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Editorial

La nostra associació va néixer el

2002 amb l’ànim d’impulsar la

divulgació de la ciència, i

especialment de l’astronomia, en el

nostre entorn comarcal.

El març de 2003 vam començar

amb els programes a Ràdio

Banyoles, amb la Sopa d’Estrelles,

i que encara anem fent cada

dimecres.

El 2010 vam iniciar una nova etapa

amb la publicació d’una revista,

bàsicament en format pdf, i algun

exemplar en paper, gairebé per

col leccionistes o per arxiu. És el

Butlletí d’Astrobanyoles, del qual

aquest any en fem el número 10.

És una satisfacció que gràcies a les

activitats que fem, la descripció de

les quals són la base de la revista,

i a les que sumem els articles que

ens feu arribar, es pugui anar

publicant any rere any. De totes

les associacions registrades a la

FAAE, 62 actualment, del prop del

centenar existents a tot el territori

espanyol, només 13 han deixat

constància de que fan algun tipus

de publicació. Sortosament nosal-

tres estem entre les destacades.

Aquest temporada 2018-19 que

hem acabat hem mantingut la

mitjana de quatre activitat al mes,

exceptuant l’estiu. Així hem fet 9

Tardes de Ciència, més altres 3

xerrades fora d’aquest context.

També hem anat a fer 8 xerrades

divulgatives a instituts, escoles i a

adults, la major part amb

observació inclosa.

Hem continuat amb el Taller

d’iniciació, obert a tothom.

Especial il lusió ens ha fet una

nova activitat de cara a les

escoles, hem fet un primer taller

d’astronomia a l’escola El Frigolet.

Tot un matí al voltant de

l’astronomia. A veure si l’any

vinent el podem expandir a altres

escoles.

De cara al públic, en general o per

mainada, també es va fer un taller

d’Slime, el que era el Blandy Blue

de fa uns anys. Es va quedar gent

en llista d’espera, no ens

esperàvem tenir tant d’èxit. La

temporada vinent el repetirem.

També vam organitzar dues

xerrades més amb observació als

Jardins de la Muralla.

Amb la Biblioteca, hem continuat

amb la col laboració habitual, amb

nou un club de lectura i la 12ª Nit

d’Estels, que vam fer coincidir amb

el 50è aniversari de l’arribada de

l’home a la Lluna.

També es va fer sota el nostre

patrocini la presentació del llibre

Camnant per l'altra Garrotxa, del

qual l’autor ja ens havia fet una

Tarde de Ciència.

Ja només queden per comentar els

3 viatges organitzats, a l’ICFO i el

BSC a Barcelona en un mateix

matí, al Museu de la Ciència i de la

Tècnica de Terrassa i a una

exposició de Quàntica muntada al

CCCB.

Com sempre, també hem fet di-

versos Sopars-G, enguany tres,

per poder tractar amplament i amb

tranquil litat temes dins del món

de la ciència. Tampoc podia faltar

el Premi Astrobanyoles de recerca i

divulgació científica del que ja

portem 9 edicions. Així com una

col laboració amb l'Ateneu Obert

de la Dona pel Dia Internacional de

la dona i la nena a la ciència.

Tot això ho podem fer gràcies a

l’interès dels socis, al públic de la

comarca que assisteix als nostres

actes, a la Junta que ho recolza i a

l'Ajuntamnet que ho subvenciona.

Aquest any en farem més, i si po-

dem, algunes de novedoses.

Gràcies a tots.

LA JUNTA
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Resum de la temporada 2018-19

Nadala que el nostre company Kilian Vindel ens va dedicar pel

Nadal de 2019 del cel de Santa Bàrbara de Prunera

Aquest any hem matingut el ritme d’anys

anteriors, hem arribat a fer, de mitjana

quatre activitats al mes.

La primera activitat, com sol ser habitual,

va ser una Tarda de Ciència (TdC) al

Darder. Va ser una tarda molt dolça

doncs, el convidat en Carles López,

Secretari d’Apicultors Gironins Associats,

ens va parlar de Les abelles de la mel i la

vespa velutina, en acabar ens va delectar

fent un tastet de diferents tipus de mel.

Al mateix mes ja vàrem fer la primera

xerrada a escoles, en aquest cas a l’IES

Pere Alsius, amb posterior observació al

Puig de Sant Martirià. Al cap de dos dies

vam fer una nova Trobada a la Muralla, la

quarta, per celebrar la Nit Internacional

d’Observació de la Lluna. En Carles Puncernau i la

Noemí Segura ens va oferir dues xerrades sobre la

Lluna i Tità. Després es va fer per primer cop una

connexió del nostre telescopi amb una càmera CCD i

projectant la imatge sobre una pantalla, de forma que

fos visible per tots els assistents.

Si això va ser un dissabte, el dilluns següent, festiu a

Banyoles, per ser Sant Martirià i feiner a Barcelona,

vam aprofitar per sortir d’excursió i anar a visitar

l’ICFO -Institut de Ciències Fotòniques- a Castelldefels

i el BSC – Barcelona superComputing Center- dos

centres d’investigació de primer ordre internacional.

Al novembre el vam començar anant a fer una altra

xerrada i observació a Casa Nostra i el segon dissabte

la corresponent TdC, aquest cop amb en Jesús

Izquierdo qui ens va parlar de l’ITER, l’energia del Sol

a la Terra. Tot just abans havíem fet la corresponent

Assemblea Anual de Socis. El mateix mes vam fer,

conjuntament amb la Biblioteca Pública de Banyoles,

l’habitual Club de Lectura per adults, coordinat per en

Jaume Bayó qui havia triat l’interessant llibre El tio

Petros i la conjetura de Goldbach. Tot un encert de

llibre.

La mateixa setmana vam fer la xerrada dins del marc

de la Setmana de la Ciència, en aquest ocasió en va

acompanyar l’Andreu Valls qui ens va parlar

d’Einstein-Bohr: La Natura de la Realitat, un bon

passeig entre dues formes d’entendre la natura de les

coses. Per acabar el mes vam anar a un altre INS, ara

el Pla de l’Estany. També vam tenir sort amb la sortida

d’observació i es va poder fer.

Al desembre, al ser més curt en dies hàbils, només

vam fer la TdC sobre L‘evolució dels drons.

Caracterísiques i principals aplicacions a càrrec de

David Riera i un Sopar-G per parlar de l’Esdeveniment

Carrington.

Per començar l’any nou vam fer una activitat nova, la

presentació d’un llibre, va ser el titulat Caminant per

l’Altra Garrotxa de l’Esteve Serra, qui ens l’havia

vingut a presentar a una TdC l’any anterior. A

l’endemà ens va tocar la TdC del gener, aquest cop

amb en Josep Amat qui ens va parlar dels Reptes de la

robòtica en cirurgia. Per acabar el mes una nova

xerrada, a l’escola de Can Puig.

L’inici de febrer va ser amb la, ja habitual, xerrada al

Centre de Formació d’Adults, al costat del Teatre

Municipal, on es va parlar de la història de

l’astronomia en general i una mica del vocabulari més

habitual d’aquest món nostre. La TdC la fer l’Arnau

Folch, un científic que té els pares residents a Martís

de Baix, que treballa al BSC, que vàrem visitar, i que

ens va parlar sobre un tema ben clar Per que serveix

la computació? Casos d’ús al Barcelona

Supercomputing Center. En acabar la xerrada vam
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Sortida a un càmp¡ng a Sant Hilari a l'agost

anar de nou a fer una nova Trobada a la Muralla, la V,

per col laborar en un aconteixement organitzat per la

Unió Astronòmica Internacional en conmemoració dels

cent anys de la seva creació. Vam participar en el

programa dedicat a les 100 hores d’astronomia amb

l’objectiu de fer divulgació d’aquesta branca de la

ciència. En Kilian Vindel ens passar un video preparat

per ell, Un viatge per l’Univers en 30’ en el qual

acompanyat de vídeos de la NASA i l’ESA ens va

portar de viatge per les darreres expediciones

d’aquests dues entitats. Abans d’acabar els mes

encara vam tenir temps d’anar a fer una nova

xerrada, ara a l’Escola Baldiri Reixach.

El mes de març va començar amb una activitat

dedicada al Dia Internacional de la Dona amb una

conferència feta pel nostre company Josep Lluís Diez

amb el tema El llarg camí de les dones astrònomes. Al

cap de pocs dies una nova xerrada a l’Escola Pla

del’Ametller i el dissabte següent la TdC amb la Sílvia

Simon de la UdG amb el tema Endreçant els elements

químics, aprofitant que l’any 2019 esta dedicat al

centenari de la taula periòdica dels elements químics.

El tercer dissabte vam fer el II Taller d’Astronomia,

similar al de l’any anterior, però intentant pujar una

mica el nivell. Després vam anar a fer observació-

sopar a Les Preses.

Amb una xerrada a l’Escola El Frigolet vam encetar el

mes d’abril. El mateix dia, el 5, es va fer l’acte

d’entrega dels Premis Astrobanyoles, la 9ª edició. El

dimecres següent vam fer una nova activitat, fer un

taller d’astronomia a una escola durant tot el matí. Va

ser a la mateixa escola de Porqueres on havíem fet la

xerrada i creiem que, vist l’èxit, ho podem exportar a

d’altres escoles. En parlarem amb el CRP. La TdC de

l’abril la va fer el nostre company Enric Figueras sobre

Humboldt, un científic explorador. Tot sortint de la

xerrada vam anar al Club Natació per a fer un nou

sopar-G. En aquesta ocasió va ser sobre la

Consciència de l’Univers i vam tenir l’ajut de l’Alistair

Spearing de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell com

tertulià expert en astronomia.

Canviant de mes, la primera activitat va ser la

presentació del treball guanyador del Premi

Astrobanyoles per part del seu autor Martí Juanola

amb el títol Les Matemàtiques en Joc. Tot seguit, vam

fer la TdC habitual amb la Beatriz López de la UdG

sobre La Intel ligència Artificial aplicada a la Medicina i

la Salut: oportunitats i reptes.

El mateix dia al mati havíem fet un Taller de Slime,

que va ser un èxit total, la quantitat de nois i noies

que el volien fer va superar la nostra capacitat. La

temporada vinent intentarem fer-ne un altre.

La setmana següent vam fer una activitat amb el

Centre Excursionista, en principi era una sortida

nocturna, però per causa del mal temps es va

transformar en una xerrada al Centre. I per acabar el

mes, el dia 26 vam anar a visitar el Museu de la

Ciència i de la Tècnica a Terrassa.

El mes de juny es començà amb la TdC que vam

dedicar al 50è anniversari de l’arribada de l’home a la

Lluna, tema sobre el qual en Gilbert Buscató ens va

fer una aprofundida explicació. Tot seguit vam anar de

nou a fer un nou Sopar-G, aquest cop amb la grata

companyia del físic banyolí Albert Bramon.

Durant el juliol encara va tenir temps de fer dues

activitats noves, la primera una sortida al CCCB a

Barcelona on feien una exposició sobre el tema de

Quàntica i, la segona, l’habitual sortida amb la

Biblioteca Pública de Banyoles, era la XIIª Nit d’Estels.

Encara a l’agost ens van demanar per anar a fer una

observació nocturna a un càmping a Sant Hilari, sort

que teníem a l’Àngel i en Pere disponibles i amb ganes

i vam poder acceptar la proposta. El cel ens va

acompanyar.

De totes aquestes activitats trobareu més informació a

les pàgines interiors.

CARLES PUNCERNAU
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Premi Astrobanyoles 2019

9ª edició

El divendres 5 d’abril a les 20:00, a la sala d'actes del

Museu Darder, es va celebrar l'acte de lliurament del

9è Premi Astrobanyoles de Recerca i Divulgació

Científica. Va ser declarat guanyador d'aquesta edició

el treball «Les Matemàtiques en Joc», de Martí Juanola

Ametller. També van ser destacats dos finalistes:

«Overclock, entre línies», de Joel Darnés Cros i «Costa

Brava Maglev», de Marc Teixidor Vilarrasa. El Jurat ha

estat format per: Fina Graboleda de l'INS Pere Alsius,

Rafel Juanola, de l'INS Josep Brugulat, Dolors Pujol, de

l'INS Pla de l'Estany i Miquel Feixas, Rafael Balaguer i

Josep Lluís Diez d'Astrobanyoles.

L'acte va comptar amb la participació de Clàudia

Massó, regidora d'administració i participació de

l'Ajuntament, Lluís Figueras, director dels museus de

Banyoles i Carles Puncernau, president d'Astrobanyo-

les. També va ser present a la primera part de l'acte,

l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer. Els membres del

Jurat van glossar cadascun dels deu treballs

participants:

1. Homeopatia, cura o placebo? de Maria Gifreu Pelayo,

tutora: Anna Sunyer Esquerra, INS Pere Alsius.

2. El món de les ovelles, de Lluc Juscafresa Illamola,

tutora: Núria Valentí Valls,INS Pere Alsius.

3. Costa BravaMaglev, de Marc Teixidor Vilarrasa, tutor:

Quim Farrés Brunsó, INS Pla del’Estany.

4. Humans i màquines, d’Arnau Padrés Masdemont,

tutor: Rafel Juanola Bailina, INS Josep Brugulat.

5. Z4P: presentacions àgils des d'un navegador, de

Jofre Costa i Delgado, tutor: Joan Carol Tarrús, INS

Pere Alsius.

6. Les Matemàtiques en Joc, de Martí Juanola Ametller,

tutor: Jaume Bayó Pla, INS Josep Brugulat.

7. Els aliments transgènics: Un món modificat, de Laura

Castañer Bassas, tutora: Consol Duran Vila, INS

JosepBrugulat.

8. Creació d’un escaperoom, de Josep Maria Collell

Fusellas i Arnau Tubert Ferrer, tutor: Jordi Girbau

López, INS PereAlsius.

9. Somriures malalts, de Júlia Geli Amela, tutora:

Helena Riuró Càceres, INS Josep Brugulat.

10. Overclock, entre línies, de Joel Darnés Cros, tutor:

Àngel Garriga, INS Pla del’Estany.

El guanyador Martí Juanola rebent el premi de

mans de la Regidora Clàudia Massó

En Marc Teixidor, un dels finalistes del Premi, recollint el diplo-

ma de mans del Director del Museu Darder Lluís Figueras
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Convocada la desena
edició del Premi
Astrobanyoles 2020

Astrobanyoles, com a entitat impulsora de

l'astronomia i la ciència, convoca la Novena

Edició del Premi de Recerca i Divulgació

Científica, amb l'objectiu d'estimular l'interès

pels temes de ciència i el pensament científic

entre els estudiants dels Instituts de Batxillerat

del Pla de l'Estany.

Per aquest motiu, a l'hora de valorar els

treballs, es tindran en compte el grau

d'innovació que representi el treball en quant a

l'enfocament del tema i/o la metodologia

emprada, l'adequació del treball als objectius i

continguts, el rigor i tractament científic en el

desenvolupament del tema, la claredat

expositiva i la bona presentació, i evidentment

l'originalitat i la creativitat.

Si voleu participar, us podeu inscriure omplint

el formulari que trobareu a la nostra pàgina de

la xarxa.

Un any més, en aquesta novena edició,

ha hagut una bona participació. És de

destacar la gran qualitat dels treballs

presentats, amb una gran diversitat de

temes: medicina, ramaderia, tecno-

logia del transport, informàtica, elec-

trònica, matemàtiques, jocs socials,

genètica.

Astrobanyoles vol expressar el seu

agraïment als alumnes i tutors/es dels

treballs per la seva participació, als

membres del Jurat per la seva feina, al

Museu Darder, que deixa la sala i

publicita l’activitat a través de la seva

agenda i a l’Ajuntament que, a través

de la Regidoria d’Educació, dona suport

econòmic i personal.

Enhorabona al guanyador, finalistes i a tots els participants!

Enllaç per veure els treballs:http://www.deciencia.net/astrobanyoles/premi_2019.html

JOSEP LLUÍS DIEZ

El finalista Joel Darnés recollint el premi de finalista de mans

de la Regidora de l'Ajuntament
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Tardes de Ciència 2018-2019 al Museu Darder

1.Les abelles de la mel i la vespa asiàtica

Dissabte 13 d'octubre de 2018

Carles López. Secretari d’Apicultors Gironins Associats

Comença explicant la vida de les abelles i la feina dels

apicultors. Les abelles produeixen mel, però també

pol len, gelea reial (aliment de les larves reials),

pròpolis (utilitzat per tapar els forats del rusc) i cera.

Quan hi ha cap a 20.000 abelles en un rusc, les

obreres comencen a fer realeres per posar els ous

fecundats per fer noves reines. La reina és fecundada

per 5 o 6 mascles que moren després de copular. Les

abelles piquen quan tenen cries i moren en perdre el

fibló.

Les vespes, a diferència de les abelles, són carnívores,

tenen mandíbules i, quan claven el fibló amb verí, no

el perden i no moren. La vespa més famosa dels

últims temps és la vespa Velutina o vespa asiàtica,

que va arribar a França el 2004. Velutina hiverna

durant els mesos de gener i febrer. Al final de la

hivernada, la jove femella fecundada inicia el vol i

comença la construcció del niu. Durant març i abril,

posa ous, busca menjar i te cura de les seves larves.

A partir de juny, la reina es dedica només a la posta

d’ous. De setembre a octubre apareixen els mascles i

les futures femelles fèrtils i les obreres desatenen la

vella reina, que ja ha baixat el seu nivell de posta.

La velutina, que es troba a Europa pràcticament sense

depredadors, ataca les abelles quan surten dels

ruscos, el que fa que aquestes no surtin i no

produeixin mel. També ataca a les persones i és

perjudicial per l’ecosistema. Carles creu que caldria un

estudi científic rigorós per desenvolupar algun

producte que la pogués exterminar i no veu un interès

real en la seva eradicació, segurament per la poca

incidència que l’apicultura té a l’economia.

2.ITER. L’energia del Sol a la Terra

Dissabte 10 de novembre de 2018

Jesús Izquierdo. Doctor en enginyeria nuclear, treballa

al projecte ITER

La fusió nuclear, que té lloc a les estrelles, és el procés

per el que dos nuclis d'hidrogen s’uneixen per a

formar un nucli més pesat, alliberant energia. A

diferencia de la fissió, que és la reacció que es

desenvolupa en les centrals nuclears actuals, la fusió

no produeix residus radioactius. L’altra gran diferència

és que la reacció de fissió, un cop començada, té

tendència a desenvolupar-se molt ràpidament i cal

controlar-la i, en canvi, la reacció de fusió, té

tendència a decaure quan canvien les condicions que

la fan possible.

En la reacció de fusió, l’hidrogen gas passa a l’estat de

plasma a temperatura de 150.000.000 ºC. Així, els

nuclis, que tenen naturalesa elèctrica, són lliures i es

poden tenir atrapats entre les línies d’un camp

magnètic. En el reactor TOKAMAK s'espera aconseguir

un camp magnètic totalment tancat per fer possible el

confinament dels nuclis d’hidrogen (només uns 50 g) a

milions de graus i a pressions de 10-7 o 10-8 Pascals, al

costat de les bobines superconductores de niobi-titani

En Carles López explicant-nos la vida de les abelles i vespes al

costat d'un niu de vespa velutina de les nostres comarques

El Dr. Izquierdo a un moment de la seva intervenció
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a baixíssimes temperatures (4ºK) que generen el

camp magnètic. El projecte ITER va començar l’any

1986 amb set països: Estats Units, Rússia, Xina,

Corea del Sud, Japó, Índia i Europa, que representen

el 50% de la població mundial. El 2007 es va

començar a construir el reactor de 500 MW de

potència a Cadarache, França. L’Agència Europea de

l’ITER es troba a Barcelona.

