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ACTUALITAT 
 

L�astronomia internacional 
deixa el sistema solar amb 
vuit planetes. Plutó és, a par-
tir d�ara, un planeta nan. 
 

Consulteu les noves efemèrides 
planetàries, adaptades al nou 

ordenament astronòmic. 

La cita 
 

�Quant a la ciència, l�autoritat d�un 
miler d�individus no és superior a 
l�humil raonament d�un sol home.� 

Galileu Galilei 

 
ASTRONAUCAT 

Per Àlex Calvo 

Les relacions entre l�Agèn-
cia Espacial Europea i els 
governs autònoms. 

 
 
 
 
 

La Revista Nostra Nau 
arriba al desè número. 
Una xifra rodona que 
confirma el bon camí 
que segueix la publicació. 
Enhorabona a tots! 

 



 

nostra nau REVISTA                                                                                                         Núm. 10 
 

2

 La imatge 

Planeta nan i satèl·lit 
 

Mítica imatge de la NASA i del
telescopi espacial Hubble. Es trac-
ta de la fotografia de major pre-
cisió que s�ha obtingut de Plutó i
la seva lluna Caront fins ara. Els
dos cossos es troben extremament
lluny del Sol i de la Terra. Objec-
te de mirades ben diverses, Plu-
tó ha esdevingut en els darrers
mesos un planeta nan i ha estat,
per tant, apartat del club de pla-
netes. 
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Editorial 
 

Tancàvem l�anterior número esmentant la 
possibilitat que el sistema solar s�ampliés a 
un nombre indeterminat de planetes. Final-
ment, el misteri s�ha tancat. Hi ha hagut un 
desenllaç. Un desenllaç, pensem, feliç. No 
perquè el que s�hagi acordat a Praga (la con-
solidació d�una llista de vuit planetes, amb 
Plutó sense aquesta consideració) sigui el 
més òptim. No sabem què és el més òptim. 
Però pensem que és el més positiu. Així, ens 
trobem ara amb un sistema solar clàssic, el 
que va conèixer la societat del primer terç 
del segle XX: �Mercuri, Venus, la Terra, Mart, 
Júpiter, Saturn, Urà i Neptú.� Una cantarella 
a la qual es va afegir poc després Plutó, que 
ja no hi és. 
 

Fets al marge, que podreu conèixer a basta-
ment en aquest número, amb aquesta edició 
arribem a l�exemplar número deu de la Re-
vista Nostra Nau. Estem contents d�on hem 
arribat. Sense el suport de tots no hauria es-
tat possible. Però com comento a la columna 
de la secció �Opinió�, la celebració ha d�es-
tar impregnada d�ambició, de l�ambició de 
continuar treballant per engrandir el projec-
te. Treballem en aquesta línia. El projecte ho 
val, i molt, com a única revista d�astronomia 
escrita íntegrament en català. Aspirem a ser 
un referent, com a revista feta i pensada en 
català. Seguim endavant. 
 

Diego Sola 
Director 

 

_____________ 

*El nom nostra nau és usat amb el permís dels 
seus propietaris, els quals no es fan responsables 
dels continguts d�aquesta revista. 
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Opinió 
Tres estratègies contra 

els raigs còsmics 
ÀLEX CALVO* 

 

S�han proposat tres possibles mecanismes per a pro-
tegir els astronautes dels raigs còsmics. La primera pos-
sibilitat és envoltar-los d�una gran massa que absor-
beixi la radiació i les partícules secundàries. S�ha pro-
posat una esfera recoberta d�una capa d�aigua de cinc 
metres de gruix, que oferiria una protecció similar a la 
de l�atmosfera terrestre a una alçada de 5 500 metres. Els 
avantatges d�aquesta solució és que és senzilla i no hi ha 
cap dubte que funcionaria; l�inconvenient és la gran mas-
sa necessària, que seria molt cara de posar en òrbita. 
 

Una altra possibilitat és generar un camp magnètic que 
desviï els raigs còsmics. Encara que l�electroimant ne-
cessari tindria una massa molt inferior a l�escut d�ai-
gua abans vist, el camp magnètic hauria de ser 600 000 
voltes més intens que el de la Terra (atès que els raigs 
poden arribar a tenir energies de dos gigaelectronvolts), 
i un camp tan intens podria ser perjudicial per a la sa-
lut humana. A més a més, els raigs còsmics que arri-
bessin a la nau per l�eix del camp no serien desviats. 
 

