta documentació es va confiscar a partir del 29 de gener de 1939 
i, des d’aleshores, estava en poder de l’SMN, l’actual Agència Estatal de Meteoro-
logia (AEMET). Sembla que, poc després de la confiscació, tot aquest material va 
ser portat primerament a Madrid. El doctor Fontserè, en documents manuscrits 
conservats al seu arxiu personal, també dipositat a la Cartoteca de Catalunya, 
pensava que una part important del material confiscat es va vendre a preu de 
paper vell a diversos drapaires; fins i tot n’arribà a donar adreces (vegeu la capsa FF, 
carp. 44-04, de l’esmentat arxiu). No disposem de cap confirmació independent 
d’aquest fet; podria ser cert que una part de la documentació propietat de l’SMC 
es perdés, però també, com veurem tot seguit, podria ser que encara existís, tot 
i que ignorada.

El fet clar és, com ja hem dit, que tota, o una part important, de la docu-
mentació confiscada va arribar a la central de l’SMN, llavors situada al parc del 
Retiro, a Madrid, en data no gaire posterior a la seva espoliació. El responsable de 
la custòdia d’aquest material va ser José María Lorente Pérez (1891-1983), que fou 
l’encarregat de la secció de biblioteca i arxiu de l’SMN de 1941 fins a la seva jubila-
ció l’any 1961. Posteriorment a aquesta data, Alfonso Ascaso Liria (1936-1995), en-
carregat de la regió de l’Ebre de l’SMN, demanà el trasllat d’una part important 
del fons a Saragossa. En fa una tria i envia el que no li interessa a Barcelona,12 on 
resta sota la responsabilitat de Juan Bautista López Cayetano (1910-1982), director 
de la zona de Catalunya. Aquí va peregrinar per diversos magatzems, sempre de-
pendents de l’Administració estatal (Josep M. Camarasa, comunicació personal, 
1999). No s’ha pogut encara confirmar si existeix material de l’SMC als centres de 
Madrid i Saragossa de l’AEMET o si va ser tot transferit a Barcelona.

Des de la reinstauració de la Generalitat de Catalunya, es feren diverses 
gestions per recuperar el patrimoni de l’antic SMC. No s’obtingué un èxit imme-
diat, però, finalment, els anys vuitanta s’aconseguí l’objectiu i tota aquesta do-

12. Trobem l’origen d’aquesta informació a Viñas (1977).
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cumentació que estava en poder de l’Instituto Nacional de Meteorología (INM)13 
va retornar a la Generalitat, mitjançant un protocol. Durant els mesos de setem-
bre i octubre de 1983 se’n va fer l’inventari in situ, al mateix magatzem on estava 
dipositat en aquell moment. El procediment utilitzat va ser que personal de la 
Generalitat i de l’INM conjuntament trobessin el material. A mesura que s’anava 
localitzant, s’empaquetava i se’n feia una fitxa molt somera (Ferran Relea, comu-
nicació personal, 1999). Dels magatzems van sortir-ne un total de 215 lots (alguns 
formats per més d’un paquet) numerats en ordre correlatiu (tal com sortien). Pos-
teriorment, el material retornat fou traslladat i dipositat a l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya (ICC). El dia 12 de desembre de 1984, en un acte públic, l’INM feu 
el traspàs oficial d’aquest fons a la Generalitat de Catalunya. Des de llavors tot 
aquest material ha estat a la Cartoteca de l’ICC (actualment Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya, ICGC).

Quan es va començar la cerca del material per transferir-lo a la Generali-
tat, l’estat de tot el conjunt era bastant deplorable; el material es trobava desen-
dreçat, molt brut i una part en molt mal estat, pel fet d’haver sofert humitats 
i desorganitzacions amb els trasllats successius al llarg dels anys. Es va decidir 
separar, d’entrada, tot el que anava sortint en els diferents paquets, i agrupar-ho 

13. Instituto Nacional de Meteorología (INM) és el nom oficial amb el qual es va 
conèixer el servei estatal de meteorologia entre els anys 1978 i 2008, ara conegut com a Agència 
Estatal de Meteorologia (AEMET).

Fitxa d’un núvol de la Fundació Concepció Rabell i Cibils.
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en lots relativament coherents segons els temes (com ja hem dit, en van sortir 
un total de 215). Malauradament també es va decidir no cercar registres gràfics 
d’instruments inscriptors ni les targetes d’estacions pluviomètriques i termo-
pluviomètriques. Posteriorment, ja a la Cartoteca de l’ICC, es van ajuntar els 
lots per matèries i es va posar a l’abast del públic en un catàleg organitzat per les 
diferents matèries.

Atès que la seva consulta era molt dificultosa, aquest inventari es va revisar 
i catalogar totalment de nou l’any 2002. La col·lecció conté dades meteorològi-
ques, documents administratius, correspondència i una abundant documentació 
gràfica. Cobreix un període que va des de finals del segle xix fins al 1939.

Va ser en realitzar el segon inventari que es va detectar la presència del 
material de la Secció de Nefologia Catalana i també de l’antic Observatori Català. 
Com ja hem explicat, aquest material no era propietat de l’SMC, que simplement 
el custodiava. Per mitjà de Joaquim Maluquer, biògraf de Patxot i que de jove va 
gaudir d’una de les seves beques d’estudi a Suïssa, es va poder establir contacte 
amb la família de Patxot, des de la guerra resident a Suïssa, i informar-los de la 
troballa. La família, mitjançant una «manifestació d’intencions» va cedir, l’any 
2006, tot el material trobat a l’ICC amb la condició que es mantingués sempre 
junt amb el fons de l’antic SMC, sense disgregació.

El gros dels materials de la nefologia catalana que es conserven està cons-
tituït per clixés negatius de vidre, de mida 180 × 130 mm, numerats de l’1 fins al 
4063, corresponents a les fotografies convencionals de núvols, i parelles de clixés 
negatius de vidre, numerats de l’1 fins al 1675, de mida 150 × 100 mm, correspo-
nents a les fotografies estereoscòpiques de núvols. Els clixés es complementen 
amb llibretes i fitxes, que documenten els detalls de la seva obtenció. També hi 
ha moltes fotografies en paper, positivades a partir dels clixés. L’any 2014, la Bi-
blioteca de Catalunya va transferir a l’ICGC diversos milers de fitxes de núvols, 
amb les fotografies obtingudes per contacte amb els clixés, que suposem que cor-
responen al material que Fontserè afirma que tenia a casa seva en el moment de 
la destrucció.

Aquest fons es troba ara a l’abast del públic a la Cartoteca de Catalunya. 
La part més fràgil està formada pels milers de clixés de vidre i, per garantir-ne la 
preservació, tots els clixés es van escanejar. En un futur proper esperem poder 
escanejar la totalitat dels documents.
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A continuació es presenta l’edició facsímil del manuscrit d’Eduard Fontserè sobre 
els esdeveniments succeïts en acabar la Guerra Civil espanyola que van portar 
a la desaparició del Servei Meteorològic de Catalunya, juntament amb la seva 
transcripció.