El paper de la fusió serà molt important en el futur ja

que és una energia neta, no contribueix a

l’escalfament global, i segura, sense residus

radioactius i sense perill d’explosió nuclear. La previsió

és que l’any 2050 el projecte ITER estarà produint

energia i demostrant la seva viabilitat, però encara en

fase experimental. A partir de 2060 s’estarà

comercialitzant l’energia nuclear de fusió.

3.L'evolució dels drons, característiques i

principals aplicacions

Dissabte 1 de desembre de 2018.

David Riera, expert en drons de l'empresa Hemav

La seva vida professional va començar dissenyant

drons i intentant fer-los volar, però va anar

evolucionant fins a treballar per grans empreses que

necessiten els seus serveis. Els drons són aparells

voladors pilotats remotament, de diverses tecnologies,

característiques i mides. En l'àmbit civil, actualment

es fan servir els d'ales rotatives, que semblen aranyes

voladores i altres d'ala fixa més semblants a un avió.

Entre els anys 2005 i 2010 es van anar desenvolupant

i s'espera que en el 2020 ja es pugui treballar amb

aparells molt més autònoms, amb intel ligència a bord

i de més llarga durada. Està regulat el funcionament

en zones urbanes i en aglomeracions sota permís

especial i amb la condició que l'aparell estigui sempre

en línia de vista de l'operador, fins a un màxim de 100

m de diàmetre. No hi ha tantes restriccions en zones

rurals i no poblades en les que pot haver-hi un radi de

500 m mentre es mantingui en línia de vista. Al nostre

país només poden pujar fins a 120 m d'alçada

màxima, per possibles perills amb helicòpters i no

s'entra mai en l'espai aeri de l'aviació. S'espera que en

el 2020 s'unifiqui el marc legal de les diverses nacions

de la Unió Europea.

Les principals aplicacions actuals dels drons són

l'agricultura, la indústria i la geomàtica. Les seves

actuacions han permès als agricultors augmentar

exponencialment el rendiment de les terres i

productes. En la indústria treballen pel manteniment

de línies elèctriques i camps de molins eòlics, evitant

molts incidents de personal. La Fundació d'Hemav,

treballa en el programa Freeda, que aporta tecnologia

punta a organitzacions tan necessàries i àgils com

Open Arms. En una inspecció amb càmera tèrmica

poden detectar vaixells abans del naufragi o localitzar

persones desaparegudes.

4.Èxits de la robòtica en cirurgia

Dissabte 12 de gener de 2019

Dr. Josep Amat, professor de la UPC

Les principals fites de la robòtica en els últims 50 anys

van des de la creació del primer braç robot fins a la

màquina capaç de realitzar operacions quirúrgiques,

seguint les instruccions d’un cirurgià. La tomografia és

una de les grans invencions aconseguides, gràcies a la

qual es pot observar l’interior del cos humà sense

mitjans cruents amb una precisió de mil límetres. Un

altre gran avenç és la laparoscòpia, tècnica

mínimament invasiva per realitzar cirurgia efectuant

petites incisions per on s’introdueixen uns instruments

tubulars. Se n’obtenen imatges de la cavitat

abdominal a través de les quals el cirurgià pot dur a

terme les operacions oportunes. El 1995, es va

robotitzar la càmera de cirurgia laparoscòpica. A

continuació, es va millorar la tècnica amb la

implantació d’un robot entre el cirurgià i l’instrument

En David Riera al costat d'un dron de mida reals



10

laparoscòpic. Això permet la introducció de més

braços operatius així com un increment de la precisió

dels moviments. L’equip de treball del Dr. Amat ha

creat una màquina capaç de millorar les tècniques

actuals (robot DaVinci) que permet operar un pacient

fent una única incisió amb varis braços molt precisos

que operen en diferents orientacions. Aquesta

màquina està pendent d’homologació per a la seva

implementació en el mercat.

La introducció de la robòtica en el quiròfan ha permès

grans millores en les cirurgies ortopèdica, vascular,

microcirurgia, reconstructiva i la mínimament

invasiva. Parlant de futur, el Dr. Amat ha apuntat cap

a millores tals com la sincronització del robot amb els

teixits mòbils del cos (com ara el batec del cor), de

manera que el cirurgià pot operar com si l’òrgan del

pacient estigués quiet; o operacions a llarga distància,

sense necessitat d’estar present el metge en el mateix

quiròfan.

5.Per que serveix la supercomputació? Casos

d’ús al BSC

Dissabte 9 de febrer de 2019.

Dr. Arnau Folch, director del grup de simulacions

ambientals al Barcelona Supercomputing Center (BSC)

El Dr. Folch comença parlant del mètode científic i de

les infraestructures de les que disposa avui en dia la

ciència, com el Sincrotró Alba o el mateix

superordinador. Aquest consisteix en centenars de

milers d’ordinadors tots junts organitzats fent la

mateixa tasca en paral lel. El superordinador té la

mateixa capacitat de càlcul en 1 segon que tot els

humans fent una operació cada segon durant 5 anys.

Els superordinadors poden fer moltes operacions de

cop o fer càlculs molt complexes. El BSC està format

per 160.000 processadors (CPUs), rep el nom de

MareNostrum-4 i és el 15è superordinador més potent

del món en aquests moments. Es troba al campus de

la Universitat Politècnica a Pedralbes, a l’interior d’una

capella dessacralitzada. Amb ell fan recerca i donen

serveis. Tenen quatre grans departaments:

arquitectura de computació, ciències de la vida,

ciències de la Terra i un altre d’enginyeria.

Exposa casos d’ús com dinàmica de fluids turbulents

sobre l’ala d’un avió, que fa servir Airbus per

optimitzar els perfils de les ales, o l’estudi de llandes

per rodes de vehicles, per dissenyar-les

aerodinàmiques i que emetin menys gasos

contaminants i amb menys consum. En medicina, per

dissenyar nous fàrmacs, per estudiar el sistema

vascular d’una persona abans d’operar-lo o per a fer

pròtesis d’ossos. Altre cas seria la col laboració amb el

projecte Gaia que cartografiar la posició i el moviment

relatiu de mil milions d’estrelles. O els models de

predicció del temps amb fiabilitat bona fins a deu dies

o del clima que es preveu per una propera estació.

Però hi ha molts altres càlculs: de vents, simulació de

riscos naturals com terratrèmols o tsunamis,

prospecció petroliera, . . .

6.Endreçant la Taula Periòdica

Dissabte 9 de març de 2019.

Dra. Sílvia Simon, professora de l’Institut de Química

Computacional i Catàlisi de la UPC

El Dr. Amat ens va deixar corpresos dels avenços tècnics

El Dr. Folch fent-nos gaudir de com funciona el BSC
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Enguany es celebren els 150 anys de la concepció de

la Taula Periòdic per Dmitri Mendeléiev. La professora

Sílvia Simon, s’ha endinsat amb pas ferm i apassionat

en la lògica quàntica de la Taula Periòdica. Per què

estan ordenats així? Per quina raó es troben

col leccionats amb nombres enters que tenen un

profund significat físic? D’on surten els blocs en què es

divideix la Taula Periòdica? Què determina les

propietats químiques dels diferents elements? De la

solució de l’equació d’Schrödinger (1913) per als

electrons d’un àtom, apareixen de forma natural els

nombres quàntics que justifiquen el comportament i la

distribució dels electrons al voltant del nucli d’un

àtom: segons els electrons que tingui un àtom neutre,

s’aniran col locant en nivells, subnivells o tipus

d’orbitals (s,p,d,f...) i finalment en orbitals. Aquests

orbitals no tenen res a veure amb les trajectòries

planetàries, ja que només indiquen una certa

probabilitat de què un electró s’hi trobi.

Finalment ens ha parlat de la contribució de diferents

dones científiques al descobriment i aïllament

d'elements químics: des de Marie Curie (Poloni i Radi)

amb els seus dos premis Nobel, passant per

Marguerite Perey (Franci), Ida Noddok (Tecneci i

Reni), Harriet Brooks (Radó), Lermontova

(determinació de masses atòmiques de diferents

elements) fins arribar a Lisa Meitner (reaccions que

produïen la fissió nuclear, juntament amb Otto Hahn).

En aquest darrer cas, com en tants d’altres, el

reconeixement oficial i el Nobel se’l va endur l’home,

en solitari. Afortunadament, en els equips

interdisciplinaris que fabriquen i descobreixen els

darrers elements químics hi ha moltes dones, i alguns

dels noms dels nous elements recorden les

contribucions d’aquelles científiques pioneres que

desafiant la societat del seu temps van obrir nous

camins per a les dones científiques del futur.

7.Humboldt, un científic explorador

Dissabte 13 d'abril de 2019.

Enric Figueras, Astrobanyoles

Aquesta Tarda de Ciència s'emmarca dins les

commemoracions del 250è aniversari del naixement

d'Alexander von Humboldt (1769-1859). Alexander

von Humboldt neix al castell de Tegel, situat a un

Berlín gris i provincià a la segona meitat del segle

XVIII. Rep una educació en consonància amb la seva

situació de família rica i influent i acaba entrant i

excel lint en el servei de mines de Prússia, fet que el

porta a viatjar per tot el país i conèixer tots els

ambients intel lectuals. La mort de la mare (el pare

havia mort quan tenia tant sols 9 anys) és un fet

alliberador per a ell que li permet deixar el servei de

mines i esdevenir un explorador, el seu somni. Junt

amb Aimé Bonpland, s'embarca cap al Nou Món per

conèixer la seva naturalesa, cultura, història, llengua i

tot el que es pugui mesurar amb els instruments de

l'època. Visiten, amb aquest esperit il lustrat, la conca

de l'Orinoco, la serralada dels Andes, Cuba, Mèxic i fan

una breu visita a Estat Units.

La Dra. Simon fent-nos un joc de car-

tes per a demostrar la quàntica

El nostre company Enric Figueras explicant-nos les

vicisituts de la vida de Humboldt
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Llavors, en una llarga estada a París, escriu el viatge

amb una tensió entre l'esperit de meravella del

romanticisme i una acurada aportació de dades

científiques, presentant-les en forma de dibuix

esquemàtic, essent el pioner en la infografia científica.

També s'inventa les línies isobàriques i les isotermes,

necessàries per mostrar grans quantitats de dades de

manera senzilla. La seva visió de la natura com un tot

relacionat, el porta a veure els ecosistemes en perill

per l'acció humana i a ser considerat el pare de

l'ecologia. També pronostica un canvi climàtic per

factors humans. Als seixanta anys viatja de nou, ara

pels Monts Urals i per la Sibèria, arribant a les portes

del nord de la Xina. Tot aquest bagatge de

coneixement es manifesta en un llibre monumental, el

Kosmos, que es va publicar en cinc volums, l’últim

després de la seva mort, el 1859.

8.La intel ligència artificial (IA) aplicada a la

medicina i la salut: oportunitats i reptes

Dissabte 11 de maig de 2019

Dra. Beatriz López, professora de l’Institut d’Infor-

màtica i Aplicacions de la UdG

Fa 60 anys que va néixer la IA, definida per un grup

divers de professionals quan encara no existien els

ordinadors. Beatriz López destaca la part positiva que

té, com els robots transportadors d’Amazon dins els

seus magatzems, o l'ajuda a la infermera que es troba

a la UCI controlant totes les senyals que emet un

pacient, o la Smart Grid, una xarxa elèctrica

intel ligent. Per la part negativa parla de la utilització

per actes terroristes o les fake news, la difusió de

notícies falses. Els tres pilars de la IA són raonament,

representació del coneixement i aprenentatge basat

en la visió i la parla. La IA aplicada a la medicina

permet a un metge saber si una persona té risc de

patir una malaltia estudiant els seus gens, o controlar

a casa als neonats, mitjançant el sistema NOAH que

els manté connectats amb l'hospital Trueta, o el

registre continu de dades des del mòbil amb el

monitor de salut mHealth. La detecció de risc de crisis

d’epilèpsia, la rehabilitació desprès d'una operació de

pròtesi de maluc o el suports al metge en operacions

de cor o en la personalització de medicaments, són

altres aplicacions de la IA.

Finalment resumeix com evoluciona la IA actualment,

copiant la natura, actuant en els camps de la

simbologia, biologia, sent emergent i donant

semblança corpòria. Cada tipus exigeix una forma

d’actuació diferent. Qualsevol sistema IA-robot que

prengui una decisió o ens ajudi cal que compleixi una

sèrie de condicions: 1-doni explicacions (deep

learning), 2-permeti repetir els experiments, 3-doni

suport a la presa de decisions, 4-control de riscos, 5-

creativitat de solucions, 6-component humà, 7-

aparença.

9.50 anys de l’arribada de l’home a la Lluna

Dissabte 8 de juny de 2019

Gilbert Buscató. Astrolliurona

El 20 de juliol de l’any 1969, la missió Apollo 11 va

arribar a la Lluna i el dia següent un home, Neil

Armstrong, va trepitjar la superfície per primera

vegada. Gilbert Buscató ens fa reviure com va ser

aquella època i el què va succeir aquells dies. En plena

cursa espacial, els russos havien aconseguit ser els

primers en situar un home a l’espai, Yuri Gagarin,

abril de 1961, i ara es tractava de ser els primers en

arribar a la Lluna. L’entrada a l’òrbita de la Lluna,

deixant-se atrapar per la seva gravetat, es produïa a

una velocitat d’uns 2 km/s. Després d’una sèrie

d’òrbites al voltant de la Lluna, començava el descens

en el LEM, mòdul d’aterratge lunar. Utilitzant els

motors en sentit oposat al moviment per frenar la

caiguda, el LEM es va acostant lentament a la

superfície de la Lluna fins que les potes es recolzen

sobre la superfície. Les potes tenien forma de disc

compacte, en previsió de que la superfície fos molt

tova i s’enfonsessin. Neil Armstrong, el primer home

La Dra. López parlant d'Intel ligència Artificial
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en tocar la Lluna, quan va saltar sobre la superfície, el

va fer primer sobre una de les potes, també per la por

de que la superfície fos tova i no suportés el seu pes.

El viatge de tornada va començar per pujar de nou

amb el LEM fins a la nau que es trobava en òrbita de

la Lluna a uns 100 km d’alçada, fer la connexió del

LEM amb la nau i, un cop situats els tres astronautes

de nou en la nau i abandonat el LEM, engegar els

motors per sortir de l’òrbita lunar i iniciar la caiguda

cap a la Terra. La missió Apollo 11 va acabar amb la

sempre difícil reentrada en l’atmosfera de la Terra,

durant la que la fricció amb l'aire provoca altíssimes

temperatures en l’exterior de la nau. Al final, els

paracaigudes van frenar la caiguda fins a un punt de

l’oceà Pacífic, a prop de Hawaii, on van ser recollits

per un vaixell.

JOSEP LLUÍS DIEZ

En Gilbert Buscató compartint amb

Astrobanyoles aquest aniversari

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

D'ASTROBANYOLES 2018

Es va dur a terme el dissabte 10 de novembre de

2018 a la sala d’actes del Museu Darder a les 17h

30m. Van assistir 14 associats més altres dos que van

delegar el seu

vot.

Com és habi-

tual es donar

lectura i apro-

var l’acta de

l’assemblea de

l’any anterior i

es va repassar

les activitats

efec-tuades al

llarg de la

temporada. A

continuació es va aprovar l’exercici de la temporada

2017/18.

El President va presentar les activitats previstes pel

proper curs, que comptaran amb un nou taller d'intro-

ducció a l'astronomia i un altre de Slime, amb l'objec-

tiu de donar-nos a conèixer a la gent jove. A

continuació es va presentar el nou pressupost per la

seva aprovació, com així va ser.

Es van acceptar els canvis en Junta, com la baixa del

Sr. Rafel Juanola, a qui agraïm la seva col laboració i

l’entrada com nou membre del Sr. Àngel Fajardo.

Com informacions complementàries es va parlar de la

Llei de Proteccions de Dades, de les quals l'Agrupació

es compromet a mantenir la seva cura i de que es

gravarien les Tarde de Ciència en àudio i vídeo en el

nostre propi canal de Youtube a on estarien accessi-

bles en obert per qualsevol amant de la ciència.

Es va aprofitar l’acte per a presentar el novè número

del Butlletí d’Astrobanyoles.

Es va cloure l’assemblea amb l’habitual torn de pre-

guntes, en aquesta ocasió per part de dos socis.

Es va finalitzar l'assemblea a les 18h 25m.
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El dissabte 24 de novembre el Sr. Valls ens parlà de la

controvèrsia que Albert Einstein i Niels Bohr van

mantenir, entre 1927 i 1935, sobre la interpretació de

la teoria quàntica: Bohr pensava que la teoria

quàntica donava una nova visió del món físic

radicalment diferent de la que es tenia fins aleshores,

basada en la probabilitat; Einstein creia que la nova

teoria encara havia d’avançar per poder donar una

visió més completa del món.

L’any 1905, el jove físic Albert Einstein, utilitza la

recent formulada hipòtesi de Planck per interpretar

l’efecte fotoelèctric, que és l’efecte per el qual salten

electrons de la superfície d’un metall quan és

il luminat amb un raig de llum d'una freqüència

determinada. Per Einstein, el raig de llum està format

per uns paquets d’energia, que posteriorment

s’anomenaran fotons, que depenen de la freqüència

de la llum, tal com deia Planck. Es trencava així la

idea de la continuïtat de l’energia que, en la nova

teoria quàntica, passava a ser considerada discreta,

com la matèria. L’any 1913, Niels Bohr, també un jove

físic aleshores, aplica la teoria de Planck a l’estudi de

l’estructura de l’àtom i posa la

primera pedra per entendre

realment com està constituït

l’àtom. Però quan es pretén

interpretar els resultats d’expe-

riments quàntics a la llum de la

nostra experiència quotidiana

s’arriba al que semblen contra-

diccions, com és el cas de

l’experiment de la doble escletxa,

el famós gat de Schrödinger, el

principi d’indeterminació o l’en-

tre-lligament quàntic.

Andreu Valls acaba la seva

exposició explicant que el

teorema de Bell de 1964, que

permet posar a prova la

interpretació de la teoria quàn-

tica, va posar de manifest que la

interpretació de Bohr, en la seva

controvèrsia amb Einstein,

era la correcta.

JOSEP LLUÍS DIEZ

Setmana de la Ciència 2018

Einstein-Bohr: La natura de la realitat

L'Andreu Valls comparant les teories d'aquests dos grans físics
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Sopars (g)astronòmics

Efecte Carrington

El passat dissabte 1 de desembre, i al restaurant

Voraestany del CNB Banyoles, vàrem celebrar una

nova edició del tradicional Sopar G-Astronòmic que

organitza la nostra associació des de fa forces anys.