Finalment, una tercera proposta és un escut electrostàtic, 
creat disparant un raig d�electrons a l�espai des de la nau, 
cosa que farà que aquesta adquireixi una càrrega positi-
va i rebutgi els raigs còsmics. Aquest escut té l�avantat-
ge, en comparació amb un de magnètic, que desvia totes 
les partícules sigui quina sigui la seva trajectòria, i que 
s�evita exposar els astronautes a un camp magnètic po-
tencialment perillós per a llur salut. Els inconvenients són 
que cal un corrent elèctric de gran intensitat per a crear 
el camp, i que, en tenir càrrega positiva, la nau atreu els 
electrons que hi ha a l�espai que l�envolta (no oblidem 
que l�espai no és un buit perfecte), que impacten contra la 
nau, i per tant s�evita un perill al preu d�un de semblant. 
 

*Redactor 

Deu números 
DIEGO SOLA* 

 

Fa un any i mig sortia a la 
llum una publicació feta amb 
molta il·lusió i amb moltes 
ganes: la Revista Nostra Nau. 
Ara ens trobem en un mo-
ment destacat: la publicació 
del desè número. Deu núme-
ros no suposa més que una 
xifra �convencional, com els 
convencionalismes que s�ex-
pliquen a la secció �Lectors�� 
però és un número, i s�ha de 
celebrar, perquè comporta la 
constatació que el projecte s�ha 
consolidat, si més no amb una 
continuïtat garantida. 
 

Els que fem aquesta revista 
estem orgullosos de la feina 
feta, i, com deia a l�editorial, 
treballem per ampliar la pu-
blicació i fer-la més gran. Tot 
és possible si hi posem la ma-
teixa empenta i il·lusió que ens 
va fer començar i ens fa con-
tinuar. L�ambició de la revis-
ta és un fet que hem de tenir 
present per a arribar cada dia 
a més gent i amb més i mi-
llors continguts. És del tot com-
prensible. Som l�única publi-
cació d�astronomia escrita ín-
tegrament en català. Aspirem 
a ser un referent, i hi treballem 
perquè així sigui, i sobretot 
per servir l�astronomia dels Paï-
sos Catalans, per servir una 
astronomia feta i pensada en 
català. 
 

Sense vosaltres, el camí no se-
ria possible. A tots, gràcies. 
 

*Director 

La publicació no es fa responsable de les opinions dels seus col·laboradors ni les comparteix necessàriament. 
Les opinions de la línia editorial només es manifesten a l�editorial.
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Lectors 

Acostumar-se 
a un canvi de 
convencions 

Convencionalismes. Hi ha 
una astronomia de con-
vencions, intrínsecament 
lligada a la base natural 
d�aquesta ciència i una 
astronomia, valgui la re-
dundància, natural. Què 
vol dir això? Ras i curt: la 
concepció que tenim de 
l�entorn astronòmic i uni-
versal es basa en noms i 
classificacions abstractes, 
amb mirada, però, cientí-
fica i amb voluntat orde-
nadora de l�univers. 
Així, un planeta és un pla-
neta perquè nosaltres li 
hem volgut donar aques-
ta denominació i, perquè 
tal cos tingués tal denomi-
nació, hem hagut d�arre-
plegar unes característi-
ques naturals i físiques 
que li permetin ser el que 
és. 

Això ho hem pogut cons-
tatar en la XXVI Assem-
blea General de la Unió 

 

LA BÚSTIA                                                                revista@nostranau.net 
Envieu els missatges electrònics a revista@nostranau.net per expressar les vostres opinions, aportacions, suggeri-
ments, dubtes i anàlisis. Els missatges no poden superar les quinze línies d�extensió i hi han de constar el vostre nom 
i la població on residiu. La redacció es reserva el dret de resumir els missatges. Gràcies! 

 

Canvis 

Els canvis són una 
constant essencial i 
indestriable d�una 
ciència com l�astro-
nomia. Això ho sa-
bem tots aquells que 
ens dediquem d�una 
manera aficionada o 
professional a saber 
més sobre el firma-
ment i sobre la gran 
capsa infinita de l�u-
nivers. Tanmateix, hi 
ha canvis i canvis. 
El que hem vist de 
la denominació de 
planeta ha estat, òb-
viament, un canvi 
de concepció, i no 
pas un canvi natu-
ral. 