El document s’ha transcrit usant grafia moderna i aplicant l’actual norma-
tiva de l’Institut d’Estudis Catalans. En conseqüència, es poden trobar paraules 
que s’han transcrit de manera diferent de tal com sortien a l’original, com per 
exemple envío (enviament, p. 2 del facsímil), bombejades (bombardejades, p. 3 del facsímil), 
o camionista (camioner, p. 1 dels apèndixs del facsímil). També s’ha usat l’actual sigla 
del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) en lloc de l’emprada durant la pri-
mera etapa d’aquesta institució (S. M. de C.). Només hi ha dues paraules de les 
quals no es té certesa en la transcripció, per això es trobaran assenyalades entre 
claudàtors.
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Notes referents a l’arxiu i material de nefologia de la Fundació Concepció Ra-
bell, des de les primeries de l’any 1938. Algunes d’aquestes notes porten dates 
aproximades, perquè s’han perdut els documents i anotacions originals. Llevat 
d’algunes d’aquestes imprecisions de data, els fets són certs, i desgraciadament 
prou vius en la memòria.

El mes de gener del 1938, el Director del Servei Meteorològic de Catalunya 
havia rebut, en dues o tres cartes particulars del Sr. Patxot, el suggeriment de 
transferir a Suïssa els clixés i documents nefològics de la Fundació C. Rabell, a fi 
de salvar-los d’una possible destrucció. Aquest suggeriment prengué tot seguit 
estat oficial en una comunicació que la Legació de Noruega adreçà al Director del 
Servei, amb data 8 de febrer del 1938, en la qual la Legació deia que el seu Govern, 
a petició dels Srs. Hesselberg, Delcambre i La Cour (en llurs qualitats respectives), 
li havia donat l’encàrrec de demanar a les autoritats espanyoles autorització per 
enviar a Suïssa aquells materials, i pregava a l’esmentat Director que per la seva 
part donés totes les facilitats possibles. Li fou respost en 19 de febrer que l’SMC 
estava disposat a fer la tramesa tan aviat com l’autorització de la Generalitat fos 
rebuda. Així ho comunicà el Ministre de Noruega al seu Govern, i el 25 de febrer 
el Dr. Hesselberg escrigué una carta particular a Fontserè, en què li agraïa l’aco-
llida donada a la gestió de la Legació.

Amb data de 15 del mateix febrer, el President de la Junta de Relacions 
Culturals de la República enviava a la Generalitat una comunicació en el mateix 
sentit, trametent una petició de l’Ambaixador d’Espanya a Londres. La Conselle-
ria de Cultura de la Generalitat, el 28 de febrer, ho comu-
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nicà en consulta al Director de l’SMC, qui respongué el mateix dia aconsellant 
que fos concedida l’autorització que es demanava i sol·licitant la protecció neces-
sària perquè tot aquell material pogués ésser convenientment embalat i tramès 
amb seguretat a la frontera. Cal recordar que aquells dies, per fer una caixa d’em-
balatge, es necessitava resoldre un expedient oficial prop dels sindicats obrers, que 
s’havien fet amos de la situació, i que a Barcelona s’havien acabat gairebé les exis-
tències de fusta. De caixes manejables i de resistència adequada a un transport 
atzarós, se’n necessitaven una cinquantena. La resposta del Director del Servei al 
Conseller anà acompanyada d’una visita personal, de la qual el Director tragué la 
impressió que aquell enviament equivalia a deixar el material al mig del carrer. El 
bombardeig de carreteres i ferrocarrils era continu, i els pocs mitjans de transport 
havien estat acaparats pels militars; la Generalitat havia estat totalment desbor-
dada per la FAI i els milicians, i de fet no podia respondre de res. Segurament 
aquest sentiment de la pròpia ineficàcia fou causa que fins a l’11 d’agost del 1938 
no es respongués a l’SMC amb un acord, en el qual s’autoritzava el Director per a 
fer l’enviament, però amb l’obligació de tornar-ho tot immediatament al Servei 
en cas que sorgís qualsevol dificultat durant l’expedició, dificultat que, per altra 
banda, el Director no hauria pogut controlar, perquè no l’haurien deixat viatjar 
fins a la frontera. 

Mentrestant, però, i abans que es donés aquella autorització, la situació a 
Barcelona s’havia anat fent tràgica. Els hidros [hidroavions] italians de les bases 
de Mallorca, secundats algunes vegades pels avions que venien de ponent, havien 
intensificat els seus atacs a la ciutat. A darrers de
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març o primers d’abril, vingué un moment que la ràdio de Sevilla anuncià que les 
universitats «separatistes» rebrien la visita de l’aviació de Franco, i, efectivament, 
la Universitat Literària i la Universitat Industrial no trigaren a ésser bombarde-
jades.1

Deixem la paraula al fotògraf Sr. Pons:
«A la fi, esdevingué el que feia temps que teníem la temença que havia 

de succeir. Un jorn, entre set i vuit del matí, va passar per damunt de l’Escola 
Industrial un avió i va procurar localitzar-hi dues bombes. La primera va caure 
a uns dos-cents metres, i la segona, just damunt l’edifici del rellotge, on estava 
instal·lat el Servei Meteorològic de Catalunya. La bomba esmicolà sis pisos, des de 
la teulada fins a la planta baixa, i enderrocà la quarta part posterior d’aquell gran 
casal. La metralla penetrà a l’oficina del Servei i en quedaren diferents trossos 
encastats en els aparells de ràdio. El fet d’ésser la segona bomba la que hi va caure, 
va fer que, en sentir el retruny de la primera, els radiotelegrafistes ràpidament es 
tiressin a terra, i la resta del personal s’entaforà al lloc que cregué més bon recer 
per si en tiraven d’altres, cosa que succeí tot seguit. No quedà un vidre sencer en 
gairebé tot l’edifici. Aquest fet no minvà pas l’arrelat sentit del deure que tenia 
tot el personal del Servei, el qual reprengué immediatament les seves tasques. 

»Esdevingut el fet descrit, amb la fonamentada temença que el cas es re-
petís, el Dr. Fontserè va resoldre posar a més bon recer tot el material fotogràfic i 
les llibretes on hi havia les dades relacionades amb els clixés impressionats, com 
també les observacions nefològiques que durant disset anys s’havien anotat cada 
dues

1. Vegeu Roca Rosell (2004).
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hores. Els clixés 13 × 18 cm, de suport de vidre, passaven dels quatre mil,2 i els 
impressionats amb teodolits fotogràfics no ho recordo bé, però crec que passaven 
dels dos milers.3 Tot aquest material fou traslladat a l’Observatori Fabra. També 
formava part del material indicat, propietat exclusiva de la Fundació Concepció 
Rabell, diferents aparells fotogràfics, acoblats amb altres, també desapareguts, de 
la meva propietat».