Sota el títol “Estem preparats per un nou esdeve-

niment Carrington”, una catorzena de socis ens vàrem

reunir al voltant d’un bon sopar, i ens vàrem

preguntar, entre d’altres qüestions, què passaria si

una ejecció de massa coronal, de tipus X fos parcial o

totalment Geo-efectiva i desencadenés una tempesta

electromagnètica que malmetés, de manera puntual o

indefinida, amb tot el teixit elèctric del planeta,

Vàrem posar sobre la taula l’informe de la Nasa que

alerta de les conseqüències que se’n derivarien als

EEUU que són perfectament extrapolables a la resta

de països occidentalitzats. Vàrem citar, a banda del

conegut esdeveniment Carrington, altres esdeveni-

ments similars com l’Esdeveniment Carlemany o

l’Esdeveniment Bristlecone.

Altres aspectes jurídic polítics també varen ser posats

sobre la taula, com per exemple l’ordre executiva

durant el Mandant de Barack Obama als EEUU, els

plans territorials que algunes comunitats autònomes a

l’Estat Espanyol estan duent als seus respectius

parlaments, o les iniciatives preses a altres estats com

Alemanya, Austràlia o el Regne Unit.

No ens vàrem oblidar de les conseqüències financeres

que comportaria un esdeveniment d’aquestes

magnituds. Una vetllada prou amena amb un molt bon

ambient entre els assistents!

La consciència de l’Univers

El dissabte dia 13 d’abril ens vam trobar 17 persones

al voltant d’una taula per parlar d’aquest tema al

restaurant del Club Natació. El tema del sopar va

sorgir a partir d’un programa de ràdio emès el 18

d’abril de 2018 que va portar el nostre company Rafel

Balaguer.

La seva proposta, per debatre, era si l’Univers pot ser

considerat un ésser conscient per sí mateix i si la

matèria pot ser el recipient d’una consciència global.

Definia un seguit de 6 èpoques d’evolució des del Big

Bang inicial. Una primera, just després del BB, i que

ha estat la de més llarga durada, on la informació

estava atrapada dins de les estructures atòmiques

(partícules).

La segona seria l’època biològica on apareix la vida i

es construeix la molècula d’ADN com la portadora de

la informació. A la tercera apareix el cervell que

interpreta l’univers i la informació es troba atrapada

en patrons neuronals. La propera època és la

tecnològica, a la que ens trobem, i a la que s’ha

arribat per evolució. Per entrar a la cinquena cal

desenvolupar la intel ligència artificial. Aquí es perd

part de l’antropocentrisme. Els estímuls es capten

amb sensors i els records es guarden a un disc dur. La

memòria en memòries tipus RAM.

A la sisena època l’univers es desperta. Els humans

expandeixen la seva intel ligència emplenant-se de

consciència no biològica i la informació està atrapada

Sopar-G del desembre de 2018

Sopar-G de l'abril de 2019
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en patrons de matèria i energia. L’univers, segons en

Balaguer, esdevindrà totalment saturat d’informació i

consciència.

En la seva introducció, el nostre convidat Alistair

Spearing, soci de l’AA de Sabadell, va explicar que en

el debat sobre la vida i la consciència, és important no

convertir aquests conceptes en una cosa tan elàstica

que quedi buida de significat. Per exemple, cal evitar

la «fal làcia lingüística» d’equiparar conceptes que

tenen proximitat lingüística, però que en realitat es

refereixen a conceptes totalment diferents, com ara el

naixement d’un animal i el naixement d’una estrella.

Tot defensant una visió molt més restrictiva de la

consciència, Spearing va apuntar que el sorgiment de

la intel ligència artificial anirà expandint la definició en

les properes dècades.

Escoltats els dos punts de vista, vam començar a

sopar i debatre. Així van aparèixer punts amb diverses

opinions com la definició de vida i si una estrella

podria ser un element viu. També a on va néixer el

primer cervell, si ja a l’aigua i com va evolucionar.

Es parlà del problema de la definició de la

consciència, com a qüestió de graus dins la física del

nostre univers. La consciència com a fenomen

emergent i la consciència no solament com a

percepció i memòria, sinó com a coneixement. Debat

sobre l'excés d'antropocentrisme en aquest tema.

L'observació de l'univers com a acte de consciència.

Futur del planeta Terra i de la nostra espècie i de la

seva possible extinció amb una reflexió sobre la I.A. i

el post-humanisme.

També es va parlar de ciència especulativa sobre

diferents models d'univers: hologrames, simulacions

d'ordinador, conscient, multiversos, etc.

Quàntica

El passat dissabte 8 de juny va tenir lloc el darrer So-

par-(G)Astrònomic de la temporada 2018/19 amb un

convidat d’honor: el catedràtic emèrit de física

quàntica de la UAB Albert Bramon, al seu voltant de

20 comensals diversos, disposats a recuperar el gust

per la tertúlia i de potser entendre alguna cosa sobre

quàntica, aquest cop sí, o potser no, o ... les dues

coses a la vegada.

Va començar parlant-nos d’aquelles estranyes

propietats que tenen els objectes i les partícules

quàntiques tot iniciant els entremesos i l’amanida

regat amb una mica de vi i aigua:

1. Les probabilitats formen part essencial de la

naturalesa d’aquests objectes, i no son, només un

producte de les limitacions dels nostres instruments o

capacitats, sinó un resultat necessari de les funcions

d’ona o ones de probabilitat que determinen els

diversos estats del sistema quàntic.

2. Compartir diverses propietats a la vegada com per

exemple estar a dos llocs a la vegada, cosa que s’ha

fet amb molècules ja grans de fullerens i cada cop

s’intenta amb molècules més grans i una mica més

lluny.

3. L’entrellaçament quàntic o la relació que mantenen

determinades parelles de partícules que comparteixen

una propietat quàntica com un tot, encara que puguin

estar molt i molt lluny. Si una té per exemple l’spin

amunt o avall, i mesurem que el té avall, l’altra segur

que el té amunt encara que estigui molt lluny. I això ja

s’ha fet a un miler de quilòmetres..

4. Criptografia quàntica: l’aplicació del fenomen

anterior a trobar claus segures per a les

comunicacions.

5. Les nombroses aplicacions dels dispositius quàntics:

làsers, microscopis electrònics i d’efecte túnel,

aplicacions electròniques, desintegracions nuclears,

efecte fotoelèctric, computació quàntica, etc.

Quan ja anàvem pel segon, amb la carn a la brasa i

algunes copes d’aigua i de vi de més, la cosa es va

anar complicant, va aparèixer el problema de la

Sopar-G del juny de 2019
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mesura, una propietat quàntica queda determinada en

un dels seus possibles valors només quan un

observador o aparell fa la mesura, abans era un

conjunt de valors amb una determinada probabilitat

cadascun, ara només en tenim un. Això ens porta

problemes amb la nostra suposició que fora de

nosaltres existeix una realitat independent dels

nostres aparells.

En aquest nivell quan arribem a les postres i les

infusions, la nostra creença en el realisme local que

també compartia Einstein, entra tràgicament en crisi

quan ens explica els reiterats experiments que han

posat a prova les desigualtats de Bell: en els darrers

anys s’han combinat les observacions de

determinades propietats quàntiques amb la

intervenció aleatòria de milers d’adolescents prement

furiosament determinades tecles d’un ordinador. I

certament si acceptem el lliure arbitri de tots plegats

la realitat quàntica s’imposa inexorablement. Quan

mesurem determinades propietats en conjunts de

partícules quàntiques les relacions lògiques del seus

subconjunts son diferents de les relacions lògiques

dels conjunts de partícules clàssiques. Les famoses

variables ocultes que havien d’explicar l’aparent

comportament quàntic de les partícules semblen

haver-seesfumat.

Sigui com sigui, malgrat tot, i encara que els físics

s’hagin de tapar el nas, pel fàstic que els produeix que

el món sigui essencialment quàntic i no respecti la

nostra suposició en un realisme local, utilitzaran els

nous ordinadors quàntics d’IBM (que ja es mesuren

per desenes de qbits) i continuaran intentant entendre

aquest Univers fabulós que ens envolta, o no...i

científics reputats com en Gerard’t Hooft estan

disposats a renunciar fins i tot al lliure arbitri per tal

de superar l’obstacle dels experiments que segueixen

obstinadament recolzant les desigualtats de Bell...

Quan acabeu de llegir aquesta breu conjunt de notes,

que intenten resumir una densa tertúlia amb el

catedràtic emèrit de física Albert Bramon, potser

haureu entès, o no... aquest cop, potser... alguna cosa

sobre aquest sorprenent món de la física quàntica.

Però quan aixequeu el vostre cap clàssic i newtonià de

la pantalla no us oblideu, sobretot, de sortir per la

porta de l’habitació, encara que estigueu formats per

partícules quàntiques ni se us ocorri intentar travessar

la paret!!

Dia Internacional de la Dona i la Nena a la ciència

El llarg camí de les dones astrònomes

El dissabte 2 de març, al museu Darder de

Banyoles, Josep Lluís Diez va fer la xerrada

sobre les dones astrònomes per celebrar,

encara que amb una mica de retard, el Dia

Internacional de la dona i la nena a la

ciència de l’11 de febrer. L’acte ha estat

organitzat conjuntament per Astrobanyoles

i l’Ateneu de la Dona, a més del Museu

Darder i l’Ajuntament de Banyoles. A travès

dels descobriments fets per astrònomes

des del segle I aC fins els nostres dies, es

dona una visió de l’astronomia en femení.

Superant moltes vegades entrebancs que

es trobaven per el sol fet de ser dones, les

astrònomes van fer aportacions, de

vegades decisives, per el desenvolupament

de l’astronomia. S’analitzen els coneixe-

ments que es tenien en diferents èpoques:
L'Anna Morlans presentant l'acte en nom de l'Ateneu
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quan la Terra era considerada el centre de l’univers

(segle I aC fins el segle X), observant l’univers més

enllà del nostre sistema solar (segles XVII a XIX),

mesurant més enllà de la nostra galàxia (segles XIX i

XX) i a la frontera del coneixement dels temps

actuals.

Aglaonice de Tessàlia (I aC), que formava part del

grup anomenat les bruixes de Tessàlia, sabia predir

els eclipsis lunars, el que vol dir que tenia accés a les

taules astronòmiques que recullen el moviment

periòdic dels astres. Hipàtia d’Alexandria,

matemàtica, astrònoma i filòsofa de l’escola

neoplatònica, hereva dels pitagòrics, que eren

partidaris d’una educació igual per homes i dones; va

morir assessinada com a conseqüència de les lluites

entre el poder polític i el religiós d’Alexandria. Fàtima

de Madrid, filla de l’astrònom Maslama al-Majriti de

finals del segle X i principi del XI; Fàtima però és una

figura que probablement no va existir, ja que no

s’han trobat referències històriques.

Quan, entre finals del segle XVII i començament del

XIX, milloren les tècniques d’observació, es

documenten milers d’estrelles, així com cometes,

galàxies, nebuloses i es comença a adquirir

consciència de la riquesa i magnitud de l’univers.

Figures d’aquesta època són Maria Winckelmann,

primera dona descobridora d’un cometa, però a qui

es va negar la condició d’astrònoma, i Caroline

Herschel, germana de William Herschel, amb qui va

col laborar en la construcció de telescopis i

catalogació d’objectes estel lars.

A finals del segle XIX, una gran astrònoma americana,

Henrietta Leavitt, va formar part de les dones

«computers» o calculadores de l’observatori de

Harvard i va idear un procediment de mesura de

distàncies a l’univers basat en les cefeides, un tipus

d’estrelles variables. Aquest procediment permetia

mesurar la distància a la que es troben galàxies

allunyades de la nostra, mesura que no era possible

realitzar per el procediment de paral laxi, habitual fins

aleshores. Leavitt no va passar però de la categoria

d’ajudanta d’astrònom.

A mitjans del segle XX, destaquen dues astrònomes:

Jocelyn Bell i Vera Rubin. Bell descobreix el primer

púlsar, dels que se sap ara que són

estrelles de neutrons que giren sobre el

seu eix a gran velocitat. Rubin, després de

superar entrebancs en la seva activitat

diària professional per el fet de ser dona,

aporta una de les primeres confirmacions

experimentals de l’existència de la

matèria fosca, que des d’aleshores

s’intenta detectar directament.

Entre les astrònomes espanyoles, dues

figures destaquen dins del segle XX,

Antònia Ferrín a Santiago de Compostela i

Assumpció Català a Barcelona. Ferrín fa

observació d’estrelles i és catedràtica de

matemàtiques, però li es negada la

càtedra de Santiago; Català desenvolupa

la seva carrera com astrònoma a

Barcelona, on és la primera professora

numerària astrònoma espanyola. A

l’actualitat, Pilar Ruiz-Lapuente, de la

universitat de Barcelona i Alicia Sintes, de

la universitat de les Illes Balears, han

participat com coautores de dos dels més

grans descobriments astronòmics dels

darrers temps: Ruiz-Lapuente en el

descobriment de l’expansió accelerada de

l’univers, publicada l’any 1999 i Sintes en

la primera detecció de les ones



19

gravitacionals, el 14 de setembre de 2015.

La xerrada acaba amb la reflexió sobre els

percentatges d’estudiants de ciències, que estan en la

paritat per sexes, i els percentatges de catedràtics

d’universitat o investigadors superiors, en els que les

dones són només el 21% i el 25% respectivament.

Esperem que celebracions com el Dia Internacional de

la dona i la nena a la ciència, ajudin a donar visibilitat

al treball de les dones científiques i a superar les

dificultats encara existents en el desenvolupament de

la vida i carrera professional de les dones.

Llegir tot el contingut de la xerrada:https://www.-

dropbox.com/s/8sdr8o7umyk00xu/dones_astrono-

mes_20190302.pdf?dl=0

JOSEP LLUÍS DIEZ

El divendres 11 d’abril, davant d’una sala plena a

vessar de públic expectant, n’Esteve Serra ens va

presentar el seu llibre. Va ser una explicació detallada

de l’evolució en la construcció del mateix, fent sovint

comparacions al llibre gairebé homònim de Ramon

Sala, Narcís Puigdevall i Josep Mª Melció Caminant per

l’alta Garrotxa, editat el 1984 i ja esgotat.

En aquestes comparatives ens mostra l’evolució de la

gent que es troba vivint en aquest indrets i ens intenta

fer entrar en la seva forma d’entendre la vida. Hi ha

moltes opcions. Un llibre ple de fotografia molt

recomanable per llegir i gaudir-ne tant si s’és amant

de la natura, com del paistage o de l’etnografia.

Presentació del llibre Caminant per l’altra Garrotxa
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El passat divendres dia 19 es vam realitzar de

nou una activitat conjunta amb la Biblioteca

Pública de Banyoles. En aquesta ocasió no vam

comptar amb la gran ajuda d’un eclipsi total de

lluna, però ens va anar molt bé tenir a la nostra

disposició al cel als planetes Júpiter i Saturn.

L’activitat va començar a les 21 h amb un

contes per a nens a càrrec de Joan Boer.

Gairebé hi havia un centenar de persones.

Després d’estar una hora escoltant les seves

preciosos històries, es va aprofitar per gaudir

d’una altra efemèride espacial. Ens va

atravessar pel cel l’Estació Espacial

Internacional (ISS), que es va deixar veure

durant sis minuts mentre creuava el cel d’oest a

est i amb una brillantor superior a la del propi

Júpiter.

Cap a les 22 hores quan es va començar a fer

fosc, després de posar en estació els nostres

tres telescopis, manegats per en Gilbert, en

Toni i l’Àngel, ens vam deleitar amb l’observació

dels dos planetes ja esmentats. Una mica abans

de mitja nit va sortir la lluna, ben vermella en

aquell moment, i ens va deparar unes bones

vistes.

Una nit ben agradable, plena de sorpreses, pels nous aficionats a l’astronomia que ens van visitar.

12ª Nit d’Estels al Puig de Sant Martirià

Els assistents escoltant el contes (esq.) i a l'Àngel Fajardo i en Toni Raïch preparant els telescopis (dreta)
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Trobades a la Muralla

IV Trobada a la Muralla

El dissabte 20 d’octubre 2018, en plena Festa Major de

Banyoles, es va celebrar la Nit Internacional

d’Observació de la Lluna, esdeveniment organitzat per la

NASA a nivell mundial.

Ens vam trobar als Jardins de la Muralla al capvespre

una vintena llarga de persones i vam escoltar dues

xerrades d’uns 30 minuts cadascuna. A la primera en

Carles Puncernau ens va parlar de Curiositats de la

Lluna i, a continuació Noemí Segura ens parlà de Tità, la

lluna de Saturn.

Després dels tres telescopis que es van aplegar, vam

connectar, per primer cop a l’agrupació, una càmera

CCD en públic, tot projectant la seva imatge a la

pantalla. Vam aconseguir un fantàstic passeig per la lluna, gaudint dels seus contrastos d’ombres i llum així com

dels seus cràters i mares. Tot un plaer de viatge. Esperem fer-ne més.

V Trobada a la Muralla

Finalment el passat dissabte 9 de febrer vam poder fer la trobada suspesa del gener per culpa del fred. Aquest

cop l’ambient era més agradable, però no deixava de sentir-se el fred. Afortunadament la proposta de tenir un

vas de xocolata desfeta calenta a les mans va ajudar a trobar-

nos millor. Volíem participar de la celebració del centenari de la

creació de la Unió Astronòmica Internacional que va ser al

gener.

Un cop vam sortir de la Tarde de Ciència al Darder, ens vam

aplegar una treintena de persones per tal d’escoltar a en Kilian

Vindel que ens va portar de passeig per l’espai, darrera d’una

presentació que va nomenar Un viatge per l’Univers en 30’ en

el qual acompanyat de vídeos de la NASA i l’ESA en va portar

de viatge per les darreres expediciones d’aquests dos ens. Va

ser una excursió ben aprofitada.

Mentre teníem dos telescopis a disposició dels assistents per

poder mirar la lluna abans de que s’amagués o algun altre

objecte del cel; però no va durar gaire, de seguida es va

cobrir amb una fina boirina i cap a les 23 hores vam tenir que

deixar d’observar.
La xocolatera d'Astrobanyoles, la Rosa

Cortada. Foto: Àlex Navarro

La Noemí Segura parlant de Tità. Foto: Àlex Navarro
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Notícies breus

El passat dimarts dia 20 es va celebrar l’habitual Club de

Lectura, activitat que fem cada any de forma conjunta

amb la Biblioteca Pública de Banyoles. Com

dinamitzador vam tenir al nostre company Jaume Bayó i

el llibre triat va ser L’oncle Petros i la conjectura de

Goldbach d’Apostolos Doxiadis, una novel la escrita el

1992.

Van assistir més de trenta persones que van donar la

seva opinió sobre el llibre, especialment sobre la forma

d’entrendre la vida de l’oncle Petros i si la seva vida

havia estat un fracàs o un èxit i com va influir aquesta

actitud sobre la formació del seu nebot. També es va

comentar l’aparició de personatges matemàtics reals

com Hardy, Poincaré, Gödel, entre d’altres.

Signatura del Conveni entre l'Ajuntament de Ba-

nyoles i diverses associacions, entre elles la nostra.

Aquesta firma es va fer el passat dia 3 d'abril a la

Biblioteca del mateix Ajuntament.