 
Astronòmica Internacio-
nal, on s�ha establert una 
nova definició per al mot 
planeta que ha causat la 
sortida de Plutó del grup 
de planetes tradicionals del 
sistema solar. Això és un 
canvi de concepció per a 
nosaltres, un canvi de con-
vencions. El mot planeta, 
com la llengua, és un ens 
abstracte i convencional que 
ha creat l�individu per po-
der expressar-se: Plutó no 
se n�ha anat d�enlloc, ni 
ha marxat corrents, ni tan 
tols se n�ha adonat. Ell con-
tinua al seu lloc de l�es-
pai, orbitant lentament al 
voltant del Sol. 
 
A nosaltres, per mantenir 
un ordre i poder enten-
dre, des de la nostra abs-
tracció, el que és l�univers 
(atès que hi ha una corre-
lació de l�abstracció a la 
realitat) i la seva immen-
sitat ens queda assimilar 
els canvis per a poder am-
pliar les fronteres, unes 
fronteres que sempre s�hau-
ran de batejar... 
 



 

nostra nau REVISTA                                                                                                         Núm. 10 
 

6

Actualitat 

 

Un premi Nobel 
amb sabor astronòmic 

La Reial Acadèmia Sueca de les Ciències va donar a 
conèixer el passat 3 d�octubre el seu veredicte respecte 
al guanyador del premi Nobel de Física d�enguany. 
Els premiats són els astrofísics nord-americans John C. 
Matter i George Smoot. 
 
Matter, que treballa a l�Agència Espacial Nord-ameri-
cana (NASA) i Smoot, investigador i professor de la 
Universitat de Califòrnia (EUA) fa anys que investi-
guen la radiació de fons de microones. El seu treball 
ha donat fruits: descobrir alguns enigmes d�aquesta 
radiació de fons i apropar-nos a l�origen de l�univers. 
La radiació de fons és considerada un vestigi dels pri-
mers segons de l�univers. 
 
Per a comprendre la naturalesa de la radiació de fons 
els dos astrofísics analitzaren els instants immediats al 
Big Bang o Gran Explosió �el moment del naixement 
de l�univers�. El premi els serà concedit el proper 10 
de desembre a la cerimònia dels Nobel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de la radiació de fons de microones fet per la NASA. 

DESTAQUEM 
Vuit planetes 

En tancar l�anterior nú-
mero us avisàvem dels 
possibles canvis que po-
dria patir el sistema solar 
després de la decisió que 
prengués la Unió Astro-
nòmica Internacional reu-
nida a Praga. Doncs bé, fi-
nalment els canvis s�han 
produït però no han estat 
tant radicals com s�espe-
raven (ampliació del sis-
tema a dotze planetes, per-
llongament d�una llista in-
acabada de cossos plane-
taris, etc.). 
 

Així, es redefineix el con-
cepte de planeta per tan-
car la llarga disputa en el 
si de l�astronomia inter-
nacional sobre què és o no 
un planeta. La nova defi-
nició deixa fora del grup 
de planetes del sistema so-
lar Plutó, i crea una nova 
divisió de planetes �nans�, 
de dimensions més mo-
destes. 
 

A la secció �A cel obert� 
hi trobareu totes les claus 
de la qüestió en un mo-
ment històric i decisiu de 
la concepció del nostre sis-
tema planetari. 
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A cel obert  PER DIEGO SOLA 
 

Adéu, Plutó 

L�astronomia internacional pacta una definició 
de planeta que deixa el sistema solar amb un to-
tal de vuit planetes: Plutó esdevé planeta nan. 

La família de planetes del nostre sistema solar ha perdut un membre. El me-
nor. Així ho ha decidit indirectament la Unió Astronòmica Internacional en 
aprovar en el seu darrer congrés fet a Praga una definició de planeta que tanca el 
club després dels vuit planetes que es reconeixien com a tals en finalitzar el se-
gle XIX: Mercuri, Venus, la Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Plutó, des-
cobert l�any 1930 pel nord-americà Clyde Tombaugh, ha estat precisament qui 
ha contribuït a un debat i una discussió (i un congrés de l�astronomia interna-
cional) que l�ha acabat apartant del grup de planetes del sistema solar. Des dels 
anys noranta, es discutia sobre la veritable naturalesa d�aquest cos de poc més 
de dos mil quilòmetres de diàmetre. La Unió Astronòmica Internacional (UAI), 
únic organisme regulador de les nomenclatures i classificacions dels cossos ce-
lestes i astronòmics, ha acabat decidint per acord dels seus integrants, astrò-
noms representants de tot el món, la sort de Plutó. 
 