Fins aquí les notes del Sr. Pons.
L’elecció de l’Observatori Fabra com a lloc més segur fou feta en vista que 

fins aleshores res de la muntanya no havia estat bombardejat, i que la gent ar-
mada més propera era als edificis del cim del Tibidabo, on hi havia un reduït esca-
mot de «milicianos», sense importància militar. De l’Observatori fou escollida la 
sala dels sismògrafs, perquè dos dels seus costats són a la roca viva, i els altres dos 
miren a la ciutat, és a dir, a la banda oposada als edificis del cim de la muntanya.

En realitat, aquest trasbals de les col·leccions, que les circumstàncies ha-
vien fet urgentment necessari, i la situació cada dia més caòtica de la ciutat i dels 
camins de Catalunya, havien esvaït tota possibilitat de trametre els documents 
nefològics a l’estranger. Per a més seguretat que en cas d’una nova emergència 
el treball de tants anys no fos totalment perdut i restés almenys una represen-
tació de la feina feta, les còpies de paper en mida normal foren separades dels 
clixés i dipositades al domicili del director de l’SMC.4 Una dotzena, o poc més, 
de capses de clixés que per diferents motius havien romàs separats dels altres 
(els negatius originals de l’Atlas elemental, els de l’Atlas internacional, els de fumeres i 
alguns del Montseny, que estaven en estudi) foren també separades, i repartides 

2. La numeració dels conservats actualment a la Cartoteca de Catalunya arriba a 
4063, els últims obtinguts l’any 1937; però encara n’hi ha algunes desenes més, que considerem 
posteriors i sense numerar.

3. La numeració de les parelles de fitxers fotogramètrics conservats arriba a 1675.
4. Finalment, l’any 2014, aquests materials van arribar a la Cartoteca de Catalunya 

des de la Biblioteca de Catalunya.
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entre els domicilis del fotògraf i del Director. Tota la resta passà a l’Observatori, 
on amb tot ordre fou col·locat en els mateixos dos armaris que ho havien contin-
gut en el Servei; en el fris de cada armari s’hi posà un cartell que deia: «Propiedad 
de D. Rafael Patxot, bajo la protección del Comité Meteorológico Internacional».

Això no era cap secret: els innúmers visitants de l’Observatori Fabra ho 
veien cada dia, i ho sabia el personal del Servei Meteorològic Espanyol a Barce-
lona, que, encara que estava incorporat a l’aviació republicana, i n’aprofitava tots 
els avantatges materials, esperava l’arribada dels seus congèneres de l’altra banda.

El 26 de gener del 1939 feren irrupció les tropes d’en Franco a Barcelona. El 
qui els manava —no sé qui era—  havia tingut un moment de lucidesa o de sentit 
cristià, en aturar als afores tota la sarraïnada d’avantguarda, i fer passar al davant 
els italians, que en grup motoritzat davallaren a tota velocitat pel carrer Major 
de Gràcia. Després seguiren altres tropes igualment disciplinades de les altres 
armes. Aquesta decisió de mantenir allunyats els moros i les forces de xoc estalvià 
a Barcelona un dia d’esglai i de vergonya. De fet, la ciutat estava inerme des de feia 
dos dies: el 23 totes les forces combatents havien partit cap al nord, i la matinada 
del 24 ho feren les darreres formacions auxiliars i d’oficina. Amb aquesta riuada 
humana fou obligada a marxar la gent més escollida de les darreres lleves; entre 
ells, familiars meus i el personal mobilitzat del Servei Meteorològic de Catalunya. 
Els meteoròlegs del Servei Meteorològic Espanyol, de la Travessera de Dalt, es 
quedaren tots, i allí continuaren, llevat d’en Mariano Doporto,5 que havia pogut 
arribar a Barcelona

5. Mariano Doporto es va exiliar i va arribar a ser cap del Servei Meteorològic d’Ir-
landa. Per a més informació, vegeu A. Anduaga (1998).
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fugitiu de l’observatori d’Igueldo i que temporalment s’havia adscrit al Servei de 
la Travessera, però que havia marxat a l’estranger en venir la desfeta final, i avui 
és encara al Meteorological Office de Dublín.

El 29 de gener es presentà a l’SMC un tinent d’aviació amb dos soldats. No 
li feia falta més acompanyament, perquè la Universitat Industrial havia estat ja 
presa militarment. Aquell tinent era el Sr. Adolfo Martín Beloso, llicenciat en 
Ciències i meteoròleg del Servei Meteorològic Espanyol.

Deixo altra vegada lloc a les impressions del Sr. Pons: 
«Les tasques del Servei Meteorològic de Catalunya s’anaven portant a 

terme amb tota regularitat, malgrat que a poc a poc els seus funcionaris eren 
desplaçats per anar a incorporar-se a les lleves que anava demanant el Govern, i 
quedàrem solament, els darrers temps, el Cap Dr. Fontserè, dues noies, un sub-
altern mig malalt i jo.

»Feia dos o tres dies que havien arribat els “nacionals” a Barcelona, quan 
entre deu i onze hores del matí va presentar-se al Servei un militar (crec que era 
tinent meteoròleg) acompanyat de dos soldats. El dit oficial va preguntar-me si hi 
havia el “Sr. Director”. Jo vaig contestar que no. Llavors ell va dir que des d’aquell 
moment “tomaba posesión del Servicio Meteorológico de Cataluña, por orden de 
la Jefatura del Servicio Meteorológico Nacional”, i tot seguit va demanar un paper 
en el qual va escriure que el nostre Servei havia passat al Servei Meteorològic 
Nacional, full de paper que va fer enganxar al damunt de la placa que nosaltres 
teníem clavada a la paret, a prop de la porta d’entrada.

»Davant de l’actitud autoritària d’aquell militar, 
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vaig demanar-li que tingués l’amabilitat d’esperar, que jo procuraria localitzar 
el Dr. Fontserè. L’home accedí i vaig telefonar a l’Editorial Gili6 i al seu domicili 
particular sense poder-m’hi posar en relació. Llavors vaig dir a Beloso que esperés 
l’endemà a prendre possessió del Servei, a fi de posar-se abans en relació amb el 
Dr. Fontserè. Beloso va dir-me que no hi havia inconvenient, ja que ell també 
desitjava parlar amb el Cap del Servei, sempre que jo em fes responsable en el cas 
que es toqués quelcom del que en aquell moment hi havia en les dites oficines. Jo 
vaig acceptar la responsabilitat si alguna cosa mancava, i tot seguit Beloso i els dos 
soldats van anar-se’n, i jo vaig anar a casa del Dr. Fontserè, al qual vaig esperar, i 
en arribar vaig assabentar-lo del que havia succeït.

»Al jorn següent, al matí, va personar-se al Servei Beloso, també acompa-
nyat de dos dels seus subordinats, on el Dr. Fontserè ja l’esperava. Tot seguit varen 
entrar al despatx particular del Cap del Servei, qui va demanar-me que jo entrés, 
cosa que em va servir per assabentar-me del que allà es parlà.

