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Editorial 
 

Any II. La Revista Nostra Nau arriba al 
seu setè número i  obre un segon any 
d�edició. És un moment prou significatiu 
per a esmentar. Des d�aquestes línies vo-
lem destacar la importància d�aquest any 
que ha significat l�aparició d�una publica-
ció d�astronomia escrita íntegrament en 
català: divulgadora, amena, clara i entene-
dora. Eren els objectius fundacionals de la 
publicació i creiem que han estat acom-
plerts fermament. 
 
Ens plau, en aquest setè número, de pre-
sentar-vos, a més, una edició molt espe-
cial. Publiquem un gran treball, �Rere les 
passes de Ngai�, on farem, de la mà de 
Rafael Balaguer, un viatge al firmament 
meridional. Un article amb aquest esperit 
divulgador, on les paraules transmeten les 
impressions més clarividents i entusiastes. 
Un esperit divulgador, en definitiva, com 
el d�aquesta publicació, que parla de l�as-
tronomia més humana, la de tots, la del 
gaudi i l�aprenentatge. Esperem que aquest 
setè número, doncs, continuï essent del 
vostre grat. 
 

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 
Aerocaptura 

ÀLEX CALVO * 

El Programa de tecnologia de propulsió espacial de la 
NASA pretén desenvolupar sistemes de propulsió que 
puguin substituir a mitjan termini els coets químics (o 
minvar-ne la necessitat) a les missions robòtiques cientí-
fiques i d�exploració. En aquest número i en els dos se-
güents examinarem tres de les principals tecnologies en 
estudi: l�aerocaptura, les veles solars, i la propulsió iòni-
ca. 
 
El concepte d�aerocaptura és molt senzill: es tracta d�em-
prar l�atmosfera d�un planeta o satèl·lit per aconseguir, 
gairebé sense consumir combustible, que una sonda es-
pacial sigui capturada pel seu camp gravitacional i passi 
a orbitar-lo. La nau penetra a l�atmosfera seguint una 
trajectòria hiperbòlica, la fricció resultant actua com un 
fre que la descelera, fent que es desplaci a menys veloci-
tat i situant-la en una òrbita el·líptica, i finalment petits 
coets a bord fan que l�òrbita esdevingui circular. Això 
permet un gran estalvi en la quantitat de combustible 
que cal transportar. Per exemple, s�estima que en una 
missió a Mart per a retornar-ne mostres, l�estalvi podria 
arribar a ser d�un 40%, i en una missió orbital a Neptú 
d�un 80% (previsions presentades al IV Simposi de l�As-
sociació Internacional Astronàutica sobre missions espa-
cials científiques avançades realistes a curt termini, cele-
brat a la Vall d�Aosta del 4 al 6 de juliol de 2005). 
 
Hi ha dues grans estratègies per a aconseguir la fricció 
suficient un cop la nau entra a l�atmosfera: fer servir una 
càpsula rígida dintre de la qual viatja la sonda, i que la 
protegeix de l�escalfor fruit de la fricció fins que final-
ment és abandonada, o emprar una mena de paracaigu-
des inflable que és arrossegat per la nau i provoca la fric-
ció necessària fins que també es desprèn. També s�han 
proposat dissenys híbrids amb càpsules que combinen 
elements rígids i altres d�inflables i que precedeixen la 
nau, com un escut. 
 

*Redactor 

L�hora M 
DIEGO SOLA* 

Si hom mira les notícies rela-
cionades amb astronàutica o as-
tronomia veurà fàcilment com 
M copsa molts cops aquesta ac-
tualitat. 
 
M, sense voler-ho, ni tan sols 
saber-ho, ha estat vist per mil 
ulls, un i altre cop. Uns ulls cada 
vegada més precisos, més avan-
çats. M ha estat objecte de les 
investigacions més acurades i, 
quan la tecnologia ho ha per-
mès, de l�exploració més mi-
nuciosa. 
 
Fa uns dies, un nou aparell ha 
començat a mirar de front M. 
Aquest aparell és una sonda, 
la més avançada dels darrers 
temps. M ha donat a conèixer 
ja molts secrets seus. Però en 
queden tants! És encara un 
món per descobrir. 
 
Diuen que l�home hi podrà ar-
ribar en uns quinze anys. Hi ha 
certa incredulitat. Pot arribar 
tan lluny la tecnologia de l�és-
ser humà? 
 
M espera pacient i asserenat 
que els terrícoles �o sigui, nos-
altres� l�anem a visitar. Cer-
tament, hi tenim mil finestres 
allà col·locades: M és el símbol 
d�un entusiasme que mai no 
s�ha apagat, malgrat les decep-
cions, malgrat alguns fracas-
sos. 
 
Mart, M, viu la seva hora. Una 
hora que dura fa molts anys (i 
que en durarà molts més!). 
 

*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 

Un cel colpidor 
 
I és que des que van 
ser descoberts, els cels 
de l�hemisferi sud del 
nostre planeta són els 
més espectaculars, ca-
paços de colpir l�es-
perit, d�impressionar 
l�individu menys im-
pressionable o de fer 
prendre consciència 
de la ínfima petitesa de 
la condició humana 
en un univers infinit. 

 

Els estadants de l�he-
misferi meridional de 
la Terra han conviscut 
al llarg dels segles amb 
un cel que va emba-
dalir els exploradors 

 

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! 

 

Els cel del sud 
Els qui fem aques-
ta revista tenim el 
goig de publicar un 
reportatge com el 
que podreu llegir 
al final d�aquest 
setè número de la 
Revista Nostra Nau, 
en un suplement 
especial. Rafael Ba-
laguer ens presen-
ta un reportatge 
espectacular, bell i 
sublim. Un viatge 
de somni real als 
cels del sud, aquells 
dels quals tants cops 
ens han parlat i tan-
tes meravelles ens 
han explicat. 

 
europeus de l�edat 
moderna. 
 
El cel que van trobar 
els conqueridors d�A-
mèrica o els explora-
dors d�Àfrica desbor-
dava, en alguns ca-
sos, un cel que ells po-
dien haver arribat a 
imaginar. Posterior-
ment, astrònoms eu-
ropeus van viatjar a po-
sicions estratègiques, 
com l�actual Ciutat del 
Cap, a Sud-àfrica, per 
catalogar aquell nou cel. 
 
Segles més tard, amb 
�Rere les passes de 
Ngai�, tornem a l�À-
frica i descobrim els se-
crets del seu firmament. 
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Actualitat 

 

Nova sonda a Mart 
Mars Reconaissance Orbiter, aquest és el nom de la 
nova sonda que s�ha incorporat a la ja concorreguda 
exploració de Mart. Al planeta vermell, ara mateix, 
hi ha diverses sondes d�exploració i robots terres-
tres, que analitzen el subsòl marcià. 
 
Aquesta nova sonda, però, incorpora les més altes 
tecnologies de l�astronàutica i arriba amb una missió 
sòlida: traçar el mapa marcià més avançat i definit 
de tots els que s�han fet fins ara. Sembla que la Mars 
Reconaissance Orbiter s�ha estrenat al cap de pocs 
dies d�arribar a Mart amb un èxit preliminar: l�ob-
tenció de les imatges més precises de la superfície 
de Mart fetes des d�una sonda. 
 