Però la qüestió de fons és molt més àmplia, i va molt més enllà del simple fet 
que Plutó ens abandoni com a planeta. El que es va decidir el passat mes d�a-
gost a Praga, on es celebrava la XXVI Assemblea General de la Unió Astronòmi-
ca Internacional (el nom correcte de l�òrgan democràtic i assembleari de la UAI) 
fou una nova concepció del que entenem per planeta i el sorgiment d�una nova 
categoria de cos dins la qual s�encabeix Plutó. Vegem-ho. A partir d�ara, rep la 
denominació de planeta tot aquell cos celeste que està en òrbita al voltant del 
Sol, que té prou massa per a tenir gravetat pròpia i superar les forces rígides 
d�un cos de manera que assumeixi una forma equilibrada hidrostàtica, és a dir, 
rodona, i que ha aclarit els voltants de la seva òrbita. Els vuit planetes esmen-
tats més amunt entren, evidentment, en aquesta definició. Plutó, no. Per tant, 
passa a una nova categoria que es va establir a Praga, la de planeta nan: cos ce-
leste que està en òrbita al voltant del Sol, amb prou massa per a tenir gravetat 
pròpia i superar les forces rígides d�un cos de manera que assumeixi una forma 
equilibrada hidrostàtica, però sense aclarir els voltants de la seva òrbita i que no 
és un satèl·lit. En aquesta categoria entren molts cossos del sistema solar com 
ara, a més de Plutó, l�abans considerat asteroide Ceres o l�UB313. 
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Ceres, el nan 

O la nana si ho mirem des 
del punt de vista mitològic 
(Ceres era la deessa de l�a-
gricultura per als romans). 
Aquest és un cos que al llarg 
de la història de l�astrono-
mia, des del seu descobri-
ment, ha tingut diverses de-
nominacions. Fou descobert 
el 1801 per l�italià Giuseppe 
Piazzi. Situat entre Mart i Jú-
piter, com molts altres aste-
roides, rebé la categoria de 
planeta durant bona part del 
segle XIX, i la va perdre pos-
teriorment a favor de la d�as-
teroide. Ara torna a ser pla-
neta, això sí, planeta nan. 
Ceres és esfèric i té un dià-
metre d�uns 1 000 quilòme-
tres. 

Plutó i Caront 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El 2012 s�espera que la sonda New Horizons arriba-
rà a Plutó i Caront. Quan la missió va ser concebu-
da, un dels objectius era visitar �el darrer planeta 
del sistema solar�. La sonda es trobarà amb el ma-
teix cos, és clar, només que ara serà un planeta nan, 
des de la perspectiva humana. En qualsevol cas, els 
paràmetres de la missió no perden cap mena d�am-
bició: el que es pretén es aprofundir en la recerca i 
investigació de les albors del sistema solar, concre-
tament el cinturó de Kuiper. 

Així, la categoria de planeta nan esdevé un esglaó més enllà del de l�asteroide, 
però sense arribar a ser un planeta pròpiament dit, un planeta com Mart o Nep-
tú. L�UAI estima que en els propers anys el nombre de planetes nans del siste-
ma solar es multiplicarà amb límits encara per definir. De fet, dies abans de l�a-
provació final de les definicions abans esmentades, es proposà una definició de 
planeta que encabia cossos que ara són planetes nans. Plutó es mantenia amb la 
consideració planetària, Ceres i UB313 es convertien també en cossos d�aquesta 
mena. I fins i tot el satèl·lit Caront, lluna de Plutó, esdevenia planeta indepen-
dent al mateix nivell que Venus. La definició, molt més oberta i imprecisa, obria 
les portes, en el futur, a un sistema solar d�una trentena o més de planetes. La 
idea va ser avortada i no va tirar endavant. Sembla que la solució final ha estat 
satisfactòria d�una manera generalitzada entre els assistents a l�Assemblea Ge-
neral de Praga, malgrat que pocs dies després alguns astrònoms reclamaven l�o-
bertura d�un nou període precongressual per tornar a debatre la consideració o 
no de Plutó com a planeta. 
 

Sigui com sigui, la decisió ja està presa. A partir d�ara haurem d�aprendre a mirar-
nos Plutó com un desterrat del sistema solar de primera classe (els planetes). Hau-
rem de mirar-lo com a planeta nan. Es tanca una llarga polèmica de noms i defini-
cions que ha dominat el debat entorn del sistema solar des de fa una dècada. 
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L�ull tecnològic  PER JAVIER GÓMEZ 
 

Els binocles a l�astronomia. 
Aquells gran oblidats 

Quan parlem d�observació astronòmica sempre pensem a fer observacions 
amb telescopis. Els grans oblidats són l�observació a ull nu i els binocles. En 
aquest article farem un repàs dels binocles, els grans oblidats de l�observació 
astronòmica. Hem de comentar que els binocles haurien d�ésser la primera 
eina d�observació per als nous iniciats. 
 