»Deixant de banda el que el Dr. Fontserè i Beloso digueren referent al que 
afectava directament al Servei Meteorològic de Catalunya, descriuré el que passà 
en relació amb l’assumpte que en aquest moment interessa escatir. El Dr. Font-
serè, quan Beloso li parlà del material fotogràfic, de les fotos d’estats del cel i els 
documents amb elles relacionats, no solament va dir-li que res d’allò no tenia 
cap relació amb el Servei Meteorològic de Catalunya, sinó que li va llegir, i posà a 
les seves mans, documents que ben clar certificaven que tot el que reclamava era 
propietat de la Fundació Concepció Rabell, i des de feia temps ho tenia reclamat 
oficialment el President del Comitè 

6. Fontserè va col·laborar durant molts anys amb l’Editorial Gili, amb qui va realit-
zar diferents publicacions sobre ciència.
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Meteorològic Internacional, d’acord amb la Fundació. El Cap del nostre Servei bé 
prou emprava tots els mitjans per fer-se entendre, a fi que Beloso no pogués ar-
gumentar ignorància o un malentès, tractant-se d’un cas tan delicat, però aquest 
hi posava poca atenció, i, a la fi, va dir que ja ho solucionarien els seus superiors, 
ja que ell solament es limitava a portar a terme el que li havien manat, i així com 
havia de confiscar el material del Servei, també havia de possessionar-se del dit 
material fotogràfic.

»Veient el Dr. Fontserè que no hi havia cap mitjà per seguir defensant 
aquells interessos, tan preuats per a nosaltres, va oferir-se a Beloso per acompa-
nyar-lo a l’Observatori Fabra i fer-li personalment entrega del que allà hi havia 
dipositat; però aquest rebutjà el suggeriment. Llavors el Dr. Fontserè va pre-
guntar-li si jo el podia acompanyar, i després d’uns moments de dubte, ho va 
acceptar.

»Tot seguit el Dr. Fontserè, dues noies i jo deixàrem, amb la recança i an-
goixa que es pot suposar, el nostre Servei per sempre més, la fi del qual fou l’es-
micolament de tot el que hi havia de caire científic. Amb Beloso, els dos soldats, i 
un altre que s’esperava a baix amb un auto, vaig anar a l’Observatori Fabra. Vaig 
lliurar a Beloso les claus dels armaris. Els va obrir, i un cop assessorat que les 
coses estaven com calia, va dir-me que ho trobava bé. Manà que no es toqués res, 
va ficar-se les claus a la butxaca i vàrem pujar a l’auto, que em deixà davant del 
meu domicili.

»Passats uns deu dies d’aquella data, que no oblidaré mai (no recordo qui 
va fer-m’hi anar), vaig personar-me a l’Observatori Fabra, i allí hi havia un camió. 
Beloso i diversos soldats varen anar carregant,7 sense 

7. Un dels soldats va ser Joan Pardo, que després va ser observador meteorològic al 
Turó de l’Home.
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el mirament que calia, les caixes de clixés i tot l’altre material, la destinació del 
qual ens és completament ignorada».

A aquelles notes del Sr. Pons puc afegir-hi alguns records personals. Quan 
jo acorralava en Beloso per fer-lo desistir de la confiscació del material de la Fun-
dació, ell es tragué un paper de la butxaca, sens dubte per assegurar-se del pas 
que donava. La meva sordària m’havia permès situar-me prou a prop d’ell per 
llegir el que deia; era una ordre signada per Pio Pita (em sembla recordar que 
a Saragossa),8 en què li manava que confisqués immediatament el material del 
Servei Meteorològic de Catalunya i les col·leccions de fotografies del Sr. Patxot. Es 
ficà novament l’ordre a la butxaca, i des d’aquell moment es desentengué ja de tot 
el que jo li anava dient. A més es negà a aixecar acta o inventari de la confiscació.

No sé si fou el mateix dia de la confiscació o l’endemà, en Beloso enganxà 
a la porta de l’observatori Fabra un paper que deia: «Incautado por el Servicio 
Meteorológico Nacional». Ja en la nostra conversa m’havia dit que ni al Servei ni 
a l’Observatori Fabra no m’hi acostés més. Es veu que a l’home li havien pujat els 
galons al cap.

El material del Servei fou vandàlicament destruït. Àdhuc el replanet de 
marbre del nefoscopi Besson que hi havia al terrat fou trencat a cop de martell, 
com també la placa de ferro porcellanat que hi havia a la porta de l’oficina. Un 
dels nostres millors aparells de ràdio fou regalat a uns soldats que feien guàrdia a 
la porteria de Can Batlló.9 Algú va indicar-me que la nostra esplèndida col·lecció 
de treballs originals (cartes del temps, sondatges, estudis en curs, estoc de publi-
cacions, etc.) havia estat carregada en un camió militar i venuda per en

8. L’any 1938 la seu del Servicio Meteorológico de l’exèrcit revoltat es mogué a Sara-
gossa per atendre millor les necessitats de la guerra. Hi romangué fins a la fi de les hostilitats.

9. En el seu origen, l’espai de la Universitat Industrial fou la fàbrica de Can Batlló, 
terme que encara ara s’utilitza.
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Beloso a un drapaire per 500 pessetes. A la fi vaig poder localitzar el magatzem 
del drapaire, i aquest em va confirmar que efectivament un militar li havia anat 
a oferir aquell negoci, però que tot aquell paper ja havia estat venut per a fer-ne 
pasta i que seria impossible recuperar-lo.10 

Mentrestant, jo havia pogut indagar que en Marín, Cap aleshores del Ser-
vei Nacional, era a Barcelona. La meva entrevista amb ell l’he descrita en una 
altra nota.11

Aquells mateixos dies, quan ja l’espoliació era feta, estigué de pas a Bar-
celona un antic deixeble meu, el Dr. Manuel Mantero, enginyer geògraf; estava 
també assimilat a oficial de l’exèrcit, i vingué a veure’m. Li vaig contar ço que 
m’havia esdevingut, i mostrà tenir-ne un veritable disgust. L’assumpte del Servei i 
de la Fundació ja era consumat, i no podia fer-hi res; però recordant els temps que 
havia treballat amb mi a l’Observatori Fabra, hi anà personalment. Trobà deso-
lada la família del conserge, que era a l’Observatori des de la fundació. En Beloso 
els havia donat ordre d’anar-se’n, havia tancat i segellat totes les dependències 
de la casa i se n’havia endut les claus. No sé com s’ho enginyà en Mantero, però 
tornà a l’Observatori amb les claus, va obrir-ho tot, i digué que no fessin més cas 
de la confiscació ni d’en Beloso.