La NASA, responsable del nou projecte astronàutic, 
ha dipositat grans expectatives en una sonda que 
vol també ser una poderosa eina de preparació d�un, 
ara per ara, llunyà viatge tripulat al planeta vermell. 
Mentrestant, la mateixa agència espacial nord-ame-
ricana ha informat que els seus dos robots, l�Spirit i 
l�Opportunity, continuen funcionant i desenvolu-
pant les seves tasques amb total eficàcia dos anys 
després de la seva arribada a Mart.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mart fotografiat pel telescopi espacial Hubble. 

DESTAQUEM 
Noves llunes 

a Saturn 
La sonda espacial 
Cassini, que inves-
tiga el planeta Sa-
turn i les seves llu-
nes, ha aportat unes 
informacions reve-
ladores que corro-
boren la hipòtesi de 
l�existència de no-
ves llunes a Saturn. 
 
Aquestes llunes, 
d�unes característi-
ques ben determi-
nades (per exem-
ple, no fan gaire 
més de cent metres 
de diàmetre), es tro-
barien dins del sis-
tema d�anells del 
planeta. Els cientí-
fics continuen in-
vestigant aquest nou 
tipus de satèl·lit. 
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A cel obert  PER DIEGO SOLA 
 

Les pluges que fascinen 
d�ençà que el món és humanitat
 

Les pluges de meteors són, potser, juntament amb els 
eclipsis, els fenòmens astronòmics que es viuen amb 
major emoció dins les societats d�arreu del planeta. 
Què s�amaga darrere d�aquestes espurnes del cel? 
 

Veure un estel travessant fugaçment el firmament quan s�és un infant que veu so-
bre seu un univers imponent que no coneix i que li causa fascinació, i li arrenca un 
anhel de saber i conèixer, és una experiència, almenys per a un servidor, del tot 
inoblidable. Crec que aquest és un d�aquells moments en què qualsevol individu 
entra en contacte amb el seu medi universal. Per a molts aficionats a l�astronomia, 
foren aquestes experiències de la infantesa les que posteriorment desembocarien en 
una passió generalitzada pel firmament. No divagaré gaire més sobre els sentiments 
relacionats amb els records. �A cel obert� d�aquest número de la nostra publicació 
té un clar objectiu: dur-vos una idea aproximada d�un fet astronòmic popular però 
no sempre conegut en les seves claus essencials, el de les pluges de meteors, altra-
ment conegudes per la majoria de persones com a pluges d�estels. 
 
El que popularment es coneix com a estels fugaços són, en realitat, partícules de di-
mensions força reduïdes que freguen amb l�atmosfera i entren a la Terra fent el seu 
conegut deixant, com a conseqüència d�aquesta entrada a l�atmosfera i la des-
integració d�una part de les minúscules roques. Aquestes partícules que acaben 
fent un deixant visible a l�atmosfera són els meteoroides. El fenomen pel qual 
aquests meteoroides acaben mostrant un deixant al firmament, visible a ull nu, és 
el que es coneix com a meteor. I una caiguda contínua de meteoroides amb els 
seus deixants són les pluges de meteors. De meteoroides en cauen durant tot l�any, 
en qualsevol moment. Però diverses nits de l�any es poden viure autèntiques tem-
pestes de meteors. Això passa quan la Terra, en el seu desplaçament per l�espai, 
travessa una zona amb una gran densitat de meteoroides. Aquests meteoroides són 
restes, residus, dels cometes, que acaben girant en òrbita al voltant del Sol. 
 
Al llarg de l�any, hi ha una sèrie de dates en què cauen ingents quantitats de me-
teoroides. Des de fa segles, les pluges de meteors més conegudes han estat bateja-
des. Coneguem-les. 
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Per a tothom
L�astronomia té en el gaudi 
general a l�abast de tothom un 
dels seus aspectes més enri-
quidors. Les pluges de me-
teors són fenòmens seguits 
per milers de persones, aficio-
nades o no a l�astronomia, que 
gaudeixen de l�espectacle de 
les pluges d�estels en grup. 
 
A l�hora d�observar les pluges 
de meteors, en efecte, el millor 
és fer-ho en grup. Estem da-
vant d�una observació a ull 
nu. Aquí, doncs, cap binocle o 
telescopi no ens servirà per a res. 
Ajaguts sota el firmament, mi-
rant en direcció a la zona del 
cel d�on arranquen els eixams 
dels meteoroides, podrem cap-
tar la bellesa d�aquest autèntic 
espectacle visual. 
  

Altres pluges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hi ha moltes altres pluges de meteors conegudes i 
seguides des de fa segles. Els Oriònids, entre el 16 i 
el 26 d�octubre, són juntament amb els Leònids els 
eixams més famosos de la tardor. A la primavera hi 
destaquen els Eta Aquàrids, al principi de maig. 
Aquests darrers són famosos perquè els meteors 
que es deixen veure provenen del cometa Halley. 
Curiosament, també els Oriònids d�octubre són les 
restes de la cua del Halley. 
 

Persèids i Leònids, els eixams més coneguts 
 

Si hom pregunta a algú quan ha estat que ha vist una pluja de meteors, trobarem que a 
l�estiu és la resposta més comuna. En efecte, és a l�estiu i, més concretament a l�agost, 
quan trobem el que és l�eixam de meteors més popular de tots els temps: els Persèids, 
també coneguts com les llàgrimes de Sant Llorenç. Té lloc la nit del 12 d�agost, tot i que 
es pot veure en els dies anteriors i posteriors. Habitualment cauen uns cinquanta estels 
fugaços per hora. Hi ha, però, anys en què aquesta xifra pot multiplicar-se: tot depèn 
del fet que el cometa que deixa les restes de meteoroides hagi passat recentment per 
aquella zona de l�espai. En el cas dels Persèids, el cometa que deixa els residus que a 
l�agost esdevindran meteors és el Swift-Tuttle. Al novembre tenen lloc els Leònids. Al 
final dels noranta han guanyat una gran popularitat: l�any 1998 queien més de 5 000 
meteoroides per hora. Va ser una veritable tempesta de meteors, seguida a tot Catalu-
nya per diverses agrupacions. 
 
Les pluges de meteors reben el seu nom d�acord amb la constel·lació que és el punt 
d�origen visible dels eixams de meteors. Així, Perseu i el Lleó són el punt de partida 
dels meteors Persèids i Leònids, respectivament. Per veure una pluja de meteors cal 
anar fora de les ciutats i cal, especialment, que no hi hagi lluna plena, que resta obscu-
ritat a la nit. Aquest és un fenomen a l�abast de tothom, que fascina i encisa des dels 
principis dels temps, des que el món és humanitat... 
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L�ull tecnològic  PER JAVIER GÓMEZ 
 

Telescopi espacial Hubble, 
una visió més enllà de l�infinit
Quan es fan observacions des de la Terra es pot veure fàcilment que els estels fan 
pampallugues. Això és degut al fet que els raigs de llum són afectats per les turbu-
lències en creuar la nostra atmosfera. La radiació electromagnètica és absorbida so-
bretot a l�infraroig. Igualment tots els observatoris terrestres són afectats per tots 
els canvis meteorològics i la contaminació lumínica. 
 