Les lents dels binocles recullen més llum que l�ull humà, i ens permeten ob-
servar estels més febles. Els binocles també ens permeten veure el cel amb 
l�orientació adequada i proporcionen imatges gairebé tridimensionals. 
 
Són bàsicament dos telescopis units de poca potència, pels quals podem ob-
servar amb tots dos ulls. Pel preu d�un telescopi petit i de poca qualitat, es 
poden comprar uns bons binocles. Els binocles ens permeten veure cràters 
de la Lluna, llunes de Júpiter, i molts més estels que els observables a ull nu. 
 
Existeixen binocles d�una àmplia gamma de grandàries. Es caracteritzen per 
dos nombres separats per un signe de multiplicació (7 x 35, 10 x 50...). El pri-
mer nombre es refereix als augments de l�objectiu (lent davantera). Un 7 x 35 
augmenta la imatge 7 vegades. El segon nombre ens indica el diàmetre de 
l�objectiu del binocle, és a dir, un 7 x 35 indica que el binocle té un objectiu 
de 35 mm. Com més grans són les lents, més llum poden recollir els bino-
cles, i per tant podem observar objectes més febles. 
 
Major grandària també implica major pes. El factor pes és molt important ja 
que hem de subjectar els prismàtics immòbils mentre hi realitzem les obser-
vacions. Qualsevol moviment del nostre cos els és transmès, i per tant tin-
drem una pèrdua de qualitat de la imatge (els estels no es veuen com punts) 
a causa de l�agitació. 
 
Els binocles més grans requereixen l�ús de trespeus o suports que els pro-
porcionen estabilitat. Si no s�utilitzen trespeus o suport, és recomanable recol-
zar els braços sobre els d�una cadira, tanques, taules... Si no podem recolzar-
nos, podem adoptar una postura estable recollint els colzes sobre el cos. 
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Els binocles obtenen la imatge sense invertir per 
mitjà de la utilització de prismes. Tenim dos 
grans grups de binocles en funció del tipus de 
prisma que utilitzen: els prismes porro i els pris-
mes teulada. El més usual és el porro ja que és 
més barat. El prisma teulada és més car, perquè 
és més lleuger i més compacte. Cal comentar que 
el prisma porro és el més recomanable per a l�ob-
servació astronòmica. 
 
Ara parlarem de tres característiques que ens po-
den ajudar en l�elecció d�uns binocles: 
 
●Pupil·la de sortida: és el diàmetre del feix de 
llum que surt de l�ocular, que es calcula dividint 
el diàmetre de l�objectiu pel nombre d�augments. 
La pupil·la de l�ull humà en condicions extremes 
de foscor pot arribar a un diàmetre de 7 mm. 
Amb l�edat i la contaminació lumínica, la pupil-
la es redueix una mida. Uns binocles de 7 x 50 do-
nen una pupil·la d�uns 7 mm, i uns de 10 x 50 en 
donen una de 5 mm. D�acord amb la nostra edat 
i els llocs d�observació haurem de tenir en comp-
te aquesta dada. 
 
●Camp visual: ens indica quanta regió (mesura-
da en graus) és observable amb el binocle. Uns 
binocles de 7 augments solen lliurar un camp vi-
sual de 7 º, i uns 10 augments, uns 5 º. Cal comen-
tar que existeixen binocles de gran angular que 
poden arribar a lliurar entre 8 i 10 º. Com més 
camp visual, més quantitat d�estels podrem veure. 
 
●Tractament superficial: normalment els objec-
tius van recoberts de tractaments superficials per 
a protegir els objectius. Aquest tractament millo-
ra la lluminositat i el contrast, sense afectar el color. 
 