Al mateix temps que el Dr. Mantero, vingué a Barcelona per pocs dies un 
altre antic deixeble, Sr. Batista, que ocupa un dels primers llocs de l’escalafó de 
meteoròlegs de l’S. M. espanyol. Encara que em constava la seva poca simpatia 
per les nostres coses, vaig decidir anar-lo a veure per preguntar-li si sabia on ha-
vien anat a parar els clixés que se n’havien endut de l’Observatori. Fent-me molta 
de violència, perquè temia una repetició de la visita a Marín, el vaig anar a trobar 
a l’Oficina de la Travessera de Dalt. En entrar i preguntar per ell, des del vestíbul 
vaig veure

 

10. Malgrat tot no fou així, ja que al Fons antic del Servei Meteorològic es conserva 
el gros dels mapes i de les observacions aerològiques. Falten, però, alguns períodes, que po-
drien ser els venuts o destruïts. També deuria desaparèixer tot el que estava per sobre les 
taules encara en elaboració, sense classificar als armaris.

11. A CTC-FF44-LL04-P106 i P107 qualifica la resposta de Marín de «boutade» i ex-
plica que li va dir «que si no estava conforme [amb la confiscació], dirigís una instància al 
General Kindelan» (que llavors era el cap de l’aviació i de qui depenia el Servicio Meteoro-
lógico Nacional).
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en un departament interior els dos armaris de la Fundació, que exteriorment 
semblaven en ordre, però els havien estat arrencats els rètols que jo hi havia posat 
quan eren a l’Observatori Fabra. Com que això és tot el que jo desitjava saber en 
aquell moment, no vaig fer sinó saludar el Sr. Batista amb quatre llocs comuns. És 
la darrera notícia que tinc del nostre arxiu de clixés, llevat de la cínica afirmació 
d’en Marín davant el Comitè Meteorològic Internacional.12

Les nostres impressions posteriors són que en Beloso no acabà bé la seva 
carrera. Estigué a Barcelona uns quants mesos actuant, ben poc airosament, de 
Cap de l’oficina meteorològica regional. Mentrestant, els actes de vandalisme 
comesos contra l’SMC i l’F. C. R. començaven de tornar a la boca, i a l’S. M. E. es 
devia respirar com una urgència de tirar per la borda «el último mono».13 Aquest 
també es devia sentir insegur. Un dia, crec que fou l’agost o el setembre del 1939, 
Beloso feu passar un avís al Sr. Pons, per conducte d’un amic d’aquest, en què li 
deia que tenia precisió de parlar-li privadament i li pregava que volgués passar 
un moment per l’oficina de la Travessera. En Pons hi anà, i Beloso li digué que 
li dolia molt el que havia fet al Servei, però que tot ho havia fet complint ordres 
superiors, i que sabent que un dels perjudicats era el Sr. Pons, li demanava que li 
perdonés els perjudicis que pogués haver-li causat. Li confessà que, en enviar-lo 
a Barcelona, a més de l’ordre escrita, li donaren verbalment aquesta consigna 
terminant: «meta VD. un puntapié a todo lo que sea Servicio Meteorológico de 
Catalunya». En Pons li digué que tot això ho havia de dir al Director, a la qual 
cosa en Beloso es negà.

12. Vegeu Patxot i Jubert (1952, p. 672-673).
13. Pel que hem pogut indagar, l’any 1941 trobem Adolfo Martín Beloso com a cap de 

meteorologia de la Región Aérea Central i l’any 1970 encara el trobem actiu dintre del Cuerpo 
Especial Facultativo de Meteorólogos.
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De les coses que ens han dit després referents a Beloso, no en tenim proves ni 
confirmació segura. Sembla que la necessitat que hi hagués un culpable i els al-
tres poguessin rentar-se’n les mans feu que Beloso fos expedientat i expulsat del 
«cuerpo» per extralimitació en les ordres que havia rebut amb relació al Servei 
Meteorològic de Catalunya. D’aquesta manera, els lladres de primera categoria 
podrien dormir tranquils damunt la pell de l’inculpat. Si això fos cert, l’expedi-
ent podria revelar molts fets que [ignorem]. Però per motius ni en tenim ni n’hem 
cercat comprovació.

En aquest assumpte, Beloso ha estat el malfactor material. Responsables, 
qui més qui menys, ho són gairebé tots els del Servei Meteorològic Espanyol, que 
esperaven l’ocasió d’exterminar un centre de treball que els feia ombra. Inductors 
i directors dels fets, i culpables d’ells, són Marín i Pita, sense cap dubte; d’altres 
en tinc vehement sospita, però no en tinc prova. Crec que el general Kindelan, 
de qui depenia nominalment el Servei Meteorològic Espanyol quan ocorregué 
el robatori, se n’assabentés molt per alt, àdhuc és possible que ni se n’assabentés. 
El «cuerpo» obrà pel seu compte, aprofitant que aquells dies el qui portava un 
uniforme podia fer impunement el que li donés la gana. El Sr. Azcàrraga, que és 
el Cap nominal actual, tampoc crec que hi tingui massa iniciatives, i m’inclino a 
creure que la gestió de Fribourg14 fou feta per compromís, com d’ofici, i solament 
per «l’honor del cargo».

Avui l’S. M. E. continua sota la jefatura visible d’Azcàrraga, però, de fet, el 
«cuerpo» és sobirà, sota la direcció efectiva del número 1 de l’escalafó Sr. Francisco 
del Junco, que hi fa d’eminència grisa, amb honors i altres alegries de coronel.

14. Es refereix a la visita a Rafael Patxot, feta el mes de juny de 1942 i comentada a la 
nota preliminar.
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En Messeguer15 ja era passat a la història quan succeïren tots aquests fets. En sa 
qualitat d’enginyer geògraf, fou el darrer representant de la jefatura de l’Institut 
Geogràfic damunt l’S. M. E., jefatura que abans havien ocupat els Srs. Galbis i 
Cruz Conde, també del mateix Institut, dins el qual els meteoròlegs formaven 
llavors un cos de segona classe, com el de topògrafs. En Messeguer respirava, 
és cert, com els seus subordinats, la dèria centralista; però la seva actuació en 
aquest sentit no passà de detalls pintorescos com els de l’Exposició de la C. E. N. 
a Barcelona.16 El cos de meteoròlegs li tingué sempre mala voluntat; el conside-
rava com a un intrús, i no parà fins que s’independitzà de l’Institut Geogràfic i 
aconseguí passar a dependre directament del President del Consell de Ministres. 
Conveniències materials de diversa índole portaren després l’S. M. E. a incor-
porar-se a l’aviació militar, on figurava en acabar la guerra i figura encara avui. 
Però, llavors, a l’S. M. E., d’en Messeguer ja no se’n preocupava ningú.

31 març 1947

15. Enrique Messeguer va ser director del Servicio Meteorológico Nacional entre 
1925 i 1932. A la nota introductòria hem comentat el seu enuig per l’absència del castellà en la 
publicació de l’Atlas elemental.

