
L’aula de l’observatori està a les
fosques.Ana,membrede l’Associa-
ció Astronòmica d’Eivissa (AAE),
baixa la cortina i els alumnesde se-
gon curs de secundàriaAde l’insti-
tut IsidorMacabichespreparenper
descobrir l’espai. Ésunavisitadiür-
na,aixíqueelprotagonistaéselSol.
Si fos una visita nocturna la prota-
gonista seria la Lluna. Els escolars
guardensilenci, expectants.Nono-
méspelqueveuraniescoltaransinò
també per si el dia millora. Els nú-
vols ho tapen tot i són molt cons-
cients (a classe els han alliçonat bé
abansd’anaraPuigdesMolins)que
sense unamínima clariana no po-
dran veure gaire cosa pel telecospi.
Així que es preparenper viatjar vir-
tualment al Sol amb el desig que
quanAnatorniaaixecarlacortinala
llum (que haurà sortit del Sol uns
vuitminutsabans)els enlluerni.

«El Sol és lanostraestrella inoés
especialment espectacular. Té un
tamany tirant a petit», a!rma Joan
Lluís,queimparteix lasessióteòrica.
Els estudiants es sorprenen quan
veuenalapantallaque,tot ielqueels
acaba de dir, en una imatge a esca-
lalaTerra,alcostatdel’estrelladelsis-
temaSola gairebénoes veu.De fet,
al costat del Sol només es pot apre-
ciarJúpiter. Iéscomungradesèmola
enfrontataunasíndria.«Totl’Univers
està format d’hidrogen i heli», co-
mentaelprofessorde l’AAE,queels
explicaqueelmés importantdelSol
éselquepassaalnucli: «Tota l’esto-
na està transformant hidrogen en
heli. Són reaccions nuclears i cada
copquehihauna rtansformació es
crea energia», afeigeix abans d’ex-
plicar que una estrellamor quan ja
noliquedahidrogenpertransformar.

Els alumnes són incapaços d’i-
maginar la temperaturaquehi ha a
l’estrella: "#,$milions de grausKel-
vin al nucle i #.$%% grausKelvin a la
superfície. «El Sol fa blopblop», co-

mentaJoanLluís,queafegeix:«Ima-
ginau-vosunciuróounpèsolauna
olla amb aigua bullint. Està cons-
tantmentpujant i baixant.Doncs al
Solpassaelmateix».Entre l’onoma-
topeia i l’exemplealsadolescentsels
queda prou clar què passa a l’astre
quehihaalcentrede lanostragalà-
xia. JoanLluíselsrecordaquenopo-
denmiraralSoldirectament. Imolt
menys amb uns prismàtics o altres
lentsd’augment:«Usquedaríeucecs
a l’instant»,elsadverteixabansd’ex-
plicar-lis lavidad’unaentrella.Quan
neixen són blanques o blaves, gro-
guesalamaduresaivermellesapunt
demorir. El Sol, amb els seus #.%%%
milionsd’anys,estàa l’equadorde la
seuavida.Laseuamortseràcomuna
nebulosa,ambgasosquedestruiran
elsplanetes delseucostat,abansde
convertir-seenunaenanablanca.Les
més grosses acaben tragant-se a si
mateixes i creenun forat negre.

Foratsnegres
«Iquèpassa si causdins?»,pregun-
taHéctor,undelsalumnes.Lesbro-
mes van ràpides. «A ningú no li ha
passat». «Ningú no ha tornat». Són
alguns dels comentaris que es sen-
tenperl’aulajustabansquealapan-
tallaesprojectiunvídeosobreel ta-
manyde les estrelles. Lamúsica els
impressiona. «Semblaunapel·lícu-
la de por», opinen mentre veuen
passarestrelles,estrellesimésestre-
lles. Cada unamés gran que l’ante-
rior!ns arribar a lamés gran cone-
guda:VYCanisMajoris. «A&%%qui-
lòmetresperhora es trigarien"."%%
anysenvoltar-la», explica JoanLlu-
ís alque fregeixenapreguntes.

Héctor insisteix amb els forats
negres: «Porten a un altre lloc?».
«Essapquèpassa,quetotelquecau
dinsnotornaasortir,perònoessap
on va”, respon elmembre de l’asso-
ciació, a qui una de les professores
demanaqueexpliquicomlallumdel
Sol arriba a la Terra. Els escolars
descobreixenquetrigavuitminutsa
arribar: «La llum que tenim ara va
sortirdelSolfavuitminuts».JoanLlu-
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REPORTATGE. Unes mil persones han passat ja pel reobert observatori d’Eivissa, a Puig des Molins. Els seus amfitrions han estat els
integrants de l’Associació Astronòmica d’Eivissa, que organitzen visites per animar la gent a descobrir els secrets de l’espai. Els alumnes
de segon A de Secundària de l’institut Isidor Macabich han set uns dels darrers visitants a la instal·lació.

L’Associació Astronòmica d’Eivissa organitza visites a l’observatori tant per a escolars com per qualsevol interessat
De dia, els visitants descobreixen els secrets del Sol, quan es fa de nit poden veure la Lluna i les estrelles!
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El grup, al complet davant de la cúpula. SERGIO G. CAÑIZARES
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Héroes del Silencio tornen als
‘Senderos de traición’ 25 anys després
La banda reedita l’àlbummés conegut de la seua trajectòria

per celebrar-ne el quart de segle!35

«La funció social ésmés important
que la quantitat de roba que es ven»

Tamara Mostaza, la monitora del taller de roba de
la Fundació Deixalles, reivindica una moda sostenible!37
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