Certificat de participació

a la Nit Internacional d'Ob-

servació de la Lluna, emès

per la NASA, i que es va

efectuar dins de la IV Tro-

bada la Muralla el passat

mes d'octubre. Veure resum

a la pàgina 21.

Club de Lectura
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Nou tríptic divulgatiu de l'Associació. Tenint en compte que el primer era del 2010,

significa que 10 anys després de fer el primer ens hem actualitzat. Ja ens tocava.
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Sortida divulgativa a la Vall d'en Bas

Secció de viatges

Visita a l’ICFO i al BSC

El dilluns 22 d’octubre, festa local de Sant Martirià a

Banyoles, vam aprofitar per a fer una sortida cap a

Barcelona a visitar l’ICFO (Institut de Ciències

Fotòniques) a Castelldefels, al tocar del Canal Olímpic

i on està la UPC, i, també, el BSC (Barcelona Super

computing Center) a Pedralbes.

Encara que vam sortir aviat de casa, ens va costar

tres hores arribar al primer lloc, era un dilluns feiner a

Barcelona, però va valer la pena.

Primer de tot vam anar a l’ICFO, on ens va atendre la

Federica Beduini, doctora en Física i responsable de

divulgació de la institució. El lema d’ells diu:

Connectar, explorar, crear. Va ser inaugurat l’any 2002

per la Generalitat de Catalunya i per la UPC i es

centra, segons expliquen, en la investigació, tant

bàsica com aplicada, de les diferents branques de les

ciències i tecnologies de la llum.

Les seves línies són: salut, comunicació i energia.

Tenen 400 investigadors i 26 linies d’investigació.

Toquen temes com: Grafè, bionanotecnologia

(microscopia), utilitzant nanoparticules per reconei-

xement del càncer, fent servir or recobert per poder

escalfar i matar cèl lules cancerígenes a freqüència de

ressonància.

També plaques solars flexibles. Dins de la física

quàntica, comenta la Federica, que ara ens trobem

dins la 2a revolució quàntica doncs ja tenim

l’ordinador quàntic i estudien noves aplicacions

basades en idees contra intuïtives de la física

quàntica. També formen part del Quantum Flagship,

programa europeu sobre quàntica.

Vam poder visitar un parell de laboratoris i participar
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en les seves demostracions de la interacció de la llum

amb els humans. També ens van mostrar una

màquina que generava electrons un a un, dosificats en

el temps per a veure com reaccionaven amb el grafè.

Després vam anar cap a Pedralbes, on la UPC té situat

el BSC dintre d’una esglèsia dessacralitzada,

construïda l’any 1950 per a lloc de culte d’unes

monges. Dintre tenen el supercomputador

MareNostrum4, una infraestructura cientifico-tècnica

de primer nivell que treballa tant per a investigadors

nacionals (20%) com europeus (80%). Tenen

treballant més de 500 persones de 45 països

diferents, dels quals gairebé 400 són científics. Tenen

43 grups d’investigació, un d’ells el Gaia de la UB.

Segons expliquen la supercomputació permet realitzar

experiments científics simulant in silico el

comportament de l’objecte d’estudi. Tenen 3.456

ordinadors dels normals connectats en xarxa que els

hi permeten fer 13,7x1015 operacions per segon,

equival a 13,7 petaflops. Al juny del 2018 a la llista

del top500 era el número 22 entre els ordinadors més

potents del món.

Els quinze socis animats a viatjar per

aprendre més ciència

Sortida al MNACTEC

El dissabte 25 de maig vam anar 8 socis i una persona

no sòcia a visitar el Museu de la Ciència i de la Tècnica

de Catalunya, ubicat a la Rambla d’Ègara a Terrassa.

Realment és un museu que val la pena visitar. Està

totalment dedicat a la ciència i la tecnologia.

Per començar vàrem seguri les indicacions per a

visitar la part que corresponia a l’antiga fàbrica tèxtil

del Vapor Aymerich, Amat i Jover, construïda entre

1907 i 1908, obra de l’arquitece Lluís Muncunill. Totes

les naus estan fetes en volta catalana, fins a 161.

Vam baixar fins a les carboneres i vam veure, l’interior

de la xemeneia de 42 metres d’alçada, les dues

calderes per produir vapor i tots els entramats de

rodes i politges que els calia per a moure tota la

maquinària de la fàbrica.

Es pot anar seguint tot el procès de tractament previ i

fabricació de la roba de llana, des de l’arribada en

saques fins a les bobines de producte acabat.

Després ens vam escapar a visitar una joia del

modernisme, la masia Freixa, també de l’arquitecte

Muncunill. Tornem al Museu fins que el tanquen al

migdia, moment que aprofitem per anar a dinar a

l’edifici on abans estaven les oficines de la fàbrica, ara

restaurant.

Tot seguit, tornem al museu per continuar veient les

exposicions que encara no hem vist. Sobre energia,

transport, LHC, ordinadors, química. Tot un viatge per

la ciència i la tecnologia. Gairebé que no vam tenir

temps d’acabar-ho.

Els socis

viatgers

i la

Masia

Freixa
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Visita a l'exposició QUÀNTICA al
CCCB de Barcelona

Una trobada d'encuriosits pel tema de la física

quàntica amb la visita al Centre de Cultura

Contemporània de Barcelona. Entre els participants en

la sortida s’hi troben dos dels joves que van presentar

els seus projectes al Premi Astrobanyoles d’enguany,

un d’ells el guanyador.

La nostra agrupació ja fa temps que divulga i treballa

el fet dels lligams entre Art i Ciència i la necessitat

d’apropar aquests dos grans nuclis de coneixement en

l’educació i la vida quotidiana. El CCCB n’és un dels

centres de referència a Catalunya i ara ens ho

demostra amb aquesta explicació per part d’artistes,

que han estat residents al CERN, sobre el que ells

entenen per física quàntica. Contemporaneïtat, avenç

i futur pel canvi de mentalitat necessari envers els

conceptes rígids de la física clàssica són el nucli

d’aquesta sorprenent exposició.

Tal com ens diu el mateix Centre, l’exposició

QUÀNTICA: «...és una coproducció d’àmbit europeu

que té com a origen el programa Arts at CERN, que

pretén acostar al gran públic i mitjançant la creació

artística les investigacions que es fan a l’accelerador

de partícules d'aquesta organització internacional. A

més, l’exposició presenta un recorregut científic amb

l’objectiu d’explorar com és aquesta realitat elemental

que descriu la quàntica, present al món sensible però

oculta als nostres sentits, i quina tecnologia se’n

deriva»

Interessant visita que, a alguns ens va deixar les

ganes de tornar-hi, i que va ser adornada amb una

passejada a l’exterior del recinte medieval de

l’Hospital de Sant Pere i Sant Pau i a l’antiga fàbrica de

cerveses Moritz – amb degustació inclosa, és clar.

ÀLEX NAVARRO

Taller d'astronomia- II

El dissabte 16 de març al Museu Darder es va fer una

sessió matinal de Kerbal, un videojoc de simulació

espacial que permet administrar un programa per

viatjar a l'espai. Consisteix en construir coets, naus

espacials, astromòbils i estacions espacials per

després llançar-los i portar-los a un altre planeta o a

una de les seves llunes, dintre d’un sistema planetari

fictici similar al sistema solar.

Un professor amb coneixe-

ments avançats, l'Ivan Vítores,

ens va anar indicant, sobre un

modo demo, com aconseguir la

construcció del coet i arribar a

posar-lo en òrbita. Un matí molt

entretingut per a tots els que vam participar.

A la tarda teníem les ponències, primer en Carles

Puncernau ens va parlar de models de telescopis,

refractor, reflector, catadiòptric i dels seus principis

òptics. També de les aberracions que a vegades

pateixen i com corregir-les. Dels complements que a

vegades calen per evitar altres problemes com
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condensacions o de l’ús de colimadors i d’altres ens

en van parlar l’Àngel Fajardo i en Kilian Vindel, com

bons usuaris de telescopis.

Després ens va fer una bona explicació sobre

astrofotografia en Jordi Arnella d’AstroGirona. Primer

ens va definir la paraula i ens va explicar què es pot

fotografiar i què no, segons l’equipament que

tinguem. Després com fer-ho, directament amb la

càmera o bé amb telescopi. Per acabar parlant-nos

de les limitacions dels equips i del lloc d’observació i

de com fer el tractament de les imatges amb un bon

programa de processat.

Acabat aquest tema vam fer un petit descans per

agafar forces i anar a fer un viatge per l’Univers amb

en Kilian Vindel. Ens va plantejar una pel lícula on a

través de les imatges obtingudes per sondes de la

NASA i de l’ESA vam poder viatjar per tot el sistema

solar amb imatges reals. Després ens vam endinsar

amb imatges d’ordinador per la resta de l’univers. Un

fantàstic recorregut per uns mons no gaire coneguts.

Per acabar les xerrades en Toni Raïch ens va fer una

explicació sobre els neutrins. Des del seu

descobriment teòric el 1930 per en Wolfgang Pauli

fins la seva detecció real el 1956 per Cowan i Reines.

Ens va aclarir les tres famílies que els conformen,

neutrí electrònic, muònic i tauònic.

Cadascú amb les seves propietats i la certa facilitat

que tenen per oscil lar l’un en altre, tema que es va

conéixer com el problema dels neutrins solars, fins

que ens va arribar a entendre el 2002.

També ens va parlar dels experiments actuals, en

especial, de l’IceCube situat a l’Antàrtida. Es tracta

de 5.160 fotomultiplicadors enfonsats dins del gel i

que abasten 1 km3de volum de detecció. Va estar

operatiu a partir de 2010. Tots ells cerquen un

impacte d’un neutrí amb un nucli d’aigua i com

resultat del mateix un centelleig de llum (efecte

Txerenkov). Aquests experiments ens podrien aclarir,

especialment, si els neutrins tenen massa i quanta

tenen. Un mal de cap per la actual teoria de

partícules.

Cap a quarts de nou del vespre, un cop acabades les

presentacions, una dotzena dels participants ens

vàrem desplaçar cap a Les Preses on un soci nostre

té una cúpula amb un telescopi Celestron. Ens

esperava per observar, en una nit ben serena. Abans

per matar el cuc ens va oferir un fantàstic arrós i uns

bons postres.

Ara, vist l’èxit de participació, ja podrem començar a

dissenyar el proper taller. Gràcies a tots els

participants.

L'Ivan Vítores explicant com jugar al Kerbal (dalt) i

l'Àngel Fajardo explicant els telescopis (baix)

En Jordi Arnella en la seva ponència

sobre astrofotografia
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En Kilian Vindel i en Toni Raïch (dreta) durant les seves ponències al

Taller d'Astronomia celebrat al Museu Darder

Taller d'Slime

El dissabte 11 de maig vam fer el nostre primer taller

de Slime. El va dur a terme la gent de l’associació

Pendulum formada per en Marc Boada i Moira Costa.

Vam aplegar els 20 participants que estaven previstos

i, malhauradament, algunes persones es van quedar

sense poder fer-lo perquè faltava material. Però vist

l’èxit en tornarem a fer una altre properament.

La Moira va comença explicant als menuts les

diferències entre un material sòlid, un de líquid, un de

gasós i un de plasma. L’expectant mainada miraven,

uns amb cares de sorpresa, tenien 5 anys, i altres es-

taven entusiasmats per la classe que estaven rebent

als Jardins de la Muralla.

Vam fer entre 3 i 4 boles de slime, l’antic blundyblue,

segons l'edat del que ho explica. Que si blanc, trans-

parent, després de colors, altre amb estrelletes, ...

Finalment, tothom se la guardava en una bossa de

plàstic i cap a casa per jugar-hi després. Va ser una

xalada.

Ens va agradar tant que ho repetirem. Llàstima que la

pluja ens va fer, gairebé, sortir per cames. Fins el

proper taller, que esperem poder organitzar a la pri-

mavera de 2020.
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Taller d'astronomia matinal a l'Escola El Frigolet

El passat dimecres dia 10 d'abril vam organitzar un

taller d’astronomia a l’Escola El Frigolet de Porqueres.

Ens hi vam estar tot el matí. Van participar els 75

alumnes de l’escola, des dels 3 anys fins els 12.

A primera hora, aprofitant que el Sol estava baix, vam

començar a seguir l’ombra d’un gnòmon, fent com un

rellotge de Sol. Cada mitja hora marcàvem el punt

final de l’ombra que ens feia un pal amb una pedra de

color i mesuràvem la distància entre els dos, pal i

pedra, i ho anotàvem. Això va durar mentre no van

aparèixer els núvols, però es va poder observar ben

bé la trajectòria del Sol.

També vam plantar dos telescopis per a observar el

Sol, un amb filtre Baader, per a veure les taques

solars, hi havia una, i l’altre, amb filtre alfa, per a

veure les erupcions. D’aquestes no em vam veure cap.

Tots els nens i nenes van poder passar a mirar pels

telescopis al llarg del matí.

Després tots els alumnes van anar a les seves aules a

fer els tallers que estaven programats.

Així van fer:

- avions de paper, uns de més senzills pels petits i

altres de més complexes pels grans

- enlairament de coets amb pastilles efervescents, on
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calia vestir, amb forma de coet, un rodet de fotos de les

d’abans

- castells de palletes que poguessin aguantar una pilota

de tennis al cim

- ous voladors, embolcallant amb cartolines un ou de

gallina i anar fent proves de caiguda lliure des de

diverses alçades, provant la resistència del disseny

protector sense trencar-los

Al final del matí es va fer el concurs de llançament dels

avions construïts a veure quin arribava més lluny. Als set

guanyadors de cada categoria se’ls hi va obsequiar una

gorra.

Posteriorment, com cloenda, es va fer l’enlairament d’un

coet amb aigua propulsat per aire a pressió. Gairebé que

el perdem de vista de tan amunt que hi va anar.

Per falta de temps es va deixar per la tarda el taller que

consisitia en reproduir, al pati, un model del sistema

solar marcant en passes les distàncies dels planetes

respecte del Sol i posant tants alumnes formant el

planeta com fossin necessaris per intentar adequar les

proporcions entre uns i altres.

Tot un èxit, els alumnes van xalar d’allò més.

Activitats diverses fetes al pati, primer mirar el Sol pels te-

lescopis protegits, i observar taques solars i erupcions coro-

nals. Després fer volar un coet d'aigua a pressió.
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Les fotos de la portada

PRIMERA FOTO D'UN FORAT NEGRE
feta per l'Event Horizon Telescope

Els científics han obtingut la primera imatge d'un forat

negre feta pel Event Horizon Telescope, segons han

informat el passat dia 10 d'abril. L'EHT és una

col laboració internacional que s'ha constituït per

continuar el progrés constant a llarg termini per

millorar la capacitat de la interferometria de base molt

llarga (VLBI) a curtes longituds d'ona per aconseguir

aquest objectiu. Aquesta tècnica d’enllaçar plats de

ràdio a tot el món per crear un interferòmetre

terrestre, s’ha utilitzat per mesurar la mida de les

regions d’emissió dels dos forats negres supermassius

amb els horitzons aparents més grans: SgrA * al

centre de la Via Làctia i M87 al centre de la galàxia

Virgo A

De fet el que es veu és l'horitzó de successos, just

abans d'entrar al forat negre.

La zona il luminada que envolta el forat negre és el

gas reescalfat que viatja cap el forat atrapat per la

seva gravetat i que es troba a 12 milions de graus.

Està situat al centre de la galàxia M87, una galàxia

elíptica a Virgo.

La foto, feta per interferometria, és conjunta per 8

telescopis després de dos anys d'esforços. La resolució

d'aquest conjunt de telescopis permetria llegir un diari

a una terrassa a Nova York estant fent el cafè a una

altra de París. Un èxit de la nova tècnica.

Gaudiu del nou pas endavant .

https://eventhorizontelescope.org/

Asteroides

El futur dels asteroides

Un asteroide és un objecte sòlid, compost

majoritàriament per roca i metalls, més petit que un

planeta i que orbita al voltant del Sol. El primer d’ells

el va descobrir en Piazzi al 1801, Ceres, avui planeta

nan. Feia vora de 1.000 km de diàmetre. Actualment

hi ha més de 200.000 catalogats. El terme el va

assignar en William Herschel al 1802 quan va

descobrir el segon, Pal les que mesura uns 500 km.

Existeix un especial interès per identificar aquests

asteroides a causa del perill que representen per a la

Terra, coneguts per NEO’s i que podrien arribar a

impactar amb el planeta.

Però a més d’aquest interès, existeix un altre que

busca conèixer l’origen i la composició dels mateixos.

Així, les agències espacials volen enviar dues sondes

per a estudiar com evitar l’impacte d’un asteroide

contra la Terra, com AIDA i Don Quixot. O altres, ja

enviades, per posar-se damunt de l’asteroide i

prendre mostres, com:

- Near-Shoemaker, llançada el 1996 i que va aterrar el

2001 a Eros

- Rosetta, llançada 2003, va visitar el cometa

Txurimov/Geramisenko amb la sonda Philae el 2014.

També visità els asteroides Steins i Lutetia

- Deep Impact, llançada el 2005, va impactar amb el

cometa Temple-1 al juliol del mateix any

- Hayabusa, llançada el 2003 per Jaxa, va aterrar

sobre l’asteroide Itokawa i va prendre mostres de

material i va tornar a la Terra el 2010 amb unes 2.000

partícules de pols

- Hayabusa2, llançada el 2014 per Jaxa, va aterrar

sobre l’asteroide Ryugu. Les mostres de material

arribaran a la Terra el desembre de 2020

- Osiris-Rex, llançada el 2016, va arribar a l’asteroide

Bennu el desembre de 2018 i ara l’està estudiant. Es

posarà al seu damunt el 2020 i tornarà amb les

mostres a Terra el 2023.

També cal remarcar la visita efectuada per la sonda

New Horizons a Ultima Thule al gener del 2019. La
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nau va efectuar mesures de temperatura i recerca

d'algun tipus d'atmosfera, activitat geològica, de

llunes o d'anells.

Però darrera d’aquest interès científic existeix un

segon, l’explotació dels minerals que contenen els

propis asteroides. Bàsicament estan formats per ferro,

níquel, carboni i cobalt, però també contenen altres

quantitats significatives de terres rares i metalls

valuosos, com platí, pal ladi, rodi, ruteni, iridi i osmi.

Aquests elements també es troben de forma natural al

nostre planeta, però són molts escassos i molt rars.

Dins les properes dècades, conforme es vagin

esgotant les reserves d’aquest minerals a la Terra,

acabarà resultant econòmic buscar-los en el cinturó

d’asteroides. I si a algun d’ells se li pot donar una

petita empenta de forma que quedés orbitant al

voltant de la Lluna, tant millor. Es podria explotar

encara més fàcilment. De fet ja estan localitzats una

dotzena d’asteroides d’entre 3 i 21 metres de

diàmetre, que es podrien desviar cap a òrbites lunar o

terrestre amb una petita desviació de la seva òrbita.

També podrien servir coma base intermèdia per a

possibles vols espacials, en especial, si comptem amb

les seves reserves de gel, o sigui aigua, i que també

es pot descomposar en oxigen per respirar i, barrejat

amb l’hidrogen com combustible.