16. Vegeu Patxot i Jubert (1952, p. 392-398).
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Apèndixs a l’historial de l’espoliació dels materials nefològics  
de la Fundació C. Rabell, de data 31 març de 1947

Apèndix II17

Dades tretes d’apuntacions isolades, de notícies tardanes i de records més 
o menys borrosos, provinents de dies en els quals les meves tribulacions eren 
prou grans per no permetre’m investigacions gaire profundes. Algunes d’aques-
tes dades cal considerar-les, per aquest motiu, com purament indiciàries, i per 
això no s’han inclòs en el report.

1. El camioner del camió militar que s’endugué les coses del Serv. M. de 
C. i de la Fundació es deia Benito.

2. Se m’afirmà que aquells objectes, llevat dels que cadascú s’apropià pel 
seu compte, foren duts en diferents partides als llocs següents:
— Un magatzem militar provisional del Carrer de les Carolines de 

Gràcia, on anaren a parar alguns mobles.
— L’oficina regional de l’S. M. E. (Travessera de Dalt).
— Tres magatzems de drapaire escampats per Barcelona.

3. El mes de juny del 1939 foren tramesos a Madrid els objectes de la Fun-
dació que hi havia a l’Oficina regional. Possiblement quedà a Barcelona, 
almenys, alguna capsa de diapositives, he sentit a dir que en una Con-
ferència donada fa poc en un centre militar s’hi havien projectat vistes 
de núvols que algú va reconèixer com de la Fundació. No n’he seguit el 
fil, perquè una topada recent amb motiu d’un inexplicable programa 
de Conferències del C. E. de C.18  —que a la fi no es donaren—

17. L’apèndix i es troba seguidament, ja que Fontserè va canviar la numeració dels 
apèndixs després de redactar-los.

18. Centre Excursionista de Catalunya.
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m’ha tornat a obligar a ésser un xic circumspecte. 
Cal tenir present que precisament el mateix mes de juny havia de tenir 

lloc la reunió del Comitè Internacional Meteorològic a Berlín (21-25 de juny), on 
en Marín havia d’escamotejar la qüestió del robatori amb una resposta ambigua. 
El compte rendu en fou publicat el 1941 pel Secretariat de l’O. M. I. (publicació 
n. 45).

Apèndix I

En ésser nomenat President de la Diputació l’any 1939 el Comte del Mont-
seny, Sr. Milà i Camps, vaig exposar-li el que havia esdevingut al Servei, i vaig 
demanar-li que reclamés el que n’havia estat sostret, perquè o era propietat de 
la Diputació, o eren objectes dipositats en confiança, dels quals la Diputació era 
responsable. Aquells dies el Comte tenia molt de tràfec amb les autoritats mili-
tars, i no em feu cap cas. Poc després vaig reiterar la visita amb el mateix resultat. 
Finalment, vaig decidir lliurar-li unes notes, datades el 29 de juny del 1939, que 
podien servir de guió per a una gestió [prop] de la «Jefatura de las Fuerzas del 
Aire». Aquestes notes eren respectuoses per a les autoritats i redactades amb l’estil 
i des del punt de vista en el qual semblava natural que es posés la Diputació. Des-
prés d’una curtíssima entrevista, en vaig sortir amb la impressió que el President 
ja estava tip de mi, i que aquell paper aniria sens més històries al cove. Ignoro si 
li donà curs. Ho dubto.

De l’esborrany que en conservo, en copio els trossos següents, per si poden 
servir d’inventari o de recordatori.
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«Notas para una instancia reclamando el material del Servicio Meteorológico.
»Observación. Esta instancia probablemente no dará resultado, o lo dará 

negativo, si se dirige al Servicio Meteorológico Español, cuyo afán por la desapari-
ción de la Diputación puede considerarse comprobado en multitud de ocasiones. 
Tal vez sería preferible una gestión cerca de la Jefatura de las Fuerzas del Aire, por 
cuanto no le afectan los intereses de cuerpo del referido Servicio, que parecen 
haber sido los inspiradores de los hechos ocurridos en enero.

»El 30 de enero del corriente año se presentó en el local que el S. M. de la 
Diputación19 ocupaba en el piso alto de la Escuela de Ingenieros (C. Urgel 187) el 
funcionario del S. M. N.20 y teniente de aviación Sr. Martín Beloso, acompañado 
de soldados, incautándose del local y del material, que cerró y selló. Inmedia-
tamente se dirigió al Observatorio Fabra, situado en la montaña del Tibidabo, 
y se incautó así mismo del archivo, clichés y documentación sobre estudios de 
nubes que D. Rafael Patxot tenía confiados al S. M. de la Diputación, y que para 
resguardarlos de los riesgos de guerra habían sido transferidos provisionalmente 
al subterráneo de los sismógrafos del referido observatorio.

»A pesar de la cortés petición del Director del S. M. de la Diputación, el Sr. 
Teniente Beloso se negó a levantar acta ni firmar recibo ni inventario de dichos 
objetos ni declarar por orden de qué autoridad o en virtud de qué facultades 
obraba.

»En la semana siguiente al 30 de enero, pro-

19. Servicio Meteorológico de la Diputación.
20. Servicio Meteorológico Nacional.
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cedió dicho Sr. a llevarse o a destruir el mobiliario, el archivo, los instrumentos, la 
biblioteca, y en general todo el material del S. M. de la D., así como se llevó tam-
bién los clichés nefológicos y toda la documentación, carnets de trabajo, copias y 
ficheros de positivos que se hallaban en el Observatorio Fabra, a pesar de que en 
el testero de los armarios respectivos constaba de modo visible la propiedad parti-
cular de D. Rafael Patxot y la protección del Comité Meteorológico Internacional.

»Enterada la Excm. Diputación por el Director de su S. M. de todos estos 
hechos, pero respetuosa con las autoridades militares y estimando que no era 
llegado el momento de hacer reclamaciones que, aunque justas, hubieran po-
dido aumentar el número de las preocupaciones que en los primeros días de la 
liberación habían de absorber la atención de dichas autoridades hacia problemas 
más urgentes, se abstuvo de ponerlo en conocimiento de V. E.; pero hoy, resueltos 
ya felizmente la casi totalidad de aquellos problemas, se permite acudir a V. E. 
para someter con todo respeto a su alta consideración la irregularidad del proce-
dimiento seguido con una de nuestras instituciones científicas de mejor arraigo, 
invadida sin formalidad de ninguna clase y sin que a la Presidencia de la Diputa-
ción, como propietaria o depositaria de lo incautado, se le dirigiese comunicación 
alguna sobre el particular. 

»Y en consecuencia, ruega a V. E. que se sirva dar las órdenes oportunas 
para que sea devuelta a esta Presidencia la llave del local de la C. de Urgel, así 
como el material de toda clase substraído del 
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mismo y la colección de estudios de nubes con su archivo e instrumental, del 
cual y ante su propietario es responsable la Diputación. 