Des d�aquestes línies us volem animar, si dispo-
seu d�uns binocles, a utilitzar-los. Us proporcio-
naran un altre visió del cel. Igualment, si no dis-
poseu encara de telescopi, us animem a comen-
çar al mon de l�observació mitjançant els binocles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De binocles n�hi ha de moltes clas-
ses. En caldran uns de senzills per 
a poder començar a gaudir del fir-
mament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La galàxia d�Andròmeda, vista amb 
binocles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nebulosa M42, de la constel-
lació d�Orió, observada amb re-
sultats òptims amb uns binocles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un clàssic de l�observació amb bi-
nocles: les Plèiades, a la constel-
lació de Taure. 
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Agenda astronòmica 

Efemèrides d�octubre i novembre 
 

La Lluna 
Dissabte 07/10, lluna plena. Diumenge 15/10, quart 
minvant. Diumenge 22/10, lluna nova. Diumenge 
29/10, quart creixent. Diumenge 05/11, lluna plena. 
Dimarts 14/11, quart minvant. Dilluns 20/11, lluna 
nova. Dimarts 28/11, quart creixent. 
 
 
Els planetes i els planetes nans (fins a magnitud 15) 
Mercuri, en oposició al Sol des de la nostra posició en 
l�espai, no es pot veure. 
 
Tampoc Venus i Mart, per la seva proximitat al Sol, 
no es poden observar. 
 
Ceres es pot veure no gaire alt sobre l�horitzó, després 
del crepuscle vespertí, cap al sud, entre el Microscopi 
i Capricorn. 
 
Júpiter apareix molt tímidament, quasi esmunyedís, 
durant la posta de sol vora l�horitzó oest. És molt difí-
cil d�observar en bones condicions. Saturn, durant 
aquestes setmanes, s�observa durant tot el tram final 
de la matinada. Això és, a partir de les 3:00. Es situa 
entre el Cranc i el Lleó, per l�horitzó est quan surt. 
 
Urà �a l�Aiguader� i Neptú �al Carner� es poden 
veure durant bona part de la nit. Al vespre, quan ja es 
fa fosc, es poden divisar vora l�horitzó sud. 
 
Plutó es veu també durant la primera part de la nit, 
des de la posta de sol, a la Cua del Serpent. 
 
Per a conèixer la ubicació dels estels i constel·lacions cada nit, visiteu la 
web de Nostra Nau (www.nostranau.net) i a la secció de notícies tro-
bareu un enllaç a un mapa diari del firmament. 

 

Constel·lacions 
La tardor ofereix unes 
vistes immillorables del 
firmament. És un cel 
molt brillant: passada 
la mitjanit veiem sobre 
el cel el poderós Orió 
(amb els estels Betel-
geuse, Rigel o Bella-
trix), el Ca Major (amb 
Sírius, l�estel més llu-
minós de tot el firma-
ment), el Toro, amb Al-
debaran, i molts més. 
 
Tot plegat en unes ho-
res on ben amunt po-
dem veure Andròme-
da i la seva galàxia M31. 
Al costat d�Andròme-
da, i ben lligada a ella, 
trobem el Gran Qua-
drat del Pegàs, que pre-
sideix el cel bona part 
de la nit. 
 
L�asterisme, de fet, as-
soleix la seva màxima 
alçada en el firmament 
durant el mes d�octu-
bre. Una constel·lació 
també destacable d�a-
quests mesos de tardor 
és els Bessons, amb dos 
fars imponents: Càstor 
i Pòl·lux. 
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Un googolplex de maldecaps (i 2) 

 
Aquí arriba l�esperada solució al problema plantejat a �La calaixera� de la Revista Nostra 
Nau núm. 9. Si no l�heu vist, encara sou a temps de llegir-vos-el abans de mirar-ne aquí la 
solució. Va, que no siga dit que no ho heu intentat! 
 
Es tractava de saber per a què pot servir un googolplex, 10^(10^100), deu elevat a deu elevat 
a cent, un nombre tan gran que tan sols per a escriure�l fan falta cent trilions de xifres per 
cada neutró, protó i electró de l�univers conegut. Oi que pareix que no ha de servir per a 
res? Frank Pilhofer (www.fpx.de/fp/Fun/Googolplex) també pensava que era impossible 
imaginar cap utilitat, plantejar cap problema, que donàs com a resultat un nombre tan gran. 
Creia que l�única manera d�expressar un googolplex era mitjançant potències, �deu elevat a 
quelcom�. Però s�equivocava. L�astrofísic Don Page, de la Universitat d�Alberta (el Canadà) 
li va donar una solució. 
 
Per a començar a resoldre-ho, el primer que ens fa falta és una galàxia de mida més aviat 
grossa. Agafarem, per exemple, la nebulosa d�Andròmeda, que la tenim aquí a la vora. I ara 
vos pregunt: quantes posicions entròpiques diferents pot adoptar una galàxia com aquesta? 
Dit d�una altra manera, quantes combinacions diferents es poden fer amb els seus àtoms? 
 