Mineria d’asteroides

En cert sentit, els asteroides són mines d’or voladores

per l’espai exterior. Per exemple, al juny de 2015, un

d’ells va passar a 1,6 milions de quilòmetres de la

Terra, com quatre vegades la distància entre la Terra i

la Lluna. Tenia uns 900 metres de diàmetre i es va

calcular que el seu nucli contenia 90 milions de

tonelades de platí, valorades en 5,4 bilions de dòlars1.

Si és que el preu es mantè.

Amb aquestes possibilitats de negoci no és estrany

que sorgeixin empreses com Planetary Resources,

empresa fundada al 2012 per extreure minerals

valuosos dels asteroides i portar-los a la Terra. Els

fundadors va ser gent de Silicon Valley, relacionats

amb Google i el director de cinema d’Avatar, James

Cameron.

A la seva pàgina de la xarxa indiquen que volen

proveir recursos per alimentar la indústria i sostenir la

vida a l’espai. Indiquen que existeixen 16.000

asteroides propers a la Terra que són fàcilment més

accessibles que la Lluna i que estan formats per

recursos naturals que accelerarien l’exploració i el

desenvolupament de l’espai profund de la humanitat.

Calculen que hi ha dos bilions de tones d’aigua

disponibles en aquests asteroides que es podria

utilitzar per mantenir la vida humana i, també, com a

propulsors de naus espacials.

Només ens caldria imaginar que enviem una, o unes,

naus espacials a algun asteroide on hi hagi recursos,

com aigua, combustible i altres minerals que ens

permetin establir una base amb persones.

Sortir després d’allà per anar a un altre asteroide no

seria tan costós ni difícil com sortir de la Terra. Així

saltant d’un asteroide a un altre es podria arribar a

l’extrem del núvol d’Oort del nostre sistema solar que

Asteroide Última Thule vist per la sonda New

Horizons. Foto NASA

Anàlisis suposats d'un asteroide, imatge de

Planetary Resources
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ja es barreja amb el cinturó d’asteroides de la nostra

veïna Alfa Centaure. Així entraríem a dins de la seva

influència i la humanitat podria marxar de la nostre

estrella abans que la vida en el sistema solar fos

insostenible.

Segons el seu programa, a deu anys vista, les seves

missions a l’espai podrien identificar quins són els

asteroides que contenen més aigua i la facilitat que

presenta per a ser extreta. La segona missió la van

llançar el 12 de gener de 2018 a bord d’un coet indi

que contenia la petita sonda Arkyd-6 per comprovar

que el seu sistema de detecció d’infrarroig funcionava

corretament, tot voltant la Terra. El seu proper

objectiu seria el llançament d’un telescopi espacial

compacte, l’Arkyd-100.

Igual que aquesta empresa, existeix una segona

nomenada Deep Space Industries que ara és

Bradford-Space, que també planteja els mateixos

objectius.

Cal recordar que l’aigua seria la base per la hidratació

dels astronautes, fer crèixer vegetals i protegir de la

radiació. I que si la descomposen es pot utilitzar la

barreja d’hidrogen i oxigen com combustible per les

naus i aquest, ara sol, per respirar.

Pensem que si disposem d’aigua i combustible en

òrbita tindrem molta més capacitat de transport en el

coets, ja que no l’hauran de carregar, ho trobaran en

destí.

1- Michio Kaku, El futuro de la humanidad, Editorial

Debate. 2018

CARLES PUNCERNAU

La taula periòdica és una classificació dels elements

químics representatius dels àtoms que constitueixen

tota la matèria. Durant més de cent anys va estar en

discussió com fer aquesta classificació. Les terres rares

són un grup de disset metalls de la taula periòdica,

essencials per a les modernes tecnologies. La majoria

d’aquests metalls van ser descoberts fa uns 130 anys

però no van ser situats a la taula periòdica fins a

mitjans dels segle XX. Ha estat però, a partir de l’últim

terç del segle passat, quan han adquirit un

protagonisme especial. Telèfons mòbils, cotxes híbrids,

aparells sense fils, ulleres especials i molts altres

objectes inclouen petites quantitats de terres rares en la

seva fabricació.

Com classificar els elements químics?

Ja des del principi del segle XIX es van fer diferents

intents de classificació dels elements. Però va ser D.

Mendeléiev, químic rus, qui, en 1869, va publicar una

taula periòdica amb files i columnes d’elements ordenats

per ordre creixent de massa atòmica, tenint en compte

però de deixar un forat en alguns casos en que l’element

podia no haver estat descobert, o saltant en algun cas

Les terres rares de la taula periòdica

Dimitri Mendeleiev 1897 - Imatge Wikimedia Commons
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l’ordre de masses atòmiques per preservar l’agrupació

d’elements amb propietats similars. El 1871,

Mendeléiev va publicar una nova versió de la taula,

agrupant els elements en 8 columnes que contenien

elements de similars propietats. Aquesta distribució va

ser el germen de la taula periòdica actual. La capacitat

de la taula de Mendeléiev per predir les propietats

d’elements que encara no havien estat descoberts va

ser determinant per donar validesa al mètode de clas-

sificació.

Estructura de l’àtom i taula periòdica

E. Rutherford, físic neozelandès, descobreix en 1911

el nucli atòmic, en el que es concentra tota la càrrega

elèctrica positiva de l’àtom. H. Moseley en 1913

confirma que l’ordenació dels àtoms a la taula

periòdica de Mendeléiev, segueix precisament l’ordre

del nombre de càrregues positives presents al nucli

del model atòmic de Rutherford i demostra que

l’ordenació de Mendeléiev era encertada. Per primera

vegada es relacionava l’ordenació dels àtoms segons

les seves propietats fisico-químiques amb l’estructura

interna dels mateixos. N. Bohr, físic danès, proposa en

1913 el primer model de distribució dels electrons al

voltant del nucli basat en l’aleshores nova teoria

quàntica. Amb el desenvolupament dels models

quàntics de l’àtom, els elements de la taula periòdica

queden organitzats en columnes verticals anomenades

grups, que contenen elements de propietats

químiques similars i files horitzontals anomenades

períodes, que representen els diferents nivells en els

que estan situats els electrons al voltant del nucli.

L’estructura de la taula periòdica queda definitivament

fixada en 1945, amb l’aportació de G. Seaborg, químic

americà, que va situar a la taula els darrers elements

que encara tenien una posició discutida, els lantànids,

que formen part de les terres rares, i els actínids.

A la taula periòdica es poden distingir quatre regions o

blocs, anomenats per les lletres s, p, d, f, que fan

Taula periòdica de l’Institut d’Estudis Catalans, 2018 (1):
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referència als nivells electrònics, de menor a major

complexitat, que tenen ocupats els elements de cada

bloc. Les terres rares es troben majoritàriament al

bloc f i pertanyen, per tant, al grup d'elements de

major complexitat electrònica.

Les terres rares a la taula periòdica

El nom de terres prové de l’antic nom de les

substàncies que es podien dissoldre amb àcids i el

terme rares fa referència a que aquests elements es

troben en petites concentracions a l’escorça de la

Terra, el que dificulta la seva obtenció.

Els disset elements que formen les terres rares són:

- escandi, itri i lantani, del bloc d, períodes 4, 5 i 6 de

la taula respectivament i,

- els catorze elements del bloc f, període 6: ceri,

praseodimi, neodimi, prometi, samari, europi,

gadolini, terbi, disprosi, holmi, erbi, tuli, iterbi, luteci;

aquests elements juntament amb el lantani, són

anomenats lantànids.

Tots ells es poden obtenir dels mateixos minerals i

tenen similars propietats químiques, però el fet que

l’escandi, itri i lantani pertanyin al bloc d, indica que

tenen una configuració electrònica bàsicament diferent

als altres 14 elements, que pertanyen al bloc f. Això

comporta que tinguin, per exemple, propietats

magnètiques diferents dels altres.

Abundància, producció i reserves

Tuli i luteci són els dos elements de les terres rares

menys abundants, però cadascun d’ells és present

unes 200 vegades més que l’or a l’escorça de la Terra.

Si bé és cert que normalment en concentracions tan

baixes que no fan rendible la seva extracció. Els

elements més abundants de les terres rares són ceri,

itri, lantani i neodimi, en proporcions similars a

metalls com crom, niquel, zinc, molibdè, estany,

tungstè o plom. Però igual que els menys abundants,

normalment en concentracions molt baixes.

Durant els anys 1950’s, Sud-Àfrica era el primer

productor mundial de terres rares, que obtenia a partir

de la monazita, mineral format principalment per

fosfats de ceri, lantani, neodimi i samari. Poc després,

fins el 1965, la petita demanda era satisfeta

principalment per Brasil i Índia. La demanda de terres

rares es va incrementar fortament a meitat dels anys

1960 amb l’aparició de la TV en color. L’europi era el

material essencial per donar color a les imatges.

S’extreia a la mina de Mountain Pass, San Bernardino,

Califòrnia, USA, a partir de la bastnäsita, mineral

format per fluorocarbonats de diferents elements de

les terres rares, que conté un 0,1% d’europi. Estats

Units es va convertir en el principal productor mundial.

Després de vàries dècades desenvolupant tècniques

de separació dels diferents elements que formen les

terres rares, Xina entra amb força en el mercat

mundial a mitjans dels anys 1980, explotant les mines

de Baotou, a la Mongòlia Interior. Amb suport estatal,

mà d'obra barata i una legislació mediambiental poc

escrupolosa, Xina es converteix en pocs anys en el

primer productor mundial.

Actualment, la producció mundial (dades de 2017) és

de 130.000 tones anuals, sent Xina el primer

productor amb 105.000 tones, seguit d'Austràlia amb

20.000, Rússia amb 3.000 i Brasil amb 2.000 tones.

Les reserves mundials s'estimen en 120 milions de

tones, sent també Xina el país que disposa de més

Blocs s, p, d, f de la taula periòdica. Imatge Wikimedia Commons
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reserves, amb 44 milions de tones, seguit de Brasil i

Vietnam amb 22 milions de tones cadascun i Rússia

amb 18 milions de tones.

(2) (3)

Algunes aplicacions

Les terres rares són al nostre voltant, encara que no

en siguem conscients. Formen part de la majoria

d'aparells tecnològics: s'utilitzen en cotxes híbrids i

elèctrics, bateries, ordinadors, telèfons mòbils, lents,

turbines eòliques, aparells per tractaments mèdics,

comunicacions, tecnologia d'ús militar. . . A

continuació es mostren algunes aplicacions concretes.

Europi

L’europi s’utilitza com a dopant d’alguns tipus de

vidres en làsers i altres dispositius òptico-electrònics.

L’òxid d’europi (III) és utilitzat en pantalles de TV i

làmpades fluorescents com activador dels materials

fosforescents d’itri. Les pantalles de TV contenen

entre 0,5 i 1 g d’òxid d’europi (III). La combinació

dels materials fosforescents d’europi(II), blau,

europi(III), vermell i terbi, verd, dona llum blanca i és

una forma de crear un sistema tricromàtic en la TV en

color.

El desenvolupament de l’ordinador quàntic i les

comunicacions associades és un dels camps punters

de la investigació actual. Però un dels problemes és la

dificultat per transmetre la informació, mantenint el

seu caràcter quàntic, a

través d’una xarxa de

fibra òptica encara que

aquesta sigui de pocs

quilòmetres. Els parells

de fotons entrellaçats

són fàcils de generar i

transmetre, però les

pèrdues per dispersió,

difracció i absorció dins

de la fibra òptica fan

inviable la transmissió

més enllà d’uns pocs

centenars de quilò-

metres. Utilitzant europi

com a dopant en un

cristall d’ortosilicat d’itri,

és possible emma-

gatzemar informació en
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forma estable durant unes 6 hores.

Mantenint el material a temperatura propera al zero

absolut, 2 K, i sotmès a un fort camp magnètic, 1

Tesla, els espins dels nuclis d’europi poden ser

manipulats amb fotons i mantenen el seu estat durant

unes sis hores, permetent l’emmagatzematge i el

transport de la informació de forma més segura, avui

per avui, que la transmissió de fotons a travès de fibra

òptica.

(4) (5)

Gadolini

Te aplicacions en metal lúrgia: afegit en proporció de

tan sols un 1%, potencia les propietats mecàniques i

la resistència del ferro, crom i els seus aliatges. En

medicina nuclear (radiografia de neutrons) o reactors

nuclear, s'utilitza per la seva capacitat com absorbidor

de neutrons. Compostos de gadolini tenen propietats

fosforescents i compostos de gadolini, bari i coure

tenen propietats superconductores.

El gadolini és utilitzat com agent de contrast en

imatges de ressonància magnètica nuclear (RMN),

degut a la seva baixa temperatura de Curie, 20 ºC,

per sobre de la qual perd les seves propietats

magnètiques. La RMN es basa en que els nuclis dels

àtoms que posseeixen un nombre imparell de

protons+neutrons responen a l’acció d’un fort camp

magnètic variable enviant una senyal electro-

magnètica que depèn de la intensitat del camp. Quan

tot el cos o una part es sotmet a un fort camp

magnètic variable, la senyal emesa permet obtenir

una imatge que s'utilitza per a la diagnosi mèdica. Els

agents de contrast fan que la imatge sigui més nítida.

(6)

Neodimi

Té aplicacions com colorant del vidre de les ulleres,

com a dopant de cristalls de làsers d’estat sòlid o

làsers de gran potència, com els que s’utilitzen en

experiments de fusió nuclear per confinament inercial.

Però una de les més conegudes aplicacions del

neodimi és per a la fabricació dels imants més

potents, basats en la particular estructura cristal lina

de l'aliatge de neodimi, ferro i bor. Petits imants

d'aquest aliatge, coneguts habitualment com imants

de neodimi, s'utilitzen en productes com micròfons,

altaveus, auriculars, motors elèctrics de corrent

continu d’alt rendiment o discs durs d’ordinadors, i els

més grans, en motors elèctrics que requereixen molta

potència i poc pes, com per exemple en els cotxes

híbrids o en generadors elèctrics utilitzats en avions o

aerogeneradors. El motor del cotxe Toyota Prius, per

exemple, porta 1 kg de neodimi.

(7) (8)
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Samari

Els imants de samari i cobalt són 10.000 vegades més

potents que els de ferro, però menys que els de

neodimi. Tenen l’avantatge però que mantenen la

magnetització a més altes temperatures, fins a 700

ºC, contra els 300 o 400 ºC dels de neodimi. El samari

i alguns dels seus compostos actuen com a

catalitzadors en nombroses reaccions, com per

exemple les de descomposició dels plàstics o les de

síntesi orgànica. Un dels isòtops, el samari 149, amb

una vida mitjana de 46,3 hores, és utilitzat per

destruir les cèl lules canceroses de diferents càncers

com pulmó, pròstata, mama i ossos. També s’utilitza

com moderador de neutrons en reactors nuclears de

fissió. (9) (10)

Les terres rares, materials estratègics

En la tardor de 2010, Xina va sacsejar els mercats

mundials quan va interrompre durant un mes els

enviaments de terres rares a Japó per una crisi

diplomàtica. Encara que continua sent el primer

productor mundial, Xina està rebaixant

progressivament les exportacions per satisfer la

demanda de la seva pròpia indústria en expansió. En

aquests moments, 2019, de guerra comercial entre

Estats Units i Xina, les terres rares són un arma

estratègica més.
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L'obtenció de les terres rares té alguns inconvenients

lligats a la seva baixa concentració en els minerals

dels que s'extreuen. El principal inconvenient és que

requereix la manipulació de gran quantitat de mineral,

el que genera gran quantitat de residus que es

converteixen en potencials contaminants de la terra,

l'aigua i l'aire. Des dels anys 1960 en que es van

començar a utilitzar abastament, ha estat còmode per

els països industrialitzats comprar-les a països tercers

i així evitar-se els costosos procediments necessaris

per evitar la contaminació. Xina, que disposa de les

majors reserves del món de terres rares, s'ha

convertit des de fa molts anys en el primer productor

mundial, monopolitzant quasi el mercat. Però el

continu increment de preus degut a la creixent

demanda i la major sensibilització xinesa cap els

problemes mediambientals que han provocat una

baixada en la producció, han fet que molts països

s'hagin començat a plantejar la seva pròpia producció.

La Comissió Europea ha desenvolupat entre 2013 i

2017 el projecte Eurorare (X1), per «posar les bases

per el desenvolupament d'una indústria europea de

terres rares, salvaguardant el subministrament

continuat de matèries primeres, . . ., d'una manera

sostenible, econòmicament viable i respectuosa amb

el medi ambient». Una de les primeres acciones ha

estat elaborar un mapa de recursos europeus de

terres rares. Posades les bases, són els estats

membres els que han de desenvolupar les seves

indústries d'obtenció de terres rares.

(2) (11)

A Espanya s'han fet prospeccions de terres rares i

s'han trobat a Galícia, entre Vigo i Gondomar, a

Campo de Montiel, Ciudad Real i a Retortillo,

Salamanca. A Galícia, el grup d'inversió Umbono va

començar l'estudi miner però va renunciar en 2013

per l'oposició social. El projecte Matamulas de Campo

de Montiel, començat en 2013, té aturada la concessió

d'explotació per els recursos de grups ecologistes i

alguns partits polítics. L'empresa australiana Berkeley

va anunciar el passat mes de juny que havia trobat

indicis de terres rares a Salamanca i continua

l'exploració.

(12)(13)(14)
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Il luminant els forats
negres

1.Una mica d’història i de fets

Des de què el geòleg anglès John Michell cap al 1783,

fonamentant-se amb la teoria de la gravitació de

Newton, va predir l’existència d’una “estrella fosca”

tan massiva que ni la llum en podria sortir ha plogut

molt. Però l’existència teòrica d’aquests objectes va

néixer el 1915 quan Albert Einstein va publicar la seva

Teoria de la Relativitat General, on la gravetat era una

manifestació de la curvatura de l’espai-temps. L’any

següent Karl Schwarzschild, ,entre bomba i bomba, a

les trinxeres de la 1era Guerra Mundial, va resoldre les

equacions de la relativitat i va trobar la primera

solució que descrivia un forat negre tal com ho

entenem actualment.

Des d’aleshores n’havíem suposat l’existència per

nombrosos indicis observacionals a partir dels cossos

del seu entorn immediat (òrbites d’estrelles i gasos) i

l’absència de radiació que hauria de procedir de la

superfície de l’hipotètic cos central. La situació

observacional i experimental està canviant en els

darrers anys.

La primera “imatge” del forat negre supermassiu

(forats negres que tenen una massa d’entre 1 i

100000 milions de sols) que es troba en cor de la

galàxia el líptica M87 ha estat publicada aquest mateix

any 2019 gràcies a la col laboració de 8

radioteslescopis repartits per tot el món formant part

del Telescopi de l’Horitzó de Successos (en anglès

Event Horizon Telescope, amb el seu acrònim EHT).

Diversos radiotelescopis observen l’objecte en ones
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electromagnètiques mil limètriques (a un longitud

d’ona d’1 mm i valors propers els nuclis galàctics són

gairebé transparents) i després per interferometria de

base molt llarga (VBLI) es reconstrueix una imatge

amb l’ajut de superordinadors. Obtenim un telescopi

equivalent a tota la Terra que pot resoldre l’objecte

gairebé puntual del candidat a forat negre. I així es

farà també properament amb el forat negre de la

nostra galàxia el Sagitari A*.