Cap als anys 40, Lyman Spitzer va proposar tenir un observatori a l�espai. Això 
permetria fer observacions sense que la llum que arriba de l�espai fos distorsiona-
da. Qualsevol observació des de l�espai hauria d�ésser millor que la millor observa-
ció des del millor telescopi a la superfície de la Terra. Els anys 70 l�ESA i la NASA 
començaren a treballar conjuntament per dissenyar un telescopi que es col·locaria 
en òrbita al voltant de la Terra. Aquest nou telescopi va rebre el nom de Hubble, en 
honor d�Edwin Hubble, qui anuncià que l�univers està en expansió. Aquesta afir-
mació ha sigut la base de la teoria del Big Bang. 
 
Els objectius del telescopi espacial són: 
1) Estudi de composició, característiques físiques i dinàmica dels cossos celestes. 
2) Formació, estructura i evolució d�estels i galàxies. 
3) Estudi de la història i evolució de l�univers. 
4) Observació òptica. 
 
El fabricant del Hubble va ésser Lockheed. L�Agència Espacial Europea participà 
com a proveïdora de la matriu solar i com a suport del programa HST. La coordi-
nació del programa és a càrrec de l�Space Telescope Science Institute (STSCI), que 
es troba a la Universitat de John Hopkins. 
 
Dades de la missió: 
� Vida prevista de 15 anys (amb missions de manteniment vinculades al progra-

ma STS). 
� Òrbita circular a 590 km de perigeu i 596 d�apogeu, amb 28,5º d�inclinació. Temps 

per a completar un òrbita terrestre: 97 min. Velocitat: 28 000 km/h. 
 
El 24 d�abril de 1990 l�STS-61 s�enlairà amb l�HST. Aquest telescopi no pot observar 
ni el Sol ni Mercuri, ja que enfocar-los l�avariaria. La primera imatge que va captar 
fou NGC3532 el 20 de maig de l�any 1990. L�objecte més freqüentment observat és 
la Terra, pel fet que és utilitzada per a la correcta calibració dels CCD (charge-
coupled detectors). 
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Un defecte del mirall primari es trobà quan el te-
lescopi era a la seva òrbita. El defecte va ésser de-
gut a l�ajustament incorrecte d�un sistema de test 
utilitzat durant la construcció del mirall. Gràcies a 
les missions de manteniment planejades, el proble-
ma es va resoldre amb la primera missió de servei. 
Aquest reparació la realitzà l�STS-61 el mes de de-
sembre de l�any 1993. El problema el van resoldre 
instal·lant òptiques correctives i amb l�actualitza-
ció dels instruments del telescopi. El paquet cor-
rector que s�instal·là va rebre el nom de COSTAR 
(corrective optics space telescope axial replacement). 
L�any 1997, la segona missió de servei fou aprofita-
da per a instal·lar dos nous instruments al telesco-
pi. 
 
El Hubble avui en dia te tres problemes que poden 
forçar-ne la fi de la missió: 
� Giroscopis: en té sis. Dos actualment estan tren-

cats, tres treballen i el sisè està de reserva. 
� Bateries: recarregables de Ni-MH. Les matrius 

solars s�encarreguen unes 15 vegades al dia de 
recarregar-les. La capacitat de recàrrega cau 
molt ràpidament. Encara el telescopi funciona 
amb les bateries originals. Contínuament es mo-
nitoren i desenvolupen tècniques per reduir els 
efectes de l�envelliment de les bateries. 

� Transbordador STS: arran dels problemes de se-
guretat que han presentat el transbordadors, les 
missions de manteniment estan aturades. El 
Hubble es troba sense manteniment i una avaria 
greu podria forçar-ne la mort. Sembla que el 
2007 es podria programar una missió de mante-
niment. Una altra opció és el desenvolupament 
que està fent Lockheed Martin d�un robot per 
evitar una missió tripulada per a reparar el te-
lescopi. 

 
Aquest telescopi ja té substitut: JWST (James Webb 
Space Telescope). Data probable de llançament: 
agost de 2011. Missió d�uns 10 anys. Mirall primari 
de 6,5 m, fabricat de beril·li. Orbitarà al punt L2. 
Desitgem que el Hubble pugui donar el relleu al 
James Webb l�any 2011. 

 

El Hubble 
en imatges 

 
Representació del telescopi espa-
cial Hubble (Nostra Nau). 

 

 

 
 

 
 
 

El Hubble orbita el nos-
tre planeta des de 1990. 
Tanmateix, en ser col·lo-
cat a l�espai, els seus tèc-
nics van descobrir-hi un 
error: les imatges no 
eren precises. El 1993, 
en una espectacular ope-
ració espacial, va ser re-
parat per uns astronau-
tes de la NASA. 
 

 

 
 

 

 
La galàxia M100 abans de la repa-
ració i després. 
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Agenda astronòmica 

Efemèrides d�abril i maig 
 
La Lluna 
 

Dijous 06/04, quart creixent. Dijous 13/04, lluna ple-
na. Divendres 21/04, quart minvant. Dijous 27/04, 
lluna nova. Divendres 05/05, quart creixent. Dissabte 
13/05, lluna plena. Dissabte 20/05, quart minvant. 
Dissabte 27/05, lluna nova. 
 
 
Els planetes 
 

Mercuri torna a presentar-se esquerp per a ser obser-
vat en els inicis de la primavera. 
 
Venus es podrà observar durant la part final de la ma-
tinada a la constel·lació del Capricorn, al sud-est del 
firmament nocturn. 
 
Mart es troba ara mateix a la constel·lació del Taure i 
es pot veure durant bona part del primer tram de la 
nit. 
 
Júpiter, per la seva banda, apareix al sud-est de la 
volta del cel ben entrada la matinada. A final de mes 
es pot veure al voltant de la una de la matinada i ja al 
març durant la mitjanit. Saturn s�observa al Cranc du-
rant tota la nit. 
 
Urà i Neptú, com Venus, es veuen poc abans de l�alba 
a la mateixa zona del cel, cap a l�horitzó est, a les cons-
tel·lacions de l�Aquari i Capricorn, respectivament. Plu-
tó, situat a la Cua del Serpent, el trobem poc abans de 
l�alba, al tram final de la matinada. 
 
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 
 
A l�abril, els Gossos de 
Cacera destaquen al fir-
mament com una petita 
però molt atractiva cons-
tel·lació. Hi destaca la ga-
làxia espiral per excel-
lència, M51. Es pot veure 
amb binocles. Un telesco-
pi gran podrà distingir la 
galàxia acompanyant 
NGC 5195. 
 
A l�abril, el Lleó es va 
posicionant com a presi-
dent del firmament noc-
turn. Es pot veure en di-
recció sud. 
 
