
ís apro!ta per explicar-lis el con-
cepte anys/llum, que l’estrella Pro-
xima Centauri està a quatre
anys/llum iqueencaraavuino s’ha
descobert comviatjar a aquesta ve-
locitat.Héctorpreguntasia l’espaiel
tempséselmateixquea laTerra.La
pregunta idealperrecordarEinstein
i la teoriade la relativitat: «Unaper-
sonaqueviatgiunahoraa laveloci-
tatde la llumhauriaviscutunahora,
la resta, anys i anys».

Dani està més preocupat per la
mort del Sol i les seues conse-
qüències: «Destruirà laTerra?». I sí,
primerdestruiriaMercuri, després
Venus, després la Terra… Però en-
cara manca molt, uns ".### mi-
lionsd’anys, com li recordaunade
les professores, que apro!ta per
demanarelsalumnesquecomaixò
passaràd’aquí a tantde temps,mi-
llorqueespreocupind’altres coses
que poden destruir l’entorn amés
curt termini de temps. «De fet, les
glaciacions es varen produir per
una variació de temperatura molt
petita», apunta l’expert, sobre qui
comencenacaurepreguntes sobre
si existeixen els extraterrestres: «Si
hihamilersdeplanetes foradel sis-
tema solar i alguns sòlids i sem-
blants a laTerranoés estranypen-
sar que hi ha vida a la resta de l’U-
nivers».Héctorpreguntasinoespot
anar aMart tal i comesvaanar a la
Lluna. «És queMart estàmoltmés
lluny. El viatge a la Lluna són tres
dies. AMart es triguen setmesos»,
responJoanLluís. «Tambétardaven
mesos abans en anar a Amèrica»,
apostilla Héctor, deixant a bona
part dels asistents bocabadats.

«De vegades ens fanpreguntes o
comentaris molt interessants. Es
nota que abans de venir han treba-
llat a classe el tema de l’espai», co-
mental’integrantdel’AAEmentreels
alumnesvansortintdel’aulaambga-
nesdepujara lacúpula. «Hemestat

fent tempsamblespreguntesaveu-
re simillorava el dia», confessa una
de les professores. La tàctica no ha
funcionat, el cel segueix tan cobert
comfaunahora.Tot i això,adalt els
esperaJoséLuisBo!ll,elpresidentde
l’Associació, disposat a mostrar-lis
comfuncionael telescopi.AnaMar-
tínelsacompanyaperl’escalaielsre-

peteixquevaginalertaambel capa
l’hora d’entrar.

«El més curt s’empra de dia per
veureelSol»,elsexplicaBo!ll.Elses-
colarsatenen,pendentsde lesseues
paraules iambelcollbenestirat.Els
explica que té uns !ltres per poder
mirarsensequedar-sececs,quel’ob-
servatorideCalad’Hortésmésgran,

que si no tinguessin el cel en contra
avuipodrienveurelesprotuberàncies
del sol, que la cúpulaésautomàtica
iesvamovent, seguintelmoviment
de la Terra…Un dels alumnes puja
al telescopi icomprovaquenoesveu
absolutament res abansdebaixar a
ladarrerapartdelavisita.Aunapan-
talla veuen fotogra!es astronòmi-

ques. Els membres de l’associació
presumeixendeles tres imatgesque
laNASAha triatdarreramentcoma
fotogra!es del dia i recorden que la
contaminaciólumínicanovagairebé
per observar l’espai. Els alumnes
agafenlesmotxilles.MarxenPuigdes
Molinsavall.Algunsmirenendarre-
re. Tornaran. Enunanit clara.

! VE DE LA PÀGINAANTERIOR

VISITADELSALUMNESDE L’ISISDORMACABICH a l’observatori astronòmic de Puig des Molins. José Luis Bofill fa les explicacions a la cúpula a un
grup reduït d’alumnes. El grup escolta atent les explicacions sobre el Sol a l’aula de la planta baixa. L’ordinador del telescopi. Una de les estudiants
comprova que degut al mal dia no es pot veure res pel telescopi.F SERGIOG. CAÑIZARES
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e’n recordendel senyorRosa?
Sihanvist ‘ReservoirDogs’de
QuentinTarantino, laprimera
seqüènciade lapel·lículanoés

fàcil d’oblidar:RosamantéambRubio,Ta-
ronja,Blau,Blanc,Marró, Joe iEddie l’Ama-
ble,unaconversaanimadadurant l’esmor-
zar. Lacambrera li ha servit tres vegades
cafè,peròell esnegaacontribuir ambun
euroa lapropina.Nocreuenella i, al!nal,
deixaanar lamonedaacontracor.Diuque
es tractad’unaqüestiódeprincipis, però
totspensenqueéspuragarreperia. Les
cambreresalsEstatsUnits guanyensous
moltbaixos i viuenpràcticamentde les
propines,quemaibaixendel$#percent
del totalde la consumició i enalgunscasos

arribenal%"percent. «Vinga ja–diuRosa–
aquestes tiesnoestanmortesde fam,co-
brenel seusalarimínim, jo tambévaig tre-
ballar així, cobrantaixò,però llavorsnovaig
tenir la sortquealgúemdonéspropina».