»Anexos que se adjuntan:

»A. Antecedentes relativos al S. M. de la Diputación de Barcelona.
»B. Antecedentes relativos al depósito Patxot:

»A fines de 1922, D. Rafael Patxot propuso a la Excm. Diputación, enton-
ces mancomunada, la iniciación de una serie de estudios y fotografías de nubes, 
aprovechando la circunstancia de funcionar en Barcelona el Servicio Meteoro-
lógico Provincial. De común acuerdo se estableció que los gastos de material y 
personal serían sufragados por el Sr. Patxot, a nombre de la Fundación C. Rabell 
instituida y sostenida por él para el fomento de obras de Ciencia y de Arte, que el 
material y la documentación científica serían de su propiedad, y que el Servicio 
Meteorológico Provincial, a cambio de la inspección de los trabajos y cesión del 
local, podría utilizar, sin perjuicio de aquella propiedad, los datos que le comu-
nicaran para sus estudios de climatología regional. Entonces se montó una base 
nefoscópica de 400 metros de longitud, con dos teodolitos fotogramétricos Taffara 
y una instalación telefónica entre ellos, un laboratorio fotográfico y los aparatos 
necesarios para la medición de los clichés.

»En la reunión que la Comisión Internacional para el Estudio de las nubes 
celebró en Zurich en 1926, 
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se presentó una selección de aquellos trabajos, que por primera vez situaron a Es-
paña en uno de los primeros lugares en este orden de investigaciones científicas.

»En junio de 1929, y ante la importancia capital que iban adquiriendo los 
archivos nefológicos de la Fundación Rabell, la citada Comisión internacional 
decidió reunirse en Barcelona. Con esta oportunidad se celebró en la misma ciu-
dad una exposición de fotografías de nubes a la que concurrieron todos los es-
pecialistas del mundo con sus mejores clichés, y en la cual fueron seleccionados 
definitivamente los originales para el gran Atlas internacional de las nubes y de los estados 
del cielo y para su edición reducida destinada a los observadores.

»La apertura de esta exposición, así como la de las sesiones de la Comisión 
citada, fueron presididas por el Excm. Sr. Presidente de la Diputación, Conde 
del Montseny, con asistencia del entonces Director del Servicio Meteorológico 
Español, Teniente Coronel Meseguer, que junto con los Sres. Patxot y Fontseré 
forman la representación de España en la Comisión repetida.

»El mismo año de 1929, en la reunión plenaria que celebró en Copenhague 
la Organización Meteorológica Internacional, se tomaron laudatorios acuerdos 
con relación a la obra del Sr. Patxot, que se concretaron en un sentido telegrama 
del Presidente del Comité Meteorológico Internacional, Prof. E. van Everdingen,21 
trasladándole el aplauso y la gratitud de la Conferencia de Directores de Servicios 
Meteorológicos.

»En el transcurso del año 1938, el peligro de 

21. Ewod van Everdingen.
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destrucción que corrían aquellos archivos fue objeto de especial preocupación 
para los centros científicos de todo el mundo. El Director del S. M. Provincial fue 
requerido por el Sr. Cónsul de Noruega, y después por la Legación del mismo país, 
al cual a la sazón había sido transferida la Presidencia del Comité Meteorológico 
Internacional, para que se mandasen a país neutral aquellos tesoros científicos, 
consistentes ya en algunos millares de clichés y de observaciones de toda clase. 
Análogas gestiones hicieron el General Delcambre, como Presidente de la Comi-
sión Internacional de Estudio de las nubes, el Director del Office National Météo-
rologique de France Sr. Wehrlé, los Sres. Prof. Chapman y Dr. F. Bjerknes como 
Presidente y Secretario general, respectivamente, de la Asociación Internacional 
de Meteorología, y el Dr. La Cour, Presidente de la Unión Geodésica y Geofísica 
Internacional.

»El Director del S. M. de la Diputación creyó más oportuno que expatriar 
aquel precioso material, depositarlo en lugar alejado de los riesgos de la guerra, 
y lo trasladó al subterráneo del Observatorio Fabra, que por hallarse a distancia 
de todo posible objetivo militar y excavado en la montaña, le pareció ofrecer 
garantías de seguridad.

»El día 30 de enero y los primeros de febrero de 1939, aquel material fue 
requisado y llevado fuera del Observatorio por un funcionario del S. M. Nacional, 
actuando como teniente de Aviación, sin que del mismo quisiese dar recibo ni 
proceder al natural inventario, ni declarar por orden de qué autoridad 

Els núvols espoliats_UPE.indd   83 17/11/2017   13:02:30



84

Els núvols espoliats_UPE.indd   84 17/11/2017   13:02:32



85

en virtud de qué facultades obraba.
»En una comunicación fechada en Oslo el 24 de abril de 1939, el actual Pre-

sidente del Comité Meteorológico Internacional, Dr. Hesselberg, se ha dirigido 
oficialmente al Director del S. M. de la Diputación pidiendo informes acerca del 
actual paradero de los archivos de nubes del Sr. Patxot. La respuesta a esta co-
municación no ha sido dada todavía, en la seguridad de que antes se hallará una 
satisfactoria y honorable solución a este asunto del Depósito Patxot, por el cual 
los organismos meteorológicos de todo el mundo se están interesando.

Anexo C

Boceto de inventario del S. M. de la Diputación.
Relación, hecha de memoria por no disponerse de los datos necesarios, 

del material del Servicio Meteorológico de la Diputación, en 30 de enero de 1939
— Estación radiotelegráfica
— Aparatos meteorológicos en estación
— Aparatos en almacén para las estaciones de la red climatológica
— Documentos y trabajos meteorológicos originales, y estoc de publi-

caciones
— Biblioteca
— Mobiliario
— Depósitos
— Depósito Patxot (propiedad particular), en virtud de convenio del 

Sr. Patxot con la Excma. Diputación provincial: 
109.22 Dos teodolitos fotogramétricos Taffara, con su caja, trípodes y acce-

sorios

22. Es desconeix l’origen d’aquesta numeració.
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110. El archivo completo de clichés de nubes obtenidos desde 1923 hasta 
1936. Forman dos series con numeración separada, una para las fo-
tografías sencillas y otra para las estereogramétricas destinadas a la 
medición de altitudes de las nubes. Todos estos clichés son de vidrio. 
La primera serie está compuesta casi toda por clichés de 13 × 18 cm; la 
segunda por parejas de clichés de 10 × 15 cm. No se puede precisar su 
número exactamente, por haber sido requisado también el fichero-
archivo, y sólo puede indicarse un mínimo, a base de las últimas foto-
grafías sometidas a estudio especial, que son la nº 3822 de la primera 
serie y las nº 1675 de la segunda, ambas de mayo de 1936, lo cual repre-
senta un mínimo de 3.822 + 3.350 = 7.172 clichés. Todos ellos estaban 
enfundados en bolsas individuales de papel vegetal y guardados en las 
cajas de origen, cuidadosamente numeradas y fechadas. Tampoco se 
puede precisar el número de cajas, pero dada la manera de estar en-
vueltos los clichés han de ser, por lo menos, 720 cajas.