L�inici de primavera en-
cara ens dóna l�oportuni-
tat de gaudir per últim 
cop, fins d�aquí a uns 
mesos, del gegant d�hi-
vern, Orió,  que es pot 
veure durant les prime-
res hores de la nit arran 
de l�horitzó oest. 
 
La primavera tindrà al-
tres protagonistes, com 
ara el Bover, a la zona 
alta del cel, amb el seu 
estel Artur, dels més bri-
llants de la temporada. 
També hi destaca Hèrcu-
les, amb el cúmul M13. 
Aquest és un cel de tran-
sició, a mig camí entre hi-
vern i estiu. 
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Els canvis en el cel 
 
Al llarg dels mesos, les constel·lacions que veiem durant la nit no són les matei-
xes i, d�altra banda, no s�ubiquen a la mateixa zona del cel. El firmament és un 
ens canviant, que evoluciona, dins de la seva progressió, d�una manera força rà-
pida. Els canvis del cel són, per tant, continuats. L�univers estàtic no existeix. 
 
Els aficionats a l�astronomia saben bé com afecta aquest canvi constant del fir-
mament. Molts cops cerquem un estel o un planeta, el visualitzem a través del 
telescopi però al cap d�una estona ha desaparegut. La inaturable rotació de la 
Terra no espera ningú. 
 
Ara que hem arribat a la primavera, podem percebre aquesta evolució del fir-
mament nocturn, sobretot quant a constel·lacions i estels, ja que ens trobem en 
el que molts anomenen un cel de transició. Un cel que encara manté alguns ele-
ments propis del firmament hivernal però que comença a mostrar joies estivals. 
Aquestes nits, per exemple, encara podem veure el cinturó d�estels d�Orió, quan 
s�ha post el Sol, i, hores més tard, començar a gaudir de l�Escorpí, una constel-
lació típicament  estival. 
 
El moviment de translació que fa la Terra al voltant del Sol al llarg dels tres-
cents seixanta-cinc dies de l�any (amb la imprecisió afegida d�aquesta dada) de-
termina, és clar, aquests canvis, en conjugació amb la rotació i la inclinació de 
l�eix de rotació del planeta. A la tardor i l�hivern, des de l�hemisferi nord, les 
nostres latituds miren per sobre del pla de la nostra galàxia, la Via Làctia, i divi-
sen els grups galàctics llunyans. A l�estiu, al contrari, l�hemisferi nord apunta 
directament al centre de la nostra galàxia. És l�època dels firmaments espectacu-
lars amb els núvols de la nostra galàxia passejant-se al llarg de la nit de nord a 
sud, amb un gaudi possible a ull nu. 
 
Uns canvis en el cel que han arribat, al llarg del temps, primer a desconcertar, 
però desprès a fascinar. Uns canvis en el cel que, no ho hem d�oblidar, han estat 
la base de calendaris i d�ordenacions del temps. L�ésser humà, a mesura que mi-
rava el cel, n�aprenia més coses del funcionament. És cert que l�univers està en 
canvi constant, però també és veritat que la condició humana és capaç de des-
triar el funcionament ordinari bàsic d�aquest cel nocturn (o diürn). 
 
Un exemple ben senzill: l�estel Proció del Ca Menor desapareix per aquests me-
sos del firmament. Però aquells que saben del cel (i no només els astrònoms pro-
fessionals o aficionats) tenen la certesa que a la tardor el brillant Proció tornarà. 

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

 
En el proper número a la nostra secció... 

Indústria aeroespacial i marc constitucional i estatutari 

Asimetria fiscal: la 
indústria aeroespacial 
i l�impost de societats 

 

Estudis d�economistes com Ra-
mon Tremosa mostren que les 
grans empreses de serveis eu-
ropees aconsegueixen, gràcies a 
la complicitat dels governs es-
tatals i a la col·lusió amb els or-
ganismes reguladors, pagar un 
tipus efectiu final d�impost de 
societats marcadament inferior 
al general, que sí que resulta 
aplicable a les petites i mitjanes 
empreses manufactureres. 
 

Per poder competir, les Pimes 
industrials, que a casa nostra tot 
just comencen a interessar-se pel 
camp aeroespacial, necessiten una 
administració tributària prope-
ra, que respongui a les seves ne-
cessitats reals, i uns tipus baixos 
de l�impost de societats. 
 
Això solament es pot aconseguir 
si l�impost de societats és tras-
passat als tres governs autonò-
mics de l�EURAM, amb plena 
capacitat normativa i una Agèn-
cia Tributària pròpia, fet que 
permetria al nostre naixent sec-
tor aeroespacial rebre la impres-
cindible complicitat pública per 
a créixer i crear llocs de treball 
de qualitat. 

Situació actual 
i perspectives de futur
Hem vist fins aquí la història de l�aviació i de la indústria ae-
ronàutica a les terres de parla catalana, i correspon ara assenya-
lar breument la situació actual i els reptes de l�avenir, que seran 
objecte d�estudi en els propers números. 
 
Les Pimes industrials que caracteritzen l�EURAM han començat 
a interessar-se pel sector aeroespacial, i algunes hi han penetrat 
amb força. La manca de confiança, més enllà del seu nucli fami-
liar, els suposa un obstacle a l�hora de créixer. Unit a aquest pro-
blema, en trobem d�altres com una universitat burocràtica que 
veu la cooperació amb la indústria amb recel, un nivell de conei-
xement de la llengua anglesa encara manifestament deficient, 
unes entitats financeres autòctones més interessades a comprar 
deute públic que a invertir en la indústria, un jovent que en 
gran part ha deixat de somniar ser empresari per a centrar les 
seves esperances a preparar oposicions, i, afegits a tots aquests 
dèficits autòctons, uns quants factors externs de gran rellevàn-
cia: una xarxa d�aeroports centralitzada que impedeix el desen-
volupament de la indústria auxiliar i de manteniment, una ad-
ministració tributària aliena que maltracta l�empresa i la sotmet 
a uns tipus de l�impost de societats desorbitats, unes infraestruc-
tures molt deficients, i un Estat gens còmplice amb la nostra 
indústria, el qual, quan capta una fàbrica (darrer exemple: Euro-
copter), s�estima més situar-la en zones de nul·la tradició indus-
trial, subvencionant-la amb el fruit del nostre dèficit fiscal (un 
10% del PIB del Principat i de les Illes, i un 5% del del País Va-
lencià), que no pas on dicta la lògica econòmica. 
 
La presència de tots aquests obstacles, interns i externs, no ens 
ha de fer oblidar, però, que per a molts empresaris paraules com 
ESA, Ariadne o Airbus han passat a formar part de llur vocabu-
lari diari. L�espai ja no fa por, i els estudis mostren que la pro-
ducció per treballador hi és més alta que en els sectors tradicionals. 
L�espai forma part del futur de la nostra economia. 
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La contraportada  PER ÀLEX CALVO 

ECSA, Pimes i universitats 
unides cap a l�espai 

 

La UE i l�ESA inverteixen cada any grans quanti-
tats en recerca espacial. Normalment aquests fons 
s�assignen mitjançant concursos públics. La com-
petició és molt dura i és difícil per a una Pime amb 
poca experiència complir tots els requisits i proce-
diments necessaris per a guanyar un contracte. 
 