Les propines sónper al personatge de la
pel·lícula deTarantino l’únic violí que es-
colten els que serveixen les taules. Ara, la
música deixarà de sonar. Alguns empresa-
ris deNovaYork estandisposats a acabar
ambella i la injusta situació que crea entre
empleats delmateix sector, atès que alguns
no tenenaccés als diners extra quedeixen
els clients pel servei prestat. Però el verita-
ble problemano són les propines ni el sen-
tit que té el fet dedonar-ne ode rebre-les,
sinóque enunpaís desenvolupat comels
EstatsUnits alguns treballadors haginde
dependred’elles per reunir un souque els
permeti viure. Si desapareixen les propi-
nes, sorgirà unaprotecció salarial comcal?
L’assumpteplantejamésd'’n dubte. Fins
ara, i durant dècades, aquest tipus de sub-
sidi haquedat enmansde clients que es
creuenobligats amantenir els treballadors

que els serveixen; qui els contractennoho
fan amb la retribució su!cient per a que
puguinprescindir de l’ajuda.

Excepte al Japó i a algunaltrepaís asià-
tic veí, on lespropinesestanconsiderades
unaofensa, a la restadelmón lapràcticaés
mésomenyshabitual, encaraqueen la
majorpartdels llocsel servei s’agraeix sim-
plement renuncianta ladevoluciódelque
unpagaamb l’excusaarrodonir el compte.
Així succeeix, engeneral aEuropa, amb
l’excepciócuriosamentd’Itàlia, onel gest
decortesiadel client capal treballadorno
esveiacomundetall debongust!nsqueel
turismevaacabar trencant la tendència; en
qualsevol cas,maihevistningú retirar la
mà.ACuba,desprésde la revolució, lapro-
pinaesvaconsiderarun insult, peròdes
delsnoisde l’hotelqueporten l’equipatgea
l’habitació!nsal cambrer, sóncentenars
els cubansalsqualsnoels importa sentir-se
insultats.Durantels anysmésdursdel cas-
trismeunempleat de l’hostaleria era un
privilegiat al rebre un complement extra
endòlars que li permetia accedir a pro-
ductes quepersones ambcarreres supe-
riors i ambminsos sous enpesosnopo-
dien comprar.No sónpocs els països on, a
mésd’incloure el servei en el compted’un
restaurant, els empleats esperenuna grati-
!cació per part del client. AMèxic la pro-

pina està tan arreladaqueun s’arrisca a
ser esbroncat si no la deixa.

Lapropinano rebaixa aqui la dónani
ofèn al que la rep. Simplement és unamos-
tra de gratituddel client pels serveis pres-
tats. Sobre aixòhi ha certes regles que pel
que sembla, s’hauriende guardar. Per
exemple, noutilitzar-la per desfer-nos de
les petitesmonedes queportema les but-
xaques. Ser discrets i no exhibicionistes en
oferir-la. Somriure i, alhora, donar les grà-
cies, etcètera, etcètera.

Als Estats Units, on la propina suposa
un sobresou i gairebé el % per cent de la
població depèn exclusivament d’ella, la
seva prohibició hauria de venir acompan-
yada d’una espècie de revolució legislati-
va laboral. Els cambrers imolts altres em-
pleats viuen d’aquest gest,mentre que la
hisenda americana la vol veura abolida
perquè no es declara. Fins ara tots els in-
tents de desterrar el costumhan fracassat.
Els americans, amb l’excepció del senyor
Rosa de la pel·lícula de Tarantino, veuen
enfortida la seva autoestima quan contri-
bueixen ambuns dòlars amantenir un
servei poc remunerat pels empresaris. Per
comprovar-ho només cal recordar la pro-
verbialmestria i discreció ambquè Frank
Sinatra, !ns i tot en algunes de les seves
pel·lícules, lliscava els bitllets per comprar
favors i informacions útils.
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ALDIABLEAMB
LES PROPINES

LuisM.Alonso
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