2.Estudiant els forats negres: un futur proper

molt estimulant.

La tècnica anterior anirà incorporant radiotelescopis a

la xarxa i cada cop podrem estudiar el comportament

del disc d’acreció i dels dolls de partícules i radiacions

que expulsen aquests cossos amb bastant detall, i

sobretot, podrem validar el funcionament de la teoria
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general de la relativitat amb el comportament

d’aquests sorprenents cossos. De moment l’ombra

que projecta el forat negre en el centre del disc

d’acreció, que és realment el que hem observat, ja

havia estat predit pel físic James Bardeen el 1973 i la

seva grandària concorda perfectament amb la teoria.

Amb aquestes tècniques fins i tot s’han detectat nusos

(knots) o regions brillants en els dolls de partícules i

radiacions que expulsen els forats negres i que també

ens serviran per comprovar la teoria.

Finalment la interferometria per làser que ens ha

permès detectar les ones gravitacionals (Ligo i Virgo)

a mesura que vagin detectant col lisions de forats

negres ens permetran respondre a qüestions teòriques

importants i crucials: ¿tots els forats negres tenen

horitzó de successos o existeixen singularitats

despullades (sense horitzó)?, o com apunten alguns

teòrics: entre els candidats a forats negres pot haver-

hi altres possibilitats com estrelles de bossons, forats

de cuc, boles de pèl, estrelles de gravetat,...en els

propers anys, analitzant el senyal de les ones de

gravetat de forma estadística a mesura que acumulem

successos, podrem respondre empíricament a totes

aquestes preguntes: si les ones de gravetat no tenen

cap tipus d’eco, els forats negres tindran

majoritàriament horitzó de successos, i si no, s’obrirà

la veda a tota aquesta fauna alternativa anomenada

anteriorment.

3.Els forats negres i la gravetat extrema com a

jutges de les dues teories físiques més exitoses i

resistents: La teoria general de la relativitat i la

mecànica quàntica.

Ja hem dit al principi que de la Teoria General de la

Relativitat ha donat llum a la nostra idea de forat

negre: a l’ajuntar suficient matèria en una zona molt

restringida, res pot contrarestar-la, i el col lapse farà

que la densitat i la curvatura de l’espai-temps sigui

infinita i aparegui la singularitat. També sembla que

aplicant la teoria tots els forats negres amb la

mateixa: massa, moment angular i càrrega elèctrica

haurien de ser iguals o indistingibles. Resumint no

haurien de tenir detalls. John Wheeler ho va expressar

irònicament amb la frase: “els forats negres no tenen

pèl”. També des del punt de vista de la teoria de la

relativitat l’horitzó de successos no hauria de ser un

lloc gaire terrible: si apliquem el principi

d’equivalència un observador que traspassés l’horitzó

i un que estigués a fora haurien d’experimentar coses

similars.

Però en la dècada dels setanta del segle XX, Stephen

Hawking i Jacob D. Bekenstein van aplicar la teoria

quàntica en zones properes a un forat negre i van

descobrir coses sorprenents: dels parells de partícula -

antipartícula que apareixen a partir de les fluctuacions

del buit, a prop de l’horitzó de successos, una podria

ser engolida cap endins i l’altra seria emesa cap

enfora. És a dir, el forat negre radia partícules o

“radiació Hawking” de forma aleatòria i que aniria

disminuint lentament la seva massa, de manera que si

estigués aïllat (no tingués aportacions significatives de

matèria) acabaria desapareixent: “evaporació

Hawking”, això sí, en escales de temps molt superiors

a la de l’actual Univers.

Aquest espectre de radiació és tèrmic, és a dir,

l’horitzó de successos ha de tenir estructura o algun

tipus de component microscòpic bàsic o bit. A més, els

seus càlculs proporcionaven una fórmula per a calcular

el nombre de bits o estats microscòpics del forat

negre, i per tant tenia entropia! Aquesta només

depenia de la superfície de l’horitzó de successos. Això

entra en contradicció clara amb la visió relativista del

forat negre: “o té pèls o no en té”.

Però l’evaporació Hawking posa també en dificultats a

la Teoria Quàntica. L’espectre de radiació d’un forat

negre és universal, les partícules emeses no depenen

en absolut dels objectes que s’hi hagin precipitat, cap

informació pot escapar del forat negre. Però la pèrdua

d’informació està prohibida en mecànica quàntica i els

processos microscòpics sempre han de ser reversibles

si no ens volem carregar la conservació de l’energia.

Fins al 2012 semblava que la teoria de cordes era

capaç, sota certes circumstàncies, de calcular

l’entropia d’un forat negre i amb la dualitat

gauge/gravetat també superava la paradoxa de la

pèrdua d’informació.

Però Joseph Polchinski i els seus col laboradors,

reflexionant sobre l’entrellaçament quàntic a prop de

l’horitzó de successos, arriben a la conclusió que

l’horitzó de successos hauria de ser un mur de foc o

tallafoc, això és una situació incòmoda per a qualsevol

teòric, de cordes o no: si es destrueix la informació

arruïnem la mecànica quàntica o si permetem

alliberar-la i conservar-la arruïnem la relativitat

general.
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Sigui com sigui, la temperatura associada als forats

negres supermassius és tan petita que no es pot

mesurar perquè encara és molt inferior a la del fons

de microones . Els forats negres reals que podem

començar a observar engoleixen més matèria que la

que perden per radiació Hawking, per tant això, de

moment, i per molt temps és un problema sense

possibilitat experimental d’esclarir, pura metafísica...

per a un forat negre, de massa similar a la del sol,

estaríem parlar d’una temperatura de 10-8 ºC!

Estiguem preparats a entomar nombroses sorpreses

en els propers anys! La història dels forats negres

incorporarà pàgines decisives que ens ajudaran a

construir un nou marc mental que incorpori

harmònicament la Teoria General de la Relativitat i la

Física Quàntica, potser veurem emergir, a partir de

dades empíriques, la teoria de gravetat quàntica..., o

no.

ANTONI RAÏCH
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Xispita

La Maria Granada és una nena gitana, molt simpàtica,

que viu en un poble d’Andalusia. És un poblet amb

pocs habitants a dalt d’un munt arrodonit i pedregós.

El rocam l’esquitxa com si fossin pigues en el

paisatge. Com tots els poblets de la comarca, destaca

de lluny per haver pintat totes les cases blanques. Els

carrerons són estrets i torts, a diferents nivells per ser

un poble muntanyós, i, no poden faltar les oliveres tot

voltant, les figueres de moro i tot de plantes

aromàtiques que odoren les cases. Un poble de postal,

però a l’estiu és un turment la calor.

Aquell estiu, la Maria Granada voltava pel poble a

totes hores i es parava a saludar els veïns que

trobava. Molts, amb el ressol de la tarda, buscaven la

frescor de l’oreig amb la porta de la casa mig oberta

asseguts en el passadís. La nena hi entrava i estava

una estona parlant amb els veïns i, passats uns

minuts, marxava rient i els deixava la porta oberta

mentre anava cap a una altra casa. Als veïns els hi

agradava que els visités pel seu caràcter alegre i la

conversa joliua. Per això li deien “Xispita”.

El primer dia d’agost va sortir com una guspira

esventada després de dinar. La seva mare la va cridar

que tornés, ja que feia molt de sol i la gent dormiria la

migdiada. Però ella ja era lluny i no va sentir res. El

terra dels carrers cremava, però anava tant de pressa

que no li arribava l’escalfor a la pell endurida dels

peus. Amb els seus set anyets era la nena més

moguda i arriada del poble.

Passats vint minuts ja havia voltat tot el poble i no

havia trobat a ningú. Es va dirigir cap a la plaça Major,

es va asseure en els graons de l’església i va decidir

esperar que la gent es despertés. Ella va recolzar el

caparró a la barana de pedra i es va quedar adormida

a ple sol.

Quan els vilatans van començar a transitar, tots la

saludaven, però ella semblava que dormia. Una de les

persones que van passar era la seva tia que, quan va

veure que estava tan vermella, la va anar a cridar.

La Xispita va caure de cantó, perquè estava

inconscient, havia agafat una assolellada molt forta.

De seguida va avisar als veïns més propers, amb els

seus crits i tots van córrer, els uns a casa del metge i

els altres la varen portar a coll a casa seva. La seva

mare es va emportar un gran ensurt quan la va veure

en aquest estat i va fer un agut xisclet. Un del seus

cosins va anar a avisar al seu pare que treballava en
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un magatzem d’oli als afores del poble i van tornar

junts. Al vespre quasi tots els veïns del poble estaven

a la porta de casa seva, interessats per la seva salut i

per saber la seva evolució.

La nena més famosa del poble continuava inconscient

a la hora de sopar i ningú va marxar a fer-lo, havien

perdut la gana i es sentien solidaris amb la família. El

metge, quan va sortir, va fer una senyal de dubte

sobre la seva curació i va assegurar que tornaria al

voltant de les dotze de la nit. Algunes àvies van

dirigir-se a l’església a resar, com era costum. Altres

preparaven emplastres freds, amb el gel de les seves

neveres, per tal de posar-los en el front i al voltant del

seu cap, per rebaixar-li la temperatura corporal. El sol

havia entrat en el seu si i no en volia sortir.

La tristor i l’esperança canviaven de boca a cada

minut. Els veïns i veïnes recolzats o asseguts en

cadires de balca, escoltaven les campanades del

rellotge del campanar que s’erigia com la connexió

dels vilatans amb el Creador, per demanar-li el seu

favor. Les hores passaven amb incertesa fins a veure

les primeres clarors del dia. La mare asseguda al cap

del llit amb la mà agafada a la de la Xispita. El pare

assegut a una cadira baixa amb el cap cot, buit

d’alegria i els ulls plens de llàgrimes. El metge havia

passat a mitjanit i havia recomanat que deixessin

passar les hores amb el medicament subministrat.

El sol estava a punt de sortir i el seu primer raig va

entrar pel finestró mal tancat de l’habitació, impactant

a la cara de la Xispita. Ella es va moure i va obrir els

ulls enlluernada, els ulls dels presents es van obrir

més que els seus i l’alegria va retornar a totes les

persones del poble.

Ella va explicar que havia tingut un somni en què el

sol se l’havia emportat per veure a la nit les seves

germanes, les estrelles...

El somni es va fer famós. Ella, amb la seva gràcia,

l’explicava així:

- Sap vostè? Vaig anar a la lluna. Sí, sí...

Quan estava dormint al sol vaig sentir que una mà

molt calenta m’estirava cap amunt. Devia ser l’astre

lluminós, perquè solament veia ratlles de tots colors al

meu voltant. Una veu sinuosa em preguntava si volia

veure les seves germanes. Jo li vaig dir que si volien

jugar, ho acceptava.

Aleshores va agafar una velocitat vertiginosa i veia

que la lluna s’acostava molt de pressa. Pensava que

xocaria amb ella, però la velocitat va minvar. Amb un

moment era asseguda a la superfície de la lluna.

Quan em vaig aixecar, vaig veure la Terra com una

bola blava d’on venia, però no hi veia ningú, perquè

era lluny i devien ser més petits que les puces.

Si no mirava al sol, tot era ple d’estrelles. Tantes! Que

n’estava envoltada per tot arreu com la sorra. Unes

brillaven més que les altres, unes altres tenien forma

d’espiral, com si fos un molinet que volta amb un punt

negre al mig, altres eren com una pilota d’estrelles

que s’havien ajuntat per jugar i després uns núvols

de colors molt lluminosos.

La veu m’ho va anar explicant: les que eren grogues

eren les més velles i les blanques eren les més noves;

les que semblaven un molinet tenien milions

d’estrelles apilonades, eren les galàxies; les de la

pilota eren cúmuls i els núvols eren gasos.

Uau! Era una passada! Hi havia unes pilotes de colors

que no feien llum que es deien planetes. Un era de

ratlles i es deia Júpiter. Un era taronja i es deia Mart.

Un es veia molt cremat, perquè era a prop del Sol, es

deia Mercuri. Un que era blanc, Venus. Un altre tenia

un anell com si jugués a hula-hop, era Saturn, i n’hi

havia més, i molts.

Aleshores vaig veure que venia un senyor vestit

d’astronauta, com els que surten a la televisió, que

em volia agafar i jo corria, fèiem uns salts molt grans.

Quan quasi m’atrapava jo feia una tombarella i així jo

tornava enrere i el despistava. Però va arribar un

moment que vaig quedar al mig de dos forats molt

grans com els d’un formatge i no podia fer res. Aquell

senyor ja quasi em tocava, quan vaig tornar a sentir la

mà calenta que em va estirar i em va dir: Tornem a

casa!

I així va passar que em vaig despertar...

Els veïns reien, amb la gràcia que ho explicava. Però

n’hi havia un que no. El mestre va quedar sorprès que

en sabés tant, perquè ell no li havia explicat mai.

XAVIER CASSANY



46

LA CÀPSULA

ENLAIRAMENT

Volia aprofitar les festes de Santa Creu de

Figueres per allunyar-me de tot i de tothom. Excepte

de tu.

— Mare, et va bé si passem uns dies a la casa

d’Albanyà?

És clar que sí. Maletes al Citroën, activo el

contestador i enfilo el tortuós camí que surt del barri

del Rally. Són prop de les deu del matí. Quan deixem

els últims carrers de Figueres ja estan plens dels

gitanos del barri. El suau brunzit del cotxe elèctric em

permet sentir clarament les seves animades converses

instants abans de deixar el Castell de Sant Ferrant a

mà dreta. Sembla que el sol lluirà molt més del que

ho ha fet les darreres setmanes, amb sort el cotxe

podrà fer una càrrega completa durant el trajecte.

Arribem. Obro finestres, t’acompanyo a la teva

cadira de vímet i dono una ullada d’esquitllentes a la

pols acumulada que comença a dansar amb glamur en

obrir la porta al jardí, de males herbes.

A fora hi ha un estany, i no és precisament

natural.

— Mare, si fóssim a Sant Llorenç, diria que La

Muga ha fet de les seves!

Observo sobre el terreny la magnitud de la

tragèdia i encreuo els dits d'una mà mentre amb

l'altre marco el número del manyà del poble. Que no

estigui de festa, que no estigui de festa...

— Digui?

— Pere, soc la Lluna, acabem d'arribar amb la

mare a casa dels avis i m'he trobat el jardí de darrere

inundat! Podries passar o fas festa?

Segueixo diligentment el consell de tancar la clau

de pas de l'aigua, ves a saber quan feia que perdia.

Vindrà havent dinat, tinc temps per arreglar una mica

la casa, fer un xic de dinar i potser, com a molt, anar

a saludar els veïns, que a tu t’agradarà.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Els tres astronautes ja es troben allotjats al

mòdul de comandament. S’efectuen les últimes

comprovacions.

A T menys 9 segons s’inicia el compte enrere.

A T igual a 0 s’allibera l’enganxall amb les torres,

el Saturn 5 fumeja i s’enlaira pesadament

damunt el cap Canaveral.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

— Una canonada embussada per culpa del sabó de

la rentadora? Que encara que sigui en pols s'ha

solidificat i ha provocat aquesta reacció a unes

canonades que tenen més de seixanta anys... lògic...

bé, fa temps que la lògica no és precisament el meu

fort. Que quant tardareu? Dos dies per arreglar-ho?

De veritat que haureu d'obrir tot el jardí?

La càpsula del temps ha aparegut quan els

operaris, dos personatges que em recorden - i no

només físicament - a en Pepe Gotera i l'Otilio, ja

havien furgat mig jardí. No sé si els fonaments de

l'època són com Déu mana, però la veritat, em fa una

certa por que descalcin la casa i acabin inaugurant una

franquícia de la torre de Pisa a Albanyà!

És una capsa metàl lica de les típiques galetes

daneses. Les lletres de la tapa estan ratllades i deixen

veure l’òxid. Ocupant una porció important de cel,

sobre el castell de la il lustració, hi ha gravades en

lletra majúscula: “CÀPSULA DEL TEMPS”. A dins uns

fulls quadriculats i manuscrits per una mà avesada a

fer cal ligrafia a l’escola, qui sap si amb els quaderns

Rubio de tota la vida...

— Mare, és un diari teu? Tu també escrivies? Ara

sé d’on em ve aquesta dèria d’anotar bocins de vida.

Que me'n podries dir alguna cosa?

DESACOBLAMENT

S’obté la velocitat Mach 1 i al cap de molt poc

s’inicia la trajectòria corbada. Es van desprenent

les fases a mesura que la velocitat s’incrementa

durant els deu primers minuts de vol.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

No fer res és estar-se tancada a casa perquè a

fora caven trinxeres i t’has de quedar a dins per cuidar

la teva mare, que està perduda en el temps i en

l'espai. Maleïdes polítiques antisocials! Hem de tirar

endavant sense cap mena d'ajuda, orfes de família.

Aquelles mesures infernals que volien afavorir la

sostenibilitat del planeta han acabat abolint la

seguretat social. Sort que quan pugem al poble encara

s’ofereix algun veí per fer-te companyia i jo em puc

esbargir una mica.

Que poc que en queda ja de la mare de les fotos

del passadís, d’aquella noieta amb rínxols de coure

més esvelta que els maniquins de la merceria de la

família...
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Maleït alemany! Maleït Alzheimer!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Maleït alemany, maleït alemany. Sense saber si

Von Braun era l’encarregat de triar els pilots, segur

que hi tenia alguna cosa a veure, com a mínim era un

dels cervells més importants dels programes Mercury,

Geminis i Apollo, les missions que duien l’esperança i

els calés dels americans per guanyar a la Unió

Soviètica en la cursa espacial. Von Braun era el

científic que feia possible els fabulosos enlairaments

de coets Saturn, hereus de la tecnologia dels míssils

nazis de la segona guerra mundial. Les males llengües

deien que era un fitxatge secret a l’alemanya nazi. En

Jim remugava tot centrifugant el cafè amb la

cullereta, mirant de cua d’ull Portdoguer, la típica

platja de Cadaqués. Estava molt enrabiat.

Les notícies arribaven a la base del Pení en

comptagotes, i semblava que eren portadores d'aigua

dolenta, malsana. Una vegada més, en Jim no havia

estat escollit.

Jo no acabava d’entendre què carai hi feia aquí.

Estava de vacances en aquella base militar amb vistes

privilegiades al golf de Roses? Era una missió secreta

o simplement m’estava prenent el pèl. De fet, es deia

que les instal lacions situades al turó del Pení

inicialment anaven a mitges entre Espanya i Estat

Units, però que últimament només hi quedaven

espanyols.

No em podia dir res, però jo li notava una

frustració enquistada. Els nervis li feien lliscar les

ulleres rodones pel pont del nas i amb els dits índex i

anular les remuntava al seu lloc. En Jim era menut i

feia l'efecte que si el volies abraçar, se t'escaparia

com una anguila. Parlava a poc a poc i mesurava les

paraules en un castellà exageradament acadèmic.

Però aquell dia semblava que hagués perdut algun

filtre vocal pel camí, com si no estigués sota la

influència d’aquella forta censura militar.