Comptar totes aquestes combinacions és molt fàcil: comptam la posició de partida: 1. Des-
prés agafam un parell d�àtoms i canviam llurs posicions respectives, i ja tenim una altra 
combinació: 2. Després agafam una parella diferent d�àtoms i també els feim canviar les po-
sicions: 3, i així successivament. 
 
Quan haurem acabat de comptar totes les posicions canviant els àtoms de totes les parelles 
possibles d�àtoms d�Andròmeda, començarem a comptar les combinacions que surten aga-
fant trios d�àtoms. I després agafarem conjunts de quatre àtoms, i a comptar combinacions! I 
després, conjunts de cinc àtoms, i de sis, i de set� Quan agafarem l�últim conjunt d�àtoms, 
el format per TOTS el àtoms de la galàxia, ja cuidarem tenir tota la feina llesta: sols hem de 
comptar totes les combinacions possibles que ens surten cada vegada que canviam tots els 
àtoms de lloc. 
 
I quan haurem comptat aquestes últimes posicions, sabeu quantes combinacions haurem 
comptat en total? Doncs sí! Haurem comptat (dotzena amunt, dotzena avall) un googolplex 
de combinacions entròpiques possibles. 
 
Heu pensat que quan estau amb la vostra parella, l�un damunt i l�altra davall, és una posició 
entròpica. I heu pensat que si ara l�un està davall i l�altra damunt és una posició entròpica 
diferent? Oi que no ho hauríeu dit mai, que l�amor servís per a comptar posicions entròpi-
ques? Vos recoman que compteu moltes posicions entròpiques, tantes com pugueu, a veure 
si entre tots arribam a un googolplex. 
 
Ai, no! M�oblidava que la Via Làctia és una mica més petita que la nebulosa d�Andròmeda. 
No arribarem mai a un googolplex. Però� Bé, tant se val, jo vos recoman que compteu 
posicions entròpiques. 

Vicent Tur 

La calaixera DE TOT UNA MICA 
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Astronaucat  L�ASTRONÀUTICA DE CASA NOSTRA 

En el proper número a la nostra secció... 
L�Eix Barcelona-Tolosa. Una forta relació històrica i industrial estroncada per 
la Guerra Civil, que reneix amb força i és clau per a la creació d�ocupació de 
qualitat. 

Què s�entén 
per inversió? 

 
La disposició addicional tercera 
del vigent Estatut d�Autonomia 
de Catalunya afirma que la in-
versió de l�Estat en infraestruc-
tures, exclòs el Fons de compen-
sació interterritorial, s�ha d�equi-
parar a la participació relativa del 
PIB de Catalunya en relació al 
de l�Estat (actualment un 18,8 %) 
per un període de set anys. En el 
projecte de pressupostos gene-
rals de l�Estat de l�any 2007, ac-
tualment en tramitació parla-
mentària, sembla que el Govern 
espanyol ha interpretat aquesta 
norma en el sentit que solament 
comprèn les inversions de dos 
ministeris: Foment i Medi Am-
bient. Això suposa deixar de 
banda la inversió de tres minis-
teris de gran importància per a 
les ciències de l�espai i la indús-
tria aeroespacial: Defensa, Indús-
tria, i Educació i Ciència. 
 
En un moment en què el sector 
va renaixent i aspira a tornar a 
tenir el pes que tingué a casa 
nostra abans de la Guerra Civil, 
no podem deixar passar per alt 
aquest parany comptable. O és 
que potser un radiotelescopi o 
una fàbrica de components aero-
nàutics no són inversió? 

ESA i EURAM 
La teoria federal clàssica propugnava que les relacions exte-
riors corresponien al govern central (o federal), incloent-hi la 
presència a les organitzacions internacionals, amb indepen-
dència de l�àmbit material d�actuació d�aquestes organitza-
cions. Aquest principi aviat fou reformulat per certs corrents 
doctrinals que propugnen la participació (seguint fórmules 
molt diverses, que inclouen la participació directa, la integra-
ció a les delegacions estatals, o la intervenció a través de sego-
nes cambres territorials, entre d�altres) dels ens subestatals (en 
el cas dels països de parla catalana, les comunitats autònomes) 
a les organitzacions internacionals que tinguin com a objecte 
àmbits en què els primers siguin competents en l�àmbit intern. 
 