Fruit d�aquesta reflexió, i sota el lideratge de Carlo 
Mazza (amb 27 anys d�experiència al centre de 
control de l�ESA a Darmstadt, Alemanya) és nat 
l�ECSA, una xarxa internacional d�excel·lència que 
sota la fórmula jurídica de grup europeu d�interès 
econòmic aplega actualment dotze Pimes i cinc uni-
versitats de quatre països del Vell Continent (Ità-
lia, el Regne Unit, Suïssa, i Portugal), que tenen 
l�ull posat, entre altres camps, en l�exploració robò-
tica de la Lluna i de Mart. Aquesta xarxa, oberta a 
nous socis, ajuda els seus membres a preparar 
ofertes per a contractes de recerca i desenvolupa-
ment espacial, i a gestionar-les si en resulten gua-
nyadors. La iniciativa ha sorgit a Itàlia, que en la 
seva meitat nord és caracteritza, com l�EURAM, 
per un teixit industrial format majoritàriament per 
Pimes d�un nivell tecnològic mitja, i això fa que en-
cara sigui de més interès per a les empreses del 
nostre país, a les quals sovint, per manca de con-
fiança més enllà del nucli familiar, els costa coope-
rar per a créixer i accedir a nous sectors i mercats. 

SERRELLS
Plutó, el planeta 

que �sua�? 
 

Un equip d�astrònoms ha me-
surat la temperatura de la su-
perfície de Plutó amb l�Smith-
sonian Submillimeter Array de 
Mauna Kea, Hawaii (EUA), i ha 
confirmat (feia temps que es 
sospitava) que és uns 10º C infe-
rior a la del seu satèl·lit Caront, 
és a dir uns �230º C en lloc dels 
�220º C del darrer. 
 

Una primera hipòtesi sobre l�o-
rigen d�aquesta discrepància, 
obra de Mark Gurwell (del Har-
vard-Smithsonian Center for As-
trophysics), seria l�existència d�una 
mena d�efecte hivernacle invers: 
el nitrogen sòlid que hi ha a la su-
perfície del novè planeta es su-
blimaria per efecte de la mica de 
llum solar que hi arriba, i com 
que quan un sòlid canvia d�estat 
per a esdevenir gas absorbeix ener-
gia del medi que l�envolta, aques-
ta sublimació refredaria la su-
perfície provocant aquesta dife-
rència de 10º C. El fenomen seria 
similar al que permet que la suor 
ens refredi quan fem exercici: en 
evaporar-se l�aigua sobre la pell 
s�endú escalfor del cos. Si es con-
firma aquesta hipòtesi podrem 
dir que Plutó �sua�. 

Revista Nostra Nau · Setè número 
Publicació independent d�astronomia 

Trobareu tots els números anteriors a www.nostranau.net/revista 
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RERE LES PASSES DE NGAI 
© Rafael Balaguer Rosa, 11 de març de 2005 

 
Viatjar a l�hemisferi sud i observar les meravelles que oculta el seu cel nocturn és el somni dau-
rat de tots els afeccionats a l�astronomia que habitem les latituds boreals del nostre fràgil plane-
ta. Si, a més de la passió pels estels, sentim fascinació per la ciència en general i en especial per 
la paleoantropologia, llavors un viatge al nord de Tanzània satisfarà de sobres les nostres més 
altes expectatives emocionals. Perquè en el fons la vida es tracta d�això, de satisfer els nostres 
petits somnis i il·lusions. Algú va dir una vegada que �la vida és una il·lusió seqüencial�. Res 
no pot resultar més cert immersos en el més profund de la sabana africana, on la vida es desen-
volupa en tota la seva esplendor davant dels nostres ulls, oferint-nos a més una oportunitat úni-
ca per a viatjar en l�espai-temps, a indrets i comunitats encara sense alterar per la cultura occi-
dental, a instantànies que ens transporten immediatament als nostres orígens com a espècie i 
que ens converteixen en coetanis dels primers temps de la humanitat, no únicament com a espec-
tadors passius, sinó com a part integrant i inseparable (m�atreviria a dir que ja per sempre, per-
què Àfrica enamora) de l�ecosistema més fascinant de la Terra. 
 
Així va ser com gairebé per casualitat, i gràcies a la meva amiga Cristina Díaz, em vaig assaben-
tar que Jordi Serrallonga, arqueòleg investigador de la Universitat de Barcelona, duia a terme 
expedicions obertes al públic a Tanzània. Just a la zona que descriu meravellosament en un d�a-
quests llibres que impacten, que t�atrapen des de la primera línia i que compta entre les seves 
virtuts la d�aconseguir fer divulgació de la ciència en primera persona de forma amena i rigoro-
sa. En efecte, el diari d�un científic sobre el terreny pot resultar tant apassionant i enriquidor 
com divertit i a Los guardianes del lago no podem evitar emocionar-nos i, per què no?, també riu-
re amb les vivències d�en Jordi i els seus col·legues compromesos en la constant aventura 
d�investigar l�evolució humana. Aquesta iniciativa es denomina Ciencia y Aventura, iniciativa 
única en l�àmbit dels viatges i activitats d�oci. Suposa la perfecta combinació del plaer i l�experi-
mentació de noves vivències (aventura) amb el desig d�ampliar coneixements i horitzons cultu-
rals a través de l�observació (ciència) en llocs i situacions reals. 
 
Una vegada que vaig decidir amb la Roser, la meva pacient muller (tots sabem que l�astronomia 
és una ciència que requereix sacrificis), que les vacances de 2005 ens portarien als indrets que van 
veure a néixer la humanitat i atès que l�astronomia em va atrapar encara no sé com des que era 
un nen, ens vam disposar a emprendre un viatge que canviaria la nostra vida carregats amb no 
tot el material astronòmic que m�hauria agradat portar, ja que les característiques del viatge 
desaconsellaven portar instruments d�observació molt sofisticats, però sí amb uns prismàtics 
Oberwerk de 20 x 90 que farien les delícies de tots els expedicionaris, diversos prismàtics de 
7 x 50, la vetusta càmera rèflex Pentax i la muntura equatorial Orión MinEq TableTop motorit-
zada en ascensió recta, molt lleugera i compacta, i que em permetria intentar realitzar algunes 
fotografies del cel nocturn, així com la imprescindible brúixola, llanternes, bateries i material de 
recanvi per a tots els cargols i trípodes (a la sabana no abunden les ferreteries). A més a més, és 
clar, havíem de portar tot el material adient per a realitzar un safari per la sabana africana en 
condicions de seguretat, tota precaució resulta útil en un entorn tant diferent d�aquell pel qual 
estem acostumats a deambular. 
 