Era tan dur no poder explicar a la colla de Figueres

que em citava d'amagatotis amb un pilot americà,

quan ho sabessin es moririen d'enveja. La humil Eva,

que a l'hivern treballava fent arranjaments a la

merceria del carrer Colom i que a l'estiu feia quatre

duros en un bar amb terrassa de Cadaqués; ara seria

com una diva de les pel lícules que posaven, en doble

sessió, els diumenges al cinema Edison de Figueres.

En canvi elles, de famílies adinerades i amb casa

d’estiueig a Cadaqués, només podien obtenir el favor

de banquers, comercials i corredors d'assegurances.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

— Mare, no sé si m'escoltes o no em pots

entendre, però... qui és en Jim? Era el meu pare?

Durant tants anys et vaig estar preguntant per ell, i tu

sempre fugint d'estudi, tan sols et podia arrencar que

era un pilot americà. El meu pare era aquest Jim de la

càpsula del temps, oi?

EN ÒRBITA

Els astronautes revisen curosament tots els

sistemes i comparen les dades obtingudes amb

les que van rebent del Centre de Control.

Realitzen una òrbita i mitja a la terra i obtenen el

permís per iniciar la Injecció Translunar (TLI)

que els permetrà situar-se en una trajectòria

correcta.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

— La veritat, mare, mira que tinc més de quaranta

anys, i encara em fa vergonya llegir aquest fragment

del teu diari! Però, si no ho faig jo, tornaràs mai més

per poder-lo reviure? Quin sentit té una càpsula del

temps que no va enlloc, sense un destinatari? Llegint-

te m’adono que tu sempre escrivies en un temps

verbal passat mentre que jo ho faig des del present,

tocant de peus a terra. També percebo que tot i que

duc una part de tu a dins meu, la Gaia, la teva néta,

ha tingut més sort amb l’herència genètica, no només

compartiu els ulls color verd maragda, sinó també

l’esperit aventurer. Ella és una amant de la ciència,

ella és el futur.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

El pare no em volia deixar la furgoneta. És de

feina, deia ell, perquè no agafes el dos-cavalls? El vaig

poder convèncer amb un parell de petons i cara de

noieta múrria. Tots sabíem perquè el volia.

— Aquell desgraciat de ianqui que diumenge

passat va venir en moto, oi? No deu tenir ni cinc rals a

la butxaca i tu l'has de passejar amb furgoneta?

Encara no els hem agraït prou el Pla Marshall?

Em vaig haver de mossegar les genives, cara

somrient i gràcies pare.

Estava molt emocionada, ulleres de sol i Beatles a

tot drap a través del tronat transistor que penjava de

la guantera. Finestres avall perquè l'aire que

espetegava a fora refredés el sufocant ambient, a

sobre amb olor de gasoil. De bon matí ja me n’havia

cuidat d’amagar les quatre quincalles que rossolaven

d'un costat a l'altre quan el pare anava a fer un servei

de mecànic d'urgència. Vaig manllevar una manta

vella per cobrir la xapa nua del darrere. Aquell noi bé

que s'ho valia. La recent majoria d'edat i les ganes

boges de sortir de la rutina eren el detonant perfecte
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per consumar la meva conquesta. Cada cap de

setmana que passava ens apropava més al final del

compte enrere per tornar a l'avorrida vida d'hivern de

la merceria, i sabia que en qualsevol moment el

misteriós americà es podia esfumar. Volia aprofitar

cada glopada de sol en l'estiu de la meva vida.

En Jim m'esperava al tombant de la Selva de Mar,

amb una clenxa damunt el front alt com un penya-

segat. Duia camisa, pantaló de pinces i sabates de pell

cordada. Buf... quanta feina tenia amb l'americà!

El volia sorprendre passant de llarg de l'etern

Cadaqués, blanc com un miratge obert al mediterrani.

Vam enfilar el camí cap a Portlligat. Sembla mentida

que amb el munt d'entrenaments a gravetat zero es

maregés amb quatre corbes! Vam arribar amb penes

i treballs a la caleta. Li volia ensenyar com s’anaven

estenent les obres de construcció de la casa-estudi

d’en Dalí tot devorant barraques de pescadors. Les

noies de la colla m'havien dit que hi freqüentaven

personalitats del món de la cultura, però la veritat és

que jo no coneixia cap dels noms que m'apuntaven.

Vaig recitar-ne un parell amb to cerimoniós per posar

a prova en Jim, però va ser en va, tampoc en coneixia

cap. No sé si era més llunàtic en Dalí o aquell pilotet

de pa sucat amb oli que em tenia el cor robat. De quin

planeta provenia?

No em podia explicar res del que feia al Pení aquell

estiu de l'any 1969 ni tampoc em volia presentar a

cap dels seus companys. Arribava sol al passeig on jo

servia taules i aparcava aquella vespa comprada per

pocs calés a un francès de Cadaqués. Com si fos un

monjo de clausura, "ora et labora", vivia en un règim

de reclusió i només podia sortir el diumenge a la

tarda. Això sí, toc de queda al vespre i cap a caseta,

no fos cas que perdés una sabateta de cristall. Però

aquell dia era especial, els "manaires" tenien una

reunió a Barcelona i la tropa tenia un permís no escrit

per tornar més tard.

Tot l’estiu jugant a ser reportera i no li havia ni

pogut treure els noms dels companys! Les meves

investigacions només aportaven que, a part de pilot,

també devia ser un geni de les maquinetes. Ell

parlava de computadors i de programes informàtics.

Em va confessar que coneixia totes les línies de codi,

deia ell, del programa informàtic de la missió Apollo.

No entenc per què l'havien destinat a la base de Roses

quan les notícies de l'altra banda de l'oceà anunciaven

que ben aviat aconseguirien posar l'home a la lluna.

Von Braun l’havia deportat a la Costa Brava per ser

tan reservat? N'havia fet alguna? Potser solament era

un premi per la bona feina i aquella base secreta era

com una mena de complex de vacances per militars i

cervellets americans. Però fos com fos, el seu caràcter

enigmàtic em tornava boja.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

— Veus mare! En Jim era el meu pare! Ho sabia!

Perquè no m'ho podies dir? Vas marxar del món quan

més et necessitava, quan tot just podia començar a

volar sola. Aquest diari és la revelació definitiva! Sí?

Pere, sí, pots tornar a tallar l'aigua, no la necessito.

Vaja, vols que posi la tele una estoneta mare?

Observes sense interès, com sempre, com el giny

portable que trec de la bossa comença a projectar el

telenotícies a la paret de la cuina, on abans hi teníem

penjat l’embotit. Ministres catalans inaugurant

instal lacions de plaques solars, d'energia eòlica i de

gas metà. Es vanaglorien d’haver revertit el canvi

climàtic i tornen a recordar que, un any més i entre

tots, hem endarrerit el dia en què, en principi, es

calcula que s’han consumit els recursos que la terra

pot produir en un any. Per omplir buits en el minso

espai de magazín un presentador amb veu monòtona

recorda que aviat farà cinquanta anys que l'home va

arribar a la lluna. La notícia semblava mal enllaunada,

tot just som a principis de maig i l'efemèride es

complirà el 20 de juliol.

— Mare, mare, què passa? — Ja tornes a perdre

l'oremus amb les notícies.

— Altre cop l'home a la lluna? Quan jo era petita

deies que no hi va arribar mai a la lluna, però... per

què t’exaltes ara?

Vas perdre la consciència a mitjans dels vuitanta.

A províncies era una època en què encara tot anava a

poc a poc. Tot just es parlava de l'escàndol de l'oli de

colza a les espanyes i de l’intent d'assassinat d'en

Ronald Reagan que, magnèticament, també recordava

el desgraciat atemptat d’en Kennedy a Dallas. Sense

oblidar tampoc a les omnipresents teories sobre el

frau de la lluna, que feien les delícies de tothom. Quan

era jove gaudia comparant les enraonadisses del poble

amb les del meu barri de Figueres on tenia el pis de

soltera estrenat de poc. La circulació d’informació no

tenia res a veure amb les actuals constel lacions de

satèl lits que porten Internet a qualsevol racó, vulguis

o no.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Després de banyar-nos d'amagat en una caleta de

roques del Cap de Creus vam tornar a la furgoneta per

anar a Roses i buscar un restaurant de menú per

dinar. A la tarda el volia fer content duent-lo al

cinema, que de pel lícules els americans en saben

molt. Tornaven a fer: "2001, una odissea a l'espai", ja

s’havia estrenat el mes d’octubre de l’any passat, però

suposo que s’havia d’explotar més el fil de la febre

lunar. La peli va ser llarga i lenta. No em va agradar

gens, no la vaig entendre, però va anar prou bé per
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començar unes tímides manetes. En Jim en va sortir

ben indignat, deia que allò era impossible! No es

queixava de les naus que ballaven al so del vals per

l'univers, sinó més aviat sobre en HAL, el computador

central amb veu robòtica i pensament propi. No ho sé,

ell potser hi entenia més perquè n’era del gremi, però

també vaig notar que es removia incòmode en la

butaca quan l’astronauta semblava que hagués de

contactar amb vida intel ligent en una altra galàxia.

Sobre el tema de les naus, li vaig preguntar amb

to burleta si eren així les que s’enlairaven del cap

Canaveral o pels de la NASA, em va corregir, cap

Kennedy. Em va dir que no, que ni de bon tros, i es va

entretenir a explicar-me cadascuna de les fases que té

un viatge en coet. De l'enlairament, dels

desacoblaments o del teòric allunatge. Vaig acabar

entenent que la part del coet dissenyada per planejar

sobre la superfície lunar era com un didal amb potes.

Ja en quedava ben poca cosa de l’immens artefacte

que sortia de la plataforma de llançament damunt els

poderosos Saturn V!

Vam esperar la nit a la deserta cala Jòncols

esguardant sense pressa un horitzó amb llumetes de

barques perdudes a la llunyania. Nit de lluna plena,

tan gran que semblava que sortiria xopa del mar. Jo

m'hi vaig llençar, primer amb banyador, però després,

en veure que l’estaquirot d’en Jim es quedava a la

sorra, me'l vaig treure i el vaig començar a onejar

com si festegés algun títol esportiu. Que almenys

s'endugui un bon record de les catalanes, no? Ell va

continuar tocat i posat damunt la tovallola. Un cop

seca i canviada em va explicar la relació entre el

sistema terra-lluna i com s'ho haurien de fer en un

viatge tripulat per no perdre la connexió de ràdio en

aterrar. Molt senzill, el farien allunar a la cara visible,

no? Va riure i em va dir que sí. Amb un parell de

peces de fruita que dúiem per fer un mossec em va

explicar els principis de les òrbites terrestre i lunar i

com s'ho havia de muntar el giny (el didal amb potes)

per deslliurar-se del mòdul de comandament i baixar

els últims metres. M'ho explicava amb un detall

quirúrgic, sense gairebé ni mirar-me. Al final vaig

haver d'aterrar jo damunt d’aquells llavis que gairebé

no es movien mentre recitava el missal de ciència.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Els astronautes i el Centre de Control de

Houston intercanvien constantment les

distàncies, les velocitats i quina estació de

seguiment els està captant, situades

aproximadament a 120 graus de l’esfera

terrestre entre els Estats Units, Espanya i

Austràlia. Una vegada hagin superat la gravetat

terrestre amb una velocitat d’escapament d’11,1

km/s els esperarà un viatge de 72 hores fins a

arribar a l’òrbita lunar. Una vegada allí, el CSM

se separa uns moments de la resta de l’Apollo

per permetre l’obertura en flor, fer un gir de

180º i permetre que la punta cònica del CSM es

quedi apuntant al LM, encara damunt del S-V.

Finalment s’extreu el LM amb els dos

astronautes responsables de l’allunatge.

LM: Mòdul lunar

CSM: Mòdul de comandament i servei

S-V: Saturn V. Coet propulsor

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Vam passar la nit junts dins la furgo. Va ser

meravellós. La sensibilitat del pilot informàtic era un

ingredient exòtic i valuós que amenitzava un afany

tímid i maldestre per fruir del meu cos. M'havia posat

una roba interior acabada amb puntes que suposo que

no va ni tenir temps de valorar. La sòbria furgoneta

d'ús industrial sense finestres a la caixa ens va fer

suar com mil dimonis. Sort encara de tenir una mica

oberts els vidres de davant, on penjaven les

tovalloles. Finalment en Jim havia assolit el seu

allunament, damunt meu, la seva Lluna, per sempre.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

— Mare, no em diguis que soc el fruit d'una nit en

una furgoneta? Sort que no devíeu fer servir lubricant,

ja et veig untada d'oli de cotxe!

Diria que t'has enrojolat, estic segura que no és ni

per l'acudit ni per vergonya, però ja ho tens això... de

vegades sincronitzes bé les emocions amb el que

t’explico, sense adonar-te’n.

Giro les pàgines quadriculades de la llibreta

recosida, s'ha acabat aquest fragment de color rosa,

cada nova entrada al diari amb un boli diferent, així

d'especial n’ets, Eva.

— Ostres. Aquella nit s'acaba aquí! Em deixes així?

Ni una mica més de passió o algun detall? Caram Eva,

sí que éreu pudoroses a la vostra època, no podies

deixar un xic d'erotisme per l'Eva del futur... o per la

teva filla, vaja!

ALLUNATGE

El mòdul de descens del LM recorre els últims

15 km fins a tocar la superfície lunar, de manera

gairebé programada d’entre 100 i 200 metres. Si

el destí predeterminat no és prou adequat, a

parer del pilot del LM, aquest passarà al mode

manual per acabar de corregir la trajectòria.
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Tindrà un marge de maniobra exageradament

curt en termes de temps i combustible. En els

darrers metres hi ha poca visibilitat a causa de

la pols aixecada pel raig d’impulsió de la tubera

del vehicle. El primer element a tocar superfície

seran unes sondes penjades per fils que

confirmaran l’èxit de l’allunatge.

LM: Mòdul Lunar

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

— Tot va ser un engany, Lluna.

Ara, mare, has tingut un instant de lucidesa fugaç,

com una llàgrima en una pluja d’estels.

— Què dius mare? Parles de la lluna? Ja t'ho he dit

moltes vegades que sí que hi va arribar l'home! Ai,

mareta! Vas perdre l'oremus just abans que l'home

comencés a voltar pel sistema solar com aquell qui no

vol la cosa.

— Mira, tot i que diuen que no m'entens, tinc

ganes de posar-te al dia amb tot el que ha passat des

que no toques ni quarts ni hores. Ho faré amb l’ajuda

d’un eix cronològic d’un llibre de l’institut que la Gaia

es devia deixar fa anys en el primer calaix del

trinxant.

L'any 1990 es va comprovar que existien les ones

gravitacionals que l’Einstein havia teoritzat. Un parell

d’anys més tard es completava la història de colors i

gustos dels quarks, i es detectava també el bosó de

Higgs i els gravitons, entre altres partícules, totes més

petites que els protons i neutrons de tota la vida, que

no sé si aquí hi vas arribar. Per aquella època també

va sortir a la primera plana dels diaris, del que encara

sobrevivien, que finalment s'havien unificat les quatre

forces que regeixen l'univers: la gravitacional,

l'electromagnetisme i les forces nuclears fortes i

dèbils. Aquestes últimes a mi em fan pensar més en

l'anunci de “Villarriba” i “Villabajo” (no, de fet no el

deus haver vist tampoc). Quan ja ho teníem tot clar,

inclosa la matèria fosca, disposàvem d’una teoria del

tot molt robusta i dominàvem a cor que vols la

gravetat i l’amplada de l’espectre electromagnètic, ara

més llarg que un dia sense pa. Semblava que

juguéssim a ser Déus aixecant qualsevol cosa, res

semblava impossible, i la cursa espacial va eixamplar

els límits de la lluna fins a Mart amb el, originalment

batejat, programa Orió. Però llavors, de sobte i sense

una raó massa clara, ens va envair una profunda crisi

existencial i els governs van començar a adquirir una

consciència ecologista. A tu t'hauria agradat, van

decidir que en lloc d'expandir la brossa per l'univers,

com ja ho havíem fet en el mar, ens dedicaríem a

revertir el progrés per fer un món més sostenible.

Però, potser no t’hauria agradat tant quan en

l’aplicació de les primeres mesures s’extingiren tots

dels plaers culinaris relacionats amb la carn de les

botigues, i ni parlar-ne de fer-te l’embotit a casa,

proteïnes vegetals a tot drap, simulant hamburgueses

pels més nostàlgics, visca la sostenibilitat. Tot i això,

tampoc es va deixar la porta de l'univers tancada. En

els darrers viatges espacials, ja a l’entrada de l'any

2000, encara es va deixar alguna balisa que ens

identificava com a humanitat a llocs com la lluna amb

l’Apollo 23, a Mart, Orió 7, i crec que en algun altre

cos celeste que no recordo. Res, com una targeta de

visita multiidioma per futurs turistes extraterrestres,

suposo.

Aquesta va ser l’última acció abans de prohibir l'ús

de la fusió nuclear, tot i que les balises estaven

mantingudes per una cosa que la Gaia en diu RTG, de

fabricació Russa, que em va explicar que és una font

d’energia molt duradora a través de la descomposició

d'un material radioactiu, ara totalment prohibit.

Posats a prohibir també ho van fer amb l'extracció

i l'explotació de les terres rares, les que feien possible

els mòbils de finals dels 80, que en aquell temps en

deien Smartphones... sort del descobriment del grafè

de principis dels 90, que amb un esperit

ultraecologista total també es va limitar a una unitat

per nucli familiar, un telèfon per família com a la teva

època, vaja. En alguna llar encara conserven aparells

d’aspecte vintage com el de consola que teníem al

menjador, però ara són totalment transparents a

causa del grafè. Suposo que també et farà gràcia que

el somni de l'exploració espacial que apareixia a la

pel lícula de 2001 va ser ràpidament superat i

oblidat... quina gràcia! Fins i tot l'ús de la intel ligència

artificial del famós HAL va acabar prohibint-se. De fet,

a partir de l’any 2000 el progrés tecnològic de la

humanitat va frenar en sec, veient que amb el rumb

que portava ens estavellaria a tots. La medicina que

allargava artificialment la vida es va abandonar

conscientment, i amb això ja van aconseguir baixar la

mitjana d'edat de la població. Una equació ben fàcil

per apaivagar la superpoblació: menys vells, menys

despeses, planeta menys dens i més aprofitament dels

recursos. La naturalització, en deien. Per això et van

treure tots els ajuts per la teva malaltia i des de fa

dinou anys només et puc cuidar jo pel meu compte.

Quin tombar de mil lenni que vaig tenir: el diagnòstic

de la teva malaltia, el naixement de la preciosa Gaia i

una separació dolorosa que a partir dels tres anys em

va obligar a aprendre a gaudir-la una de cada dues

setmanes...

Malgrat tot aquest agermanament planetari de

visió utòpica que s’ha instaurat al món, els únics que

encara van una mica per lliure són els xinesos, que tot

i practicar alguna mesura de contenció de la natalitat,

amb la seva mil lenària medicina natural, continua
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sent la societat més envellida, i també la que té més

població, al seu país i arreu del món!

Haig de reconèixer que mentre escric, faig pauses

i t’ho recito, m’has estat mirant tota l’estona amb la

mateixa expressió, sense comunicar res.

— Va mare, ja n'hi ha prou, paro de donar-te la

tabarra, l'home va arribar a la lluna, potser si no ho

hagués fet, el món seria diferent, qui sap!