110 bis.  La colección completa de fichas en cartulinas con positivos fotográficos 
reducidos en papel, y formada como mínimo por 3.497 fichas corres-
pondientes a las dos series de clichés antes indicadas. Este fichero iba en 
cajas de madera, modelo catálogo de biblioteca, para su mejor manejo.

111. Dos armarios de vidrieras para dichos archivos. Estos armarios tenían 
en el testero unos rótulos en que constaba la propiedad del Sr. Patxot y 
la protección del Comité Meteor. Internal. 
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rótulos que fueron arrancados por los requisadores.
112.  Un aparato de reducción, para pasar del tamaño de los clichés al del 

fichero.
112 bis. Una instalación con reóstato y cristales milimetrados de precisión para 

la medición de los clichés.
113.  Las observaciones originales y hojas de los registradores23 del Observa-

torio Patxot de San Feliu de Guíxols.
114.  Varios ejemplares en depósito de los diferentes atlas internacionales 

de nubes, del Atlas elemental de nubes y del Atlas pluviométrico publicados 
a expensas del Sr. Patxot y que se guardaban a su disposición. Entre 
estos ejemplares había uno del Atlas pluviométrico tirado a gran margen 
en papel Japón y encuadernado a gran lujo.

115.  Una numerosa serie de fotografías estereoscópicas de nubes y de diapo-
sitivas para proyección, en sus cajas acanaladas portátiles respectivas. 

116.  Las numerosas diapositivas en vidrio 18 × 18 que se presentaron en la 
Exposición de la Comisión Internacional para el Estudio de las nubes, 
con motivo de su reunión en Barcelona en 1929.

117.  Los cuadernos de trabajo correspondientes a las fotografías de la Fun-
dació C. Rabell.

118.  Varios libros sobre fotografía de nubes y diversos atlas de nubes anti-
guos y modernos.

118 bis. Varios tomos de la Meteorologische Zeitschrift, prestados por el Sr. Patxot 
para completar interinamente la colección de la revista en el S. M. de 
la D.

119.  Una cámara fotográfica 18 × 24, modelo francés, con 3 chasis dobles.

23. Es refereix als fulls dels aparells meteorològics enregistradors. D’aquests fulls, 
amb la restitució del Fons Antic es va recuperar la quasi totalitat dels fulls enregistrats per 
l’anemòmetre Bourdon; però continuen desaparegudes les gràfiques obtingudes amb els ter-
mògrafs, barògrafs, etc.
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120.  Un trípode nuevo, con platina de altura.
121. Dos planchas eléctricas para el encolado en caliente.
121 bis. Dos grupos telefónicos de casco, en los extremos de la base nefológica
122. Una cizalla con plato graduado.
122 bis. Un estereoscopio con mecanismo de recambio.
122 ter. Dos estereoscopios de mano.

— Propiedad particular de D. José Pons
— Propiedad particular del Dr. E. Fontseré
— Propiedad de la Universidad
— Propiedad del Institut d’Estudis Catalans
— Propiedad del personal del Servicio»

Els núvols espoliats_UPE.indd   91 17/11/2017   13:02:39



92

Els núvols espoliats_UPE.indd   92 17/11/2017   13:02:40



93

Apèndix III

Llista dels objectes que s’han pogut salvar.
a) Objectes que no eren als locals de l’SMC ni a l’Observatori (sala dels 

sismògrafs)
— La col·lecció completa de còpies en paper (cartolines ocre), format 

natural.
— Una dotzena, o poc més, de capses de clixés 13 × 18. 
— La carpeta on hi ha les constants dels teodolits i notes sobre el 

mètode de reducció. Un extracte detallat en fou tramès fa anys al 
Sr. Patxot.

— Dues capses portàtils amb diapositives que havien servit per a al-
guna conferència (probablement la inaugural de l’Ateneu) i que 
havien quedat a casa, on continuen.

— Una màquina fotogràfica de caoba, de peu, 13 × 18 cm, amb els seus 
xassissos, que havia usat abans el Sr. Patxot i que fou deixada al  
Sr. Campo per a fer fotografies de  
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núvols a l’Observatori Fabra, on continua.

b) Objectes recuperats després de l’espoliació
— Un paquet de fulls del barògraf de Sant Feliu, que fou trobat entre 

les escombraries del Servei, en data i per persona que no puc pre-
cisar. Aquest paquet fou portat a casa Fontserè.

— La màquina fotogràfica de reduir i la d’ampliar, que era al labora-
tori de la golfa i per això passaren desapercebudes als requisadors. 
Foren recollides poc després del robatori i portades a casa l’apode-
rat del Sr. Patxot.

I res més!!
6-IV-1947

[Notes amb llapis:] Desig que constés que tot és entregat en bon estat
Situació d’en Messeguer i dels altres dos
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ANNEX

LETTRE AUX MEMBRES DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE 

INTERNATIONALE ET AUX MÉTÉOROLOGUES EN GÉNÉRAL,

RAFAEL PATXOT
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PUBLICACIONS DE LA PRESIDÈNCIA 49 / 2017

1939: ELS NÚVOLS CONFISCATS
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MONTSERRAT BUSTO

A CURA DE
MANUEL CASTELLET

P
U

B
L

IC
A

C
IO

N
S 

D
E

 L
A

 P
R

E
SI

D
È

N
C

IA
 4

9 
/ 

20
17

49

Relat d’Eduard Fontserè sobre els últims dies 
del Servei Meteorològic de Catalunya

Els darrers dies 
de gener de l’any 1939, amb l’entrada de 

les tropes franquistes a Catalunya, fou clausurat 
el Servei Meteorològic de Catalunya, que dirigia Eduard 

Fontserè, i foren confiscats els més de cinc mil cinc-cents 
clixés de la nefologia catalana, propietat de la Fundació Concep-

ció Rabell i Cibils, creada per Rafael Patxot.
Guiat per Josep Batlló, de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Cata-

lunya, el lector s’endinsarà en els primers anys del Servei Meteorològic 
de Catalunya, en la creació de la Secció de Nefologia Catalana i en la 
intensa col·laboració entre Eduard Fontserè i Rafael Patxot. El nucli 
d’aquesta publicació el constitueix un llarg manuscrit d’Eduard 
Fontserè, transcrit per Montserrat Busto, del Servei Meteorològic de 
Catalunya, que descriu amb tots els detalls, i havent-ho viscut en 

primera persona, com es produí el tancament de l’entitat i 
l’espoliació de les imatges. Finalment, com a annex, s’inclouen 

els documents de totes les gestions que feu Rafael Patxot 
en què reclamava la restitució de tot el material.

El llibre és una aportació més al coneixe-
ment i al manteniment de la memò-

ria històrica a Catalunya.
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