Del 7 al 21 de gener de 2005 seríem al nord de Tanzània, molt a prop de la frontera amb Kenya, 
al bell mig del territori massai. Només posar el peu a terra a l�aeroport internacional 
Kilimanjaro les sensacions són ja embriagadores. El salt estacional de l�hivern boreal a l�estiu 
austral és sobtat i agradable ja que, encara que durant tot el viatge les temperatures diürnes no 
van baixar de 35 graus, en ser una calor seca no es sua massa i a la nit la calor és substituïda per 
una frescor molt reconfortant i vivificadora. A més, només arribar ja saps que et trobes en un 
lloc molt especial gràcies a una olor omnipresent: la fusta d�acàcia cremada allibera un fum d�o-
lor molt peculiar que ja no ens abandonaria en tot el viatge. La benvinguda a Tanzània no pot 
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ser millor, l�hospitalitat de les seves gents només es veu superada per la seva amabilitat i 
educació. Fins i tot els més joves que intenten vendre�t qualsevol cosa a qualsevol preu a 
Arusha, la capital del nord del país, resulten cordials tan bon punt inicies una conversa amb ells 
i es supera amb èxit (o no tant) l�intent de negoci a costa del turista novell i inexpert en temes 
africans. 
 
Les emocions anirien in crescendo dia a dia a mesura que la ruta es desenvolupava per uns parat-
ges inoblidables: 
 

 A. Aeroport internacional de Kilimanjaro 
   1. Mama Wilson Lodge (Arusha) 
   2. Campament safari Ciencia y Aventura (Sinya) 
   3. Parc nacional d�Arusha 
   4. Momella Lodge 
   5. Parc nacional de Tarangire 

 6/7. Tarangire River Camp (6), Tarangire Sopa Lodge (7) 
   8. Lake Natron Camp (llac Natron) 
   9. Lobo Lodge (parc nacional de Serengeti) 
 10. Campament safari Ciencia y Aventura (parc nacional de Serengeti) 
 11. Olduvai (àrea de conservació de Ngorongoro) 
 12. Ndutu Lodge (àrea de conservació de Ngorongoro) 
 13. Cràter de Ngorongoro (àrea de conservació de Ngorongoro) 
 14. Granja (Karatu) 
 15. Llac Eyasi 
 16. Parc nacional de Manyara (llac Manyara) 
 
 

 
© Ciencia y Aventura Safaris, ruta del safari expedició Orígens humans 

www.cienciayaventura.com 
 
Una cop superada la impressió d�estar a l�Àfrica i desembarcats al bell mig del no-res, aquest 
no-res estrany que ho abasta tot a la sabana, ens espera el campament a Sinya. Sinya és una an-
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tiga zona minera de la qual s�extreia escuma de mar amb què es realitzaven boniques pipes de 
fumar a uns 100 km al nord-est d�Arusha. Ser rebuts per un gran cap massai com Kipululi i al-
tres guerrers més joves com William, Lomayani i Engamèrica amb extrema cordialitat no deixa 
de ser sorprenent per als occidentals que potser ens hem oblidat que en realitat tots som fills 
d�Àfrica. El retorn a la �llar� sempre resulta agradable. 
 
L�observació dels animals en llibertat és un grandiós espectacle però el millor i més emocionant 
és, sense cap mena de dubte, el contacte amb les diferents ètnies que habiten la zona en perfecta 
harmonia amb la natura: els ramaders nòmades massais, els estrictes caçadors-recol·lectors had-
zes i els més esquius sonjos. 
 
Amb qui més relació vam tenir va ser amb els massais de Sinya i els del llac Natron. Els massais 
van arribar a l�Àfrica oriental des del nord, probablement des de la vall del Nil al segle XV aC. 
Aquesta herència nilòtica es pot apreciar als rostres d�alguns guerrers massais que exhibeixen cla-
rament trets facials egipcis. Són bàsicament ramaders nòmades que van desplaçar les altres ètnies 
dels territoris que ara ocupen, gràcies a les lluites constants que van lliurar amb èxit, degut princi-
palment a l�avantatge de comptar amb una casta de guerrers àmplia i dedicada únicament i exclu-
sivament a la guerra. Així, els homes són nens, guerrers o ancians i les dones tenen gran poder en 
termes d�economia familiar i de cohesió social de la comunitat i doten d�equilibri l�exercici de l�au-
toritat entre ancians i guerrers. Actualment ja no disputen batalles, encara que recentment han tin-
gut conflictes amb els veïns sonjos a causa del ramat (els massais consideren que tots els ramats 
del món els pertanyen per naturalesa). Els seus ramats consten de vaques, cabres, ovelles i ases 
per al transport i el seu aliment principal és la llet, que barregen amb sang que extreuen de la ju-
gular dels animals, que es recuperen aviat d�aquesta delicada operació. Només en ocasions espe-
cials com rituals d�iniciació dels guerrers mengen la carn procedent dels caps de bestiar. Traslla-
den els campaments en la recerca d�aigua fresca per als animals. Els massais (textualment �els que 
parlen maa�) són animistes encara que cada vegada hi ha més esglésies cristianes proliferant per 
la sabana. Creuen que la divinitat està en totes les coses i el seu déu únic és Ngai. 
 

 
© Roser Soler. Kipululi, William, Engamèrica i Rafael Balaguer. Els massais ens reben a Sinya 
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© Rafael Balaguer. Guerrer massai del llac Natron 

 
Com a bon afeccionat a l�astronomia el primer que vaig fer en sortir de la tenda al campament 
de Sinya en acabar la jornada i després de gaudir d�una ben merescuda dutxa va ser aixecar la 
vista cap al cel. Quina meravella! A ull nu es poden veure uns 6 000 estels, i crec que allí hi eren 
tots. Eren les 20 hores i sobre l�horitzó sud-oest apareixien penjats, vora la imponent Via Làctia 
que partia el cel, els dos núvols de Magalhães. Era la primera vegada que veia el cel del sud i 
l�emoció es va apoderar de mi. El meu cor bategava accelerat i els nervis em dominaven, i els 
companys d�expedició assistien sorpresos i astorats a l�espectacle de veure�m fent salts d�alegria 
i cridant sense parar: els núvols de Magalhães, els núvols de Magalhães!, talment com si fos un 
il·luminat qualsevol... Sóc massa apassionat amb les coses que m�apassionen, valgui la redun-
dància, i veure tants estels afegit a les experiències viscudes durant el dia acompanyat pels mas-
sais observant la fauna de la zona era massa per a mi. Aquella mateixa nit havia de muntar el 
meu propi camp d�observació en plena sabana! 
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© Rafael Balaguer. Canopus i el Gran Núvol de Magalhães, Ngare 

