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Aquest llibre, escrit pel meteoròleg Alfred Rodríguez Picó i 
il·lustrat amb fotografies de Sergi Periche, pretén compartir 
totes les sensacions que la natura ens ofereix amb la finalitat 
que el lector gaudeixi de la meteorologia barcelonina. Al cel 
es presenten uns espectacles fabulosos, combinacions de 
núvols de tota mena, postes de sol magnífiques, fenòmens 
òptics, cortines de pluja torrencial que avancen amb empen-
ta..., i Barcelona no se n’escapa. Al llarg d’un any apareixen 
tongades anticiclòniques amb celatges ensopits, però, quan 
la natura vol ensenyar les dents, ho fa amb ganes. Sobre el 
cel barceloní es poden veure núvols alts, mitjans, baixos, de 
desenvolupament vertical i els poderosos cumulonimbus, 
núvols que poden arribar a tenir 10 o 12 quilòmetres de di-
mensió vertical, veritables monstres de la natura amb bases 
fosques com el carbó, amb aiguats que engoleixen la ciutat 
i llamps que esquerden el cel. I la neu tampoc no falta a la 
cita, tot i que de vegades es fa esperar.
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Alfred Rodríguez Picó

Alfred Rodríguez Picó (Barce-
lona, 1958) és un meteoròleg 
reconegut amb més de trenta 
anys d’experiència a Televi-
sió de Catalunya (TV3), Cata-
lunya Ràdio, La Vanguardia, 
El Periódico i altres mitjans 
de comunicació. També és 
professor i conferenciant. Ha 
estat autor de diversos llibres 
de caràcter divulgatiu.
L’any 2007 va rebre el 28è 
premi Òmnium Cultural de 
Televisió pel programa El 
temps del Picó. Actualment 
dirigeix l’empresa de predic-
cions meteorològiques TAIKO 
Meteorologia.
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