Aquests corrents doctrinals s�han vist reforçats per tres factors, 
un de global, un d�europeu, i un d�específic de l�EURAM: en 
primer lloc, en l�àmbit internacional, la multiplicació del nom-
bre i àmbit d�actuació de les organitzacions internacionals, que 
han passat a abastar gairebé tots els àmbits públics; en segon 
lloc, l�especial intensitat del fenòmen en l�àmbit europeu, on la 
Unió Europea d�avui i altres organitzacions europees són qua-
lificades de supranacionals i tenen una importància decisiva a 
les nostres vides; i a casa nostra per la sensació (avalada amb 
xifres) que els ministeris estatals no promouen els nostres inte-
ressos industrials (el darrer cas, la fàbrica d�EUROCOPTER es-
tablerta per decret a Albacete, sense donar cap mena d�expli-
cació del motiu, si és que n�hi ha cap de confessable, perquè 
Reus no ha estat seleccionada). 
 

Atès el paper clau del sector aeroespacial en la necessària re-
conversió industrial dels territoris de l�EURAM, que no poden 
continuar esperant inversions foranes atretes per salaris baixos 
com als anys 80, seria positiu que els nostres governs autò-
noms tinguessin veu i vot en organismes europeus com l�ESA, 
on es prenen decisions determinants per a la indústria i la re-
cerca aeroespacial. Sense aquesta presència institucional, la ca-
pacitat de creixement de la indústria a casa nostra es trobarà 
fortament limitada els propers anys. 
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La contraportada  PER ÀLEX CALVO 

El Japó llança 
un nou satèl·lit espia 

Llançat des del centre Espacial de Tanegashima, a 
la prefectura de Kagoshima, és el tercer satèl·lit espia 
japonès, tot i que oficialment estrictament civil, i 
s�enlaira en uns moments de molta tensió per les ac-
tivitats del règim de Corea del Nord, tant pel que fa 
als míssils balístics com a la possible fabricació d�ar-
mament nuclear. 
 

Poc després dels assaigs amb míssils nord-coreans 
d�aquest juliol, el cap de l�Agència de Defensa (càr-
rec equivalent al de ministre de Defensa), Nukaga 
Fukushiro, va dir que el Japó hauria de reflexionar 
sobre la conveniència de posseir la capacitat d�atacar 
les sitges de míssils nord-coreans, i el llavors secreta-
ri del Govern (fa uns dies nomenat nou primer mi-
nistre) Shinzo Abe va declarar que �si acceptem que 
no hi ha cap altra opció per a prevenir un atac... hi ha 
el punt de vista que atacar la base de llançament dels 
míssils entra en el dret constitucional a la defensa 
pròpia�. Si aquestes opinions esdevenen doctrina 
oficial, el Japó es veurà obligat a reforçar substancial-
ment la seva capacitat d�observació espacial, condi-
ció imprescindible per a atacar amb èxit qualsevol 
base de míssils. Rau aquí la importància d�aquest sa-
tèl·lit, que forma part d�una sèrie de quatre (el quart 
està previst que es llanci el 2007): dos d�observació 
òptica i dos per radar. 
 

No cal dir que tot això suposaria una reorientació 
del programa espacial japonès, fins ara centrat en la 
ciència i la exploració no tripulada del sistema solar. 

SERRELLS 
 

El marc legal de l�ús 
militar de l�espai per 
al País del Sol Ixent 

 
L�actual Constitució japonesa, 
redactada durant el període 
d�ocupació aliada (predomi-
nantment nord-americana) sota 
la direcció del general Douglas 
MacArthur té com un dels seus 
principis rectors la renúncia a 
la guerra com a dret sobirà i la 
no-possessió de forces armades. 
La Guerra Freda aviat va con-
duir a una relectura de l�article 
9 en el sentit que el Japó podia 
disposar de forces d�autodefensa, 
sotmeses a fortes limitacions, 
entre les quals cal esmentar, en 
el camp que ens ocupa, una Re-
solució de la Dieta (Corts) de 
1969 que restringeix l�ús de l�es-
pai a finalitats pacífiques. 

Certes veus crítiques s�han alçat 
contra el llançament de satèl-
lits espia al·legant que contra-
diuen aquesta resolució, i per 
aquest motiu el Govern japonès 
no els anomena mai d�aquesta 
manera. Alguns diputats del 
Partit Liberal Demòcrata (al po-
der) promouen la revisió de la 
Resolució de 1969 per poder 
emprar l�espai per a defensa 
pròpia. 

 

Revista Nostra Nau· Desè número 
Publicació independent d�astronomia 

Trobeu-ne tots els números anteriors a www.nostranau.net/revista 