 
Després de l�abundant sopar (tots els àpats a l�Àfrica van ser deliciosos) em vaig disposar a rea-
litzar alguna observació per prendre un contacte més directe amb les zones del cel que eren no-
ves i desconegudes per a mi. Així, mentre en William, el jove guerrer massai amb qui faríem 
amistat, ens acompanyava a la nostra tenda, que era la més allunyada de la tenda menjador (els 
campaments són grans i confortables i la separació entre les tendes és tan gran que pots sentir-
te com a casa), li vaig comentar que la meva intenció era quedar-me a fora de la tenda observant 
el cel. William em va dir que no m�ho recomanava, que la nit era perillosa i que ell aquella nit 
no podia quedar-se amb mi. Jo vaig pensar que no seria per a tant i li vaig preguntar divertit i 
directament si hi havia lleons per la zona i la meva sorpresa va ser gran: en William va adoptar 
un gest greu i va afirmar rotundament que sí, que a la nit per allí podien rondar lleons. Ves per 
on!, ara ja no estava tan tranquil. Quan vam arribar a la tenda en William ens va deixar tan bon 
punt vam ser a dins i em va repetir que era millor que no sortís de nit: les tendes són segures, 
els animals les respecten però la sabana de nit és el seu territori i som nosaltres els que hem de 
respectar-lo, aventurar-se a fora de les tendes en la foscor africana pot ser certament perillós. I si 
a més un valent massai armat amb un ganivet de 50 cm que portava penjat a la cintura et diu 
amb certa gravetat que el tema dels lleons és seriós, la veritat és que és millor no arriscar-se més 
del compte per realitzar una observació astronòmica. Malgrat tot i gràcies a la meva tossudesa i, 
sobre tot, a �l�equip de supervivència� que hi ha a cada tenda, a saber: un xiulet per a bufar a tot 
pulmó en cas d�emergència i suposant que l�espant ens permeti agafar prou aire, un walkie-talkie 
que bàsicament compleix la mateixa funció que el xiulet però amb menys encant i més eficàcia i 
un magnífic ganivet massai extraordinàriament esmolat, vaig decidir que havia de provar la 
meva valentia al més pur estil dels ritus d�iniciació dels guerrers i sortir de la tenda amb els 
prismàtics per observar tot el que es posés davant dels objectius. Així que em vaig penjar el xiu-
let al coll, vaig connectar el walkie-talkie i em vaig col·locar el ganivet al cinturó. Curiosament, 
portar el ganivet no em feia sentir més segur però en fi, havia d�intentar-ho. Amb aquest 
estrafolari aspecte vaig sortir de la tenda amb el trípode i els prismàtics de 20 x 90. Una vegada 
va estar tot instal·lat i per assegurar-me que tot anava bé vaig decidir escombrar amb la llanter-
na el perímetre que el potent feix de llum em permetia assolir, uns 50 metres al meu voltant. La 
meva sorpresa va ser majúscula!, la quantitat de parells d�ulls de totes les mides que em mira-
ven de fit a fit des de tots els 360º que em rodejaven em va inquietar fins a extrems insuporta-
bles. Els ulls podien pertànyer a impales, gaseles, aus de tota mena o a hienes i lleons i com que 
els meus coneixements sobre el comportament de la fauna en estat salvatge són, en el millor 
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dels casos, nuls i, no cal dir-ho, era totalment incapaç de distingir per la brillantor dels ulls qui-
na criatura era la propietària d�aquelles lluïssors, vaig decidir sàviament que el millor seria reti-
rar-me a la seguretat de la tenda. Però just quan acabava de recollir els prismàtics van aparèixer 
dos massais armats amb llances i ganivets que vigilaven el perímetre del campament. Només 
parlaven maa, però entenien una mica d�anglès i va ser realment divertit fer-los entendre que 
m�agradava l�astronomia i que havia intentat observar el cel i l�ensurt que m�havia endut en 
veure que tota la fauna d�Àfrica estava observant-me a mi. Van riure encantats de seguida que 
els vaig mostrar el ganivet que encara duia penjat al cinturó. Entre la mímica i el meu pobre an-
glès vam estar una bona estona rient-nos de mi i de les meves pors. Era cert que hi havia lleons 
per la zona, i elefants i mones, etc., però els lleons, per exemple, han après a evitar els massais, 
als qual detecten mitjançant l�olfacte, ja que han après al llarg de generacions que els humans 
són preses difícils i a més a més venjatives. Així que el perill era relatiu... Si ets massai i has ca-
çat lleons amb la teva llança suposo que les coses es veuen d�una altra manera, però per a un oc-
cidental d�hàbits bàsicament sedentaris la por pot ser una poderosa aliada de la prudència. A la 
sabana els massais són els amos de la nit així que vaig aprofitar la trobada amb ells per intentar 
treure�ls una mica d�informació astronòmica i en aquest sentit la vetllada va resultar molt profi-
tosa. Amb la llanterna vaig apuntar directament a Orió i ells em van dir que per als massais 
Orió era Ngai, el mateix déu Ngai! Astorat, després els vaig mostrar les Plèiades i em van dir 
que les anomenen Nkokuai i, el més sorprenent, que la meravellosa Via Làctia es denomina en 
maa Nkurrei que, casualitats (o no) de la vida, significa camí. Mai no podré oblidar aquest mo-
ment, amb els massais indicant-me la Via Làctia amb la meva llanterna i recorrent el camí sobre 
el qual estàvem amb la seva llança. Aquest camí era el que ens comunicava amb la resta del 
campament i la terra sedimentària i blanquinosa que el componia constituïa un símil molt pode-
rós del camí que els massais també veien en el cel, impressionant. La nit següent tindria l�opor-
tunitat d�aprendre una mica més sobre l�astronomia del poble massai quan en William passaria 
la nit amb mi parlant tranquil·lament al costat del foc i observant el cel del sud vora els guerrers 
massais que custodiaven el descans del campament. 
 

 
© Rafael Balaguer. La Via Làctia, Nkurrei, a Sinya 

 
A l�albada ens esperava un fantàstic safari a peu per la sabana, durant el qual no va faltar la di-
versió del grup expedicionari a costa meva quan els vaig explicar �la gran proesa� que suposa-
va sortir de la tenda en plena nit. Explicar com els massais s�havien rigut de mi en veure�m ar-
mat amb un dels seus ganivets que tampoc no hauria sabut utilitzar va amenitzar l�esmorzar i 
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bona part de la caminada, on jo ja estava pensant en la nit següent. Després del dinar i en comp-
tes d�aprofitar el temps lliure per a reposar o dormir una mica a primera hora de la tarda, vaig 
decidir muntar la muntura equatorial amb llum de dia per així facilitar la tasca. Aquella nit a 
més d�observar intentaria obtenir alguna fotografia. De passada ja vaig fixar la latitud per no 
haver de preocupar-me�n a la nit. La latitud de Sinya és 3º sud i per això al principi de la nit en-
cara són visibles alguns estels de l�hemisferi nord i a mesura que les hores avancen els estels 
australs van fent la seva pausada aparició per sobre de l�horitzó, únicament interromput per 
algunes acàcies grogues que semblen brillar amb llum pròpia, i l�omnipresent Kilimanjaro. 
 
Després del sopar (sempre és aconsellable afrontar una sessió d�observació amb l�estómac ple) 
vaig desplegar tot l�instrumental a prop del foc del campament, situat a una planura inundable 
que oferia una gran superfície plana i relativament sòlida. 
 