EVA

Un dia en Jim em va preguntar si sabia perquè li

feia tanta gràcia el meu nom, que diu que és igual en

moltes llengües. Jo em pensava que era perquè és el

nom en clau de la base del Pení, EVA 4: "Esquadró de

Vigilància Aèria", però em va dir que no, que li

agradava perquè en l'argot astronàutic, E.V.A. són les

sigles de Extra Vehicular Activity, que és quan els

astronautes surten de la nau espacial, sigui en òrbita

o en un cos celeste com la lluna.

Vaja, que per ell soc com un viatge per aquests

defores...

El primer diumenge de vol de l’Apollo 11 de

l’Aldrin, l’Armstrong i en Collins va ser el diumenge 17

de juliol. Aquell dia en Jim estava com alleujat, tot i

no formar part de la tripulació. Em va acabar

confessant que el seu paper dins del programa

espacial consistia a simular la fase final de l'aterratge

a la lluna. Ho havien fet amb una rèplica exacta del

LM (Lunar Module) de la missió Apollo dins d'un estudi

cinematogràfic de la NASA, a gravetat zero. D'això ja

en feia uns quants mesos, molt abans d'arribar a

Catalunya. L’endemà no me’n vaig poder estar i li vaig

comentar a la Natàlia, una noia un xic aturada que

despatxa a la perfumeria porta per porta del nostre

negoci, i que quedi entre nosaltres. Ella em va sortir

per pateneres amb no-sé-què d'una peli que s'estava

a punt de rodar al Cap de Creus, basada en un llibre

de Jules Verne que es diu “El far de la fi del món”.

Comptarien amb en Yul Brinner (aquest sí que em

sona) i amb en Kirk Douglas (també, també).

Però després d'aquell diumenge tot es va

precipitar, començant pels seus companys de rodatge,

que també estaven destinats a Roses. Finalment vaig

saber que eren dos, que amb Jim eren una tripulació

típica dels programes americans. Plorant i entre

sanglots em va confirmar que pilotaven l’avió que

s’acabava d’estavellar a Cantallops, a la serra de

l’Albera, prop del castell de Recasens i quasi a la

frontera francesa. En Jim tenia molta por. Em va dir

que potser millor que no ens veiéssim més, que tot el

nostre afer, el molt insensible, havia de ser secret i

que potser jo ja sabia massa coses...

Que enigmàtic! De fet mentre m'ho deia, passejant

pels carrerons poc transitats de cases blanques amb

portes i finestres de blau i verd “Cadaqués”, mirava

cap a un costat i cap a l'altre, a cada cantonada. Quan

ens vam acomiadar amb un apassionat petó de

pel lícula, això sí, em va donar un plec de fulls

d’impressora plegats i em va dir que me'ls guardés

per si li passava res. Em va fer prometre que els

amagaria i que no els llegís de cap de les maneres, a

menys que no el tornés a veure durant un bon temps.

Em va parlar del joc de la càpsula del temps, i em va

pregar que enterrés el diari que escrivia i els seus

fulls. A mi em va semblar força divertit, malgrat tot i

el dramatisme. Vaig complir, encara que aquell plec

em temptés un xic, però mirant-los de reüll eren molt

tècnics i jo tampoc hi entenia gran cosa.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

— Ai mare, ja hi pot haver forces poderoses a

l’univers... però cap com l'amor! No li vas dir que

t'havies quedat embarassada o encara no ho sabies?

Per què vas escriure tan poc en un moment tan

crucial? Em queden tants dubtes! Què carai hi feien a

Catalunya aquests pilots? No seria una mala versió de

la pel lícula Capricorn I, on els pilots eren forçats a

enganyar el món en un fals aterratge a Mart rodat en

un plató al mig del desert.

ACOBLAMENT

Un dels moments més crítics de la missió és

el llançament de la cabina des de la superfície

lunar mitjançant el mòdul d’ascens. Es deixa el

pòsit de les potes per sempre més damunt del

satèl lit. Cal impulsar el que queda del Mòdul

Lunar fins a assolir altre cop l’òrbita lunar i

poder-se acoblar amb el mòdul de servei. És

primordial la intervenció manual dels pilots en la

fase final.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

— Oi que no vam arribar a la lluna, Eva?

Altra vegada LA pregunta de cada dia aquesta

setmana, la formules sense esma, com un autòmat

somiant.... això comença a semblar la cançó enfadosa!

L'has repetida tantes vegades des que vas sentir la

notícia a la tele dels cinquanta anys de l'arribada de

l’Apollo 11!

— És clar que sí mare! Hi vam anar, hi vam tornar

i ens fem passeres. De fet ara és un parc temàtic que

per quatre calés qualsevol treballador de classe

mitjana hi pot anar una vegada a la vida a fer-hi una

volteta. Malgrat els nombrosos simuladors, l’atracció
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més exitosa és la que reprodueix el primer passeig

lunar, i que comença amb la primera petjada, ara sota

la protecció d’un vidre.

Com trobo a faltar a la Gaia, que té més paciència

que jo per explicar-te aquestes coses. Quan et tenia a

càrrec seu mentre jo cosia vores a la botiga,

t'explicava una vegada i una altra les lliçons de Física

Quàntica repassant pels exàmens de la universitat, a

la rebotiga. Jo sempre he tingut molta feina per tirar

endavant aquesta família de donetes, sempre a cavall

entre Figueres i Albanyà.

Ja no em mires, continues capficada en el no-res.

Deu ser ben fotut perdre el seny i quedar-te només

amb teories i veritats a mitges. Encara recordo que

quan jo era petita m'explicaves que es deia que a la

base del Pení havien disparat a un ésser extraterrestre

amb forma humanoide que duia un cinturó coronat

amb un triangle invertit. Sempre creia que t’ho

inventaves, però el més impactant és que no fa massa

anys vaig llegir que s’havia desclassificat un document

de l'exèrcit espanyol que ho corroborava. A veure si al

final hi tocaràs més del que em penso!

RETORN

Aquesta nit he somiat. Caminàvem totes tres fent

saltirons a càmera lenta per una superfície sorrenca

gris pàl lid sota la immensitat del cel estrellat. Només

se sentia una remor com el so d’una petxina a l’orella.

Tu duies el vestit que llueixes a la foto del moble de

l'entrada, on estàs asseguda en un muret davant la

blancor de Cadaqués i el seu campanar, les caletes,

algunes barques i al capdamunt les dues esferes del

Pení. La Gaia anava vestida amb un peto que li vaig

comprar quan va fer catorze anys i acabava de decidir

que dedicaria la seva vida a la ciència, davant d'un

aparador de la rambla de Figueres. Jo era feliç amb la

meva família. Totes juntes, en una escena volàtil com

una cortina onejant en una la finestra oberta de cara

al mar.

Els turons lunars estaven pintats per en Dalí, no sé

com, però ho sabia. L'única construcció que destacava

en el desert de pols grisa era un tosc far de pedra que

s'havia apagat anunciant la fi del món. No hi havia ni

en Kirk Douglas ni en Yul Brinner, però l'esperit d'en

Jules Verne planava damunt l'escena.

Se'ns acostava un astronauta amb un escafandre

espacial blanc impol lut, com de comunió. La bandera

americana a l'avantbraç i al pit, al costat de les lletres

de NASA, hi destacava una insígnia amb la icònica

imatge de Méliès on la cara de la lluna fa una ganyota

pel coet clavat a l’ull.

El vidre del casc feia de mirall i retornava la nostra

imatge somrient. Ell devia ser en Jim, però restava

ocult rere aquell mirall convex. Estava mirant tres

noies de la mateixa edat, a tu bonica i radiant amb

els rínxols volant al seu aire sense gravetat, a mi, més

baixa i cabells recollits en un monyo, i la Gaia de

faccions fines i pell blanquinosa, com la petita Winona

Ryder a Mujercitas.

A la panoràmica del casc també s'hi veia reflectida

la Terra d’un color blau intens i, en un instant, una

figura que emergia baixant d'uns turons que

semblaven molt llunyans. Una figura molt alta, cap

allargat i front prominent. Quan ens giràvem l’ésser

estava just darrere teu, amb uns dits ossuts a punt

d’agafar-te el cap. M'he despertat suada al teu costat.

Tu encara dormies, qui sap si també somiaves en el

que queda d'aquella Eva i dels seus secrets.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Des de la cara oculta de la lluna s’engega

l’SPS durant uns dos o tres minuts per escapar-

se de la gravetat de la lluna una vegada torni a

ser a la cara visible i poder encarar així la

trajectòria de retorn.

SPS: Sistema principal de propulsió del mòdul

de comandament i servei

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

El dos de maig de 2019 ha abandonat la terra la

que podria haver estat la dona del primer home a

trepitjar la lluna. Ha mort de nit, a Albanyà, en un dels

cels més foscos de l'Empordà. Crec que li haurà

agradat aquest final. Fins i tot poètic, per la lluna nova

i invisible que s'intuïa mirant cap a l'est.

AMARATGE

El CM penetra la part alta de l’atmosfera a

uns 40.000 km/h, arribant a una temperatura

d’uns 3000º i deixant esteles de més de 7 km de

llargada. Gràcies al sistema auxiliar de

paracaigudes el CM s’estabilitzarà i desplegarà

els paracaigudes principals de 25 metres de

diàmetre quan estigui a una alçada de 3.000

metres. Són blancs amb franges de color

vermell. La caiguda al mar s’anomena splash

down i serà el punt final del vol de tornada de la
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lluna. Ara només caldrà esperar la recuperació

de la càpsula i dels astronautes amb els

helicòpters de l’exèrcit.

CM: Mòdul de comandament

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Avui arriba la Gaia d'Erasmus que vindrà per

assistir al teu enterrament. Aquesta tarda l’aniré a

recollir a l’estació de tren bala de Vilafant. Ha estat

tres mesos a bord de l'ISS, l'estació espacial

internacional, orbitant una vegada i una altra a

quatre-cents quilòmetres d’altura fent experiments

científics.

Finalment he pres una decisió amb els nostres

diaris. Els ajuntaré dins la caixeta de galetes i la

tornaré a enterrar. I no només això, també hi posaré

la tela que ha estat decorant el menjador de la casa

pairal durant prop de cinquanta anys, aquell quadre

fet amb punt de creu de la lluna Mèliés que tant

m'agradava de petita. El somni surrealista m’ha donat

una pista i una intuïció m'ha fet desfilar-lo una mica

pel darrere. A l'interior, curosament enterrat en

l'entramat de fils, hi he trobat els fulls en paper

continu d'en Jim. Recosiré la història introduint els

seus textos enmig dels paràgrafs barrejats dels

nostres diaris. Serà un patchwork familiar. Deixo pel

final una part anotada al marge pel mateix Jim, el

Gran Jim, el meu pare.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Ens van fer creure que podríem ser pilots d'una

missió del programa Apollo. L’equip estava format per

en Peter, per en John i per mi. Ells eren pilots experts

i jo amb l'especialització d'informàtica per si calia

retocar alguna instrucció crítica durant el vol. No

sortirem a cap dels llibres d'història, tot i haver gaudit

i sofert del mateix entrenament i formació que els

famosos astronautes dels programes americans en

plena guerra freda. Érem l'equip de reserva de la

reserva. La nostra tasca, finalment, només va ser la

de modelar com seria una missió del programa i ser-

ne exemple per als altres. Amb aquesta finalitat ens

van fer gravar en uns estudis de cinema tot el procés

d'una manera molt acurada i realista. Els astronautes

titulars van veure la pel lícula una infinitat de vegades

per memoritzar tots els detalls. El que en no ens van

dir mai és que la nostra abnegada filmació també

podria servir per suplir un eventual fracàs en la missió

definitiva. Aquella filmació que tots els astronautes

coneixíem de memòria es podria mostrar al món si la

missió definitiva de l'Apollo no era exitosa. Seríem

l'engany perfecte. Els tres som orfes i solters, i no

tenim cap altre lligam que els companys de

l'acadèmia. Hem estat destinats a Roses en secret

durant el darrer any i ens han vigilat per assegurar-se

del nostre compromís i de les nostres relacions. Al

principi no enteníem per què hi havia decorats també

al Pení, i perquè els tècnics que havien de rodar la

pel lícula de la fi del món al cap de Creus supervisaven

tots aquells platons, vestits, aparells i una immensa

superfície lunar amb il luminació artificial. Quan vam

lligar caps ja era molt tard. Tant si la missió Apollo 11

té èxit com si no, serem inútils. Farem nosa. Els meus

companys han estat abatuts en un vol quan volien

marxar i travessar la frontera. Sé que em busquen i

que això pot posar en perill a l'Eva. Per això

desapareixeré. Eva, guarda aquests documents i no

els mostris fins d'aquí a uns anys, jo m'hauré muntat

una nova vida intentant que no em trobin mai. Quan

el món m'hagi oblidat intentaré tornar.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

L’extracció es va fer a les 2.30 de la matinada tal

com estava programat. Albanyà havia passat a un

absolut mode off. La reducció de la contaminació

lumínica i sonora era un dels punts acordats en el

tractat dels 25 Grans a Indonèsia. La Terra havia

recuperat la nit i els seus habitants les estrelles, els

planetes i la Via Làctia. El confinament de l’ésser

humà a casa seva acabaria resultant un fet natural.

Va dirigir l’eina extractora a la posició exacta on

dies abans s’havia enterrat la càpsula. L’electroimant

va xuclar la capsa travessant diverses capes de terra

moguda. Se l’endugué a la furgoneta negra aparcada

als afores i prosseguí amb el protocol d’obertura.

L’examen duraria uns trenta minuts. S’escanejarien

tots els documents i s’enviarien al Control Central per

via Satèl lit a través d’un túnel VPN d’alta seguretat. A

l’informe hi constaria que l’operació havia estat un èxit

rotund. No caldria eliminar cap subjecte. Tenien el

dubte sobre element Y220, de nom Natàlia; però una

ràpida consulta a la base de dades confirmava la seva

mort l’any 1999 per una insuficiència respiratòria.

S’havia rastrejat escrupolosament el fil on apareixia

amb la informació sobre el Pení, i ja no en quedava

cap pista. Per tant aquesta branca restava totalment

neta.

Els individus Y148 (Eva) i Y687 (Lluna) ara

quedaven també lluny de sospita. L’operari encarregat

de la desinfecció somrigué dins la furgoneta amb la

caputxa de la granota ja treta. L’aclucada d’ull de

l’operari guionista sobre el fals estavellament a

l’Albera sempre li havia fet gràcia, sí que en tenia

imaginació, sí. També li agradà que en el relat propi de

la Lluna aparegués l’extraterrestre de dos metres, si

sabessin els humans que diferents que són els seus
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cuidadors! El test TERRA quedava assegurat per la

banda catalana, no caldria trasplantar-lo. Els escàners

cerebrals practicats a l’Eva en una sala secreta de

l’hospital Josep Trueta de Girona havien encertat el

pronòstic: les improbables espurnes de record sobre

l’encontre entre civilitzacions al Pení no havien estat

capaces de travessar la cuirassa de l'Alzheimer. La

Gaia (Y787) ja era nativa del nou món, i el seu interès

per l’origen del tractat mundial era inexistent, segons

els informes emesos des de l’òrbita de l’ISS. Ara ja

tindrien la Lluna amb els caps ben lligats gràcies a la

maniobra de protocol de La Càpsula. No quedava clar

perquè havien trigat tants anys a desbrossar la mala

herba, però calia dir que la conclusió era francament

bona. Tot net i equilibrat, un bonsai que feia bonic de

veure.

Des de la base orbital en Jim observava amb

recança la neteja del seu error en el passat. En el seu

historial ja no hi figuraria el perillós enamorament per

la Lluna i per l’Empordà. Si la cultura hel lènica havia

entrat a la península per Empúries, el Cap de Creus

ostentaria en secret el mèrit de ser la porta al planeta

d’una nova cultura superior, sempre l’estimat

Empordà. Ara podia descansar tranquil. Fins i tot li

van deixar veure a la Lluna i a la Gaia a través dels

sensors d’infraroig de l’operari. Amb això també havia

complert la promesa de tornar que figurava a la

Càpsula. Ja no caldria que li allarguessin artificialment

la vida ni un minut més.

Les teories de la conspiració sempre ajuden a no

mirar més enllà, havia estat una de les lliçons que

més recordava del seu instructor. L’arribada a la lluna

havia estat l’inici de l’aventura dels humans a l’espai, i

l’insòlit acord mundial per arribar a Mart, la fi. Els

productes televisius com la Dimensió Desconeguda i

Expedient X eren el millor aliat per tenir el públic

conformat i aliè al que realment succeïa. El tractat

secret interplanetari que s’havia obligat a signar als

humans durant els anys seixanta ja quedava enterrat

per una nova generació. La llavor del conformisme i

l’autoconsciència implantada ja germinaven, s’havia

garantit la sostenibilitat per uns quants anys més. Ara

tots els esforços científics de la humanitat es

destinaven a protegir el seu propi hàbitat, com un bé

comú per l’espècie per damunt de les seves instàncies

com a éssers individuals.

El mode NO-SOROLL del vehicle el dugué fins a la

carretera de Sant Llorenç. Allà podria engegar els

motors principals de combustible de fusió nuclear i

iniciar l’enlairament tot sobrevolant el pantà de Dar-

nius-Boadella.

JOSEP MASANAS

Vistes del Pení, a sobre de Cadaqués
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Les fotos dels nostres socis

Autor: Jordi Nogueroles - Fetes des del seu observatori a Serinyà

M31 - Galàxia

d'Andròmeda

IC434 - Nebulosa

Cap de cavall



Telescopi William Optics FLT 110 triplet APO amb reductor de focal TS Optics x0,8 i

Càmera ATIK 383 l + (per la galàxia i la nebulosa). Per als cometes es va fer servir

una càmera Canon 60da. Guiat amb telescopi EZG60 i càmera ZWO ASI 120 MC

Cometa 46P/Wirtanen

Cometa C/2018 Y1 Iwamoto i galàxia espiral NGC2903
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Autor: Kilian Vindel

Milky Way Arm, Andromeda Galaxy and others. Pla de Beret. 09.08.19

Canon Eos 6D Mark II ê Equatorial Mount Star Adventure Sky Watcher

Irix Firefly 15mm

5 shoots:

1- 259" ISO

3200 f/4.5

2- 120" ISO

3200 f/4.5

3- 141" ISO

2000 f/4.5

4- 301" ISO

2000 f/4.5

5- 172" ISO

3200 f/4.5

Starry background / circumpolar over Sant Gil's Chapel. Vall de Núria. 30.05.19

Canon Eos 6D mark ii ê Irix 15mm, 418 ", f/2,5 ISO 200 - Irix pollution filter
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Autor: Mario Cruz -
Fetes des del seu observatori

a Porqueres

Autor:
Joan Anton Abellan

Sortida de Sol amb núvia.

Vinarós agost 2019

Zona de naixement estel lar

Sharpless 140 Cepheus

Nebulosa IC5146 Cocoon

a Cygnus
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Nebulosa Trompa d'Elefant

dins la nebulosa IC1396

Cepheus

Estrella Granat, marcada

amb la fletxa, dins la ne-

bulosa IC 1396 Cepheus

Nebulosa NGC 7635 -

Bombolla Cassiopeia
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