
OBSERVACIÓ DEL CEL 
 
La volta celest i el moviment dels astres 
 
Si observem el cel durant una nit sense núvols tindrem la sensació que ens 
trobem dins una gran cúpula on hi ha molts estels: aquesta il·lusió òptica 
s’anomena volta celest. Cada nit, la volta celest aparentment es mou. Aquest 
moviment aparent el provoca el fet que la Terra dóna voltes sobre el seu eix. I 
aquest moviment (que s’anomena rotació) el podrem apreciar si mirem el cel 
una bona estona durant una nit. Per això, durant aquesta mateixa nit també 
veurem com uns determinats estels surten per una zona concreta de l’horitzó. Si 
tornem a observar el cel al cap d’uns dies, ens adonarem que aquests 
determinats estels surten per la mateixa zona de l’horitzó uns quants minuts 
abans. Aquest avançament es va acumulant fins que, al cap d’un any, els 
estels ja citats tornen a sortir a la mateixa hora i per la mateixa zona que just un 
any enrere. Això es deu al fet que la Terra, a més de donar voltes sobre el seu 
eix, també es mou al voltant del Sol. I aquest moviment (que anomenem 
translació) provoca una variació en la posició de l’òrbita de la Terra, que és la 
causa del moviment aparent dels estels.  
 
A més del moviment aparent dels estels, podrem comprovar que una sèrie 
d’objectes (el Sol, la Lluna i els planetes) es mouen d’una manera 
aparentment erràtica en relació al fons estel·lar. Com que coneixem les seves 
òrbites, aquests moviments no són imprevisibles, tot i que ho aparentin. També 
cal parlar d’altres cossos –els cometes i els asteroides- que tenen un moviment 
propi si prenem com a referència el firmament. En alguns casos es coneix el 
seu moviment, però altres vegades la seva aparició no es pot preveure. Ara 
bé, fins i tot el moviment d’aquests objectes mai vistos amb anterioritat es pot 
calcular un cop s’observen durant algunes nits. 
 
Què són les constel·lacions? Els noms de les estrelles 
 
Una constel·lació és l’agrupació d’un conjunt d’estels feta de manera artificial, 
la qual cosa en facilita la seva identificació dins la volta celest. La forma 
d’algunes constel·lacions es remunta als orígens de la civilització, fet pel qual 
els planisferis que hi ha actualment contenen una selectiva acumulació 
cultural de mil·lennis d’observació astronòmica. En principi, les constel·lacions 
s’assemblen a alguna figura, animal, ésser mitològic, divinitat o bé d’altre tipus, 
tot i que en més d’una ocasió la similitud és escassa. Per posar uns exemples, al 
cel hi tenim un brau, una cabra, un escorpí, una balena, un cavall alat, a més 
d’Hèrcules, Andròmeda o fins i tot un microscopi o la popa d’un vaixell. A ull nu 
es poden guaitar diverses constel·lacions, com la dels Bessons o bé la d’Orió.  
 
La major part dels noms dels estels que fem servir actualment prové de les 
cultures gregues i àrabs. Així, Sirius, que és l’estel més brillant del firmament, en 
grec vol dir “refulgent”; Betelgeuse en àrab significa “l’aixella dreta del 
gegant”, ja que aquesta estrella es troba en el punt imaginari de l’aixella del 



gegant Orió; per la seva part, Folmahaut, que és l’estel més brillant del Peix 
Austral, en àrab vol dir “la boca del peix”. 
 
L’estrella polar i el carro 
 
L’estrella polar és el nostre punt fix de referència estel·lar, ja que es troba molt 
a prop del pol celest, que és el punt aparent des del qual els astres descriuen 
cercles concèntrics. També l’estrella polar realitza un cercle al voltant del pol 
celest, però d’un diàmetre tan petit que a ull nu no el podem veure. Per 
orientar-nos dins la volta celest en primer lloc caldrà saber on és l’estrella polar, 
però abans caldrà saber on és el Carro. I què és el Carro? És un grup d’estels 
que formen part de la constel·lació de l’Óssa Major. Des de la latitud de 
Catalunya, el Carro sempre es pot veure per damunt de l’horitzó; per això és 
una molt bona referència, ja que durant tot l’any el trobarem en el cel (vegeu 
la figura 1). De la mateixa manera que el Carro, hi ha algunes constel·lacions 
més que, des de la nostra latitud, mai no es ponen per sota l’horitzó: a 
aquestes constel·lacions les anomenem circumpolars. Les constel·lacions 
circumpolars més importants que podem veure des de Catalunya són 
Cassiopea, Cefeu, el Drac i l’Óssa Menor, que teniu representades en la 
imatge següent: 

 
Constel·lacions circumpolars visibles des de la latitud de Catalunya 

 
Centrem-nos, però, en el Carro: si tracem una línia imaginària que parteixi de 
la base d’aquest grup d’estels, arribarem fins un punt del cel on hi ha una 
estrella que brilla molt més que les del voltant. Haurem localitzat l’estel polar 
(vegeu la figura 2). 
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A la figura 1 podem apreciar que el Carro és un grup d’estels que, des de la 
nostra latitud, es pot veure durant tot l’any. Aquest grups d’estels, així com les 
constel·lacions que també es poden veure pel damunt de l’horitzó durant tot 
l’any, les anomenem circumpolars. A la figura 2 podem apreciar com podem 
localitzar alguns estels i diverses constel·lacions prenent com a referència 
l’estrella polar.  