 
© Rafael Balaguer. Els massais de Sinya ens obsequien amb una dansa nocturna abans de sopar 

 
 
El primer pas és muntar correctament l�equip i posar en estació amb la millor precisió possible 
la muntura equatorial. Per aconseguir-ho el primer que s�ha de fer és fixar la latitud del lloc 
d�observació. Després s�ha d�orientar la muntura segons l�eix de rotació terrestre nord�sud. A 
l�hemisferi nord tenim la sort de comptar per a aquesta tasca amb l�estel polar, alineat gairebé 
de manera perfecta amb l�eix de rotació de la Terra, i així aquesta operació és relativament sen-
zilla. A l�hemisferi sud, en canvi, no hi ha un estel perfectament alineat amb aquest eix de rota-
ció i el sistema d�orientació passa per perllongar el braç llarg de la Creu del Sud quatre vegades 
i mitja per apropar-nos al pol sud celeste. Malgrat tot, l�estel que queda més a prop és Sigma 
Octantis, massa feble per a resultar útil en aquestes tasques. En el meu cas, com que havia de 
posar en estació la muntura cap a les 22 hores i la Creu del Sud no apareixia per sobre de l�horit-
zó est fins a la una, no em quedava més remei que confiar en la fidel brúixola per posar la mun-
tura de manera adient en estació. En principi tot ha d�anar bé, l�inconvenient és que sense poder 
alinear correctament la muntura la precisió en el seguiment dels objectes celestes es pot veure 
afectada en exposicions fotogràfiques superiors a cinc minuts, així que les fotografies haurien de 
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prendre�s amb menys exposició. La pel·lícula seleccionada és de 400 ASA de sensibilitat, molt 
polivalent i que implica menys riscos de sobreexposició en les preses que en les realitzades so-
bre pel·lícules més sensibles. 
 
Amb l�equip fotogràfic en estació vaig col·locar els prismàtics de 20 x 90 sobre el trípode per 
observar el cel, cel que, tot s�ha de dir, sorprèn per la seva mida aparent. És molt curiós notar 
com les constel·lacions i fins i tot la Lluna en plena sabana ens semblaven molt més petites que 
quan les observem a casa. En el cas de la Lluna tots en coneixem els canvis aparents de mida, 
ens sembla molt més gran quan és baixa sobre l�horitzó que quan és a alçades més elevades. De 
fet la Lluna canvia de mida perquè a vegades és més a prop i a vegades més lluny de la Terra 
arran de l�el·lipticitat de la seva òrbita, però aquests canvis són petits (uns quatre minuts d�arc) i 
no passen durant una nit, i per tant resulten difícils d�apreciar. L�efecte de la seva major mida a 
prop de l�horitzó i menor mida quan és més alta al cel és una il·lusió òptica. Quan la Lluna és 
baixa sembla gran quan és a prop dels arbres i de les cases, senzillament perquè hi ha alguna 
cosa amb què comparar-la; quan és més alta apareix com un petit objecte en la immensitat de 
l�espai buit, en el nostre cas ple d�estels. És el mateix que passa al Sol a l�albada o a l�ocàs. A la 
sabana els espais oberts són tan incommensurables que el mateix efecte s�aplica als estels i així, 
fins i tot Orió�Ngai veu empetitida la seva majestuositat, envoltat de milers de comparses estel-
lars. 
 
La meva experiència de la nit anterior va despertar la curiositat de la resta d�expedicionaris i 
així vam estar tots junts observant el Gran Núvol de Magalhães, la nostra galàxia veïna al Grup 
Local; diversos cúmuls impressionants en els quals es resolien milers d�estels com NGC 2516, 
3114, 3293 i 3372; les sempre fantàstiques Plèiades; M42 a Orió i com no podia ser d�altra mane-
ra, el cometa C/2004 Q2 Machholz, que presentava en aquells dies una brillantor molt intensa, 
sobretot al seu nucli, molt actiu amb una gran coma ampla i brillant i dues cues impressionants. De 
tant en tant algun meteor procedent de la pluja de les Delta Càncrides i també alguns satèl·lits 
artificials com el Cosmos 2084 solcaven la immensa volta celeste africana. La sessió es va 
completar explicant que un bon prismàtic és aquell que proporciona una pupil·la de sortida la 
més propera possible a 7 mm, que és la mida de la pupil·la humana dilatada al màxim, així tota 
la llum que capta l�instrument és aprofitada pels nostres ulls. La pupil·la de sortida s�obté divi-
dint l�obertura dels objectius del prismàtic entre els augments que proporciona. Una vegada tots 
els expedicionaris van haver fet el càlcul per als seus prismàtics, més d�un es va penedir d�haver 
comprat un binocle especialment per a viatjar de safari que no oferia unes prestacions òptimes. 
 

 
© Jordi Serrallonga. Rafael Balaguer ultimant el camp d�observació 
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© Jordi Serrallonga. Rafael Balaguer ultimant el camp d�observació 

 
Un cop el gruix d�expedicionaris es va retirar a reposar, només vam quedar en William, dos 
companys joves guerrers i jo al costat de l�equip. Va ser llavors quan ells es van animar a 
apropar-se a veure amb detall què dimonis feia aquell turista boig amb tots aquells estranys 
artefactes. La muntura equatorial amb la càmera els intrigava especialment i gràcies al fet que 
en William parlava anglès vaig poder explicar-los-en el funcionament, que els va sorprendre 
molt quan van entendre que la muntura el que feia era seguir els estels en el seu desplaça-
ment al cel. És clar que els semblava estrany i complicat, la realitat per a ells és que és Ngai 
qui ordena als estels que cada dia surtin i es ponguin immutables, Ngai ho decideix tot en l�u-
nivers massai. 
 
No menys sorpresos es van mostrar quan van observar les Plèiades amb els binocles de 20 x 90. 
Les seves exclamacions d�astorament tampoc no se m�oblidaran mai, no paraven de repetir 
Nkokuai, Nkokuai!, mentre s�alternaven per observar-les. El que ja no els va agradar tant, 
especialment a en William, va ser descobrir que no estaven gaire fins en agudesa visual, ja 
que solament distingien a ull nu cinc, sis i sis estels respectivament, quan haurien de poder 
veure�n uns set si haguessin tingut una vista sana. Ja els antics grecs utilitzaven aquest mè-
tode amb les Plèiades per a graduar les diòptries i diagnosticar la miopia. Dir-li a un orgu-
llós jove massai que és un xic miop no és gaire recomanable, encara que si immediatament 
després un es treu les ulleres i els confessa que sense elles no és capaç de veure ni un sol es-
tel a les Plèiades, i que per a ell Nkokuai és només una taca difusa sense cap encant, tot s�ar-
regla de seguida. Tan bon punt en William els va traduir als seus amics la història dels 
grecs i del turista miop els tres es van posar a riure de bona gana fent gala d�un sentit de 
l�humor envejable, un sentit de l�humor massai del qual en més d�una ocasió vam poder 
gaudir durant el viatge. No s�ha d�oblidar que els massais es consideren superiors a nosal-
tres en tots els aspectes i no convé entrar en polèmiques amb guerrers com en William que 
han participat en caceres de lleons. 
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© Rafael Balaguer. Aldebaran i les Plèiades, Nkokuai, junt al deixant d�una Delta Càncrida 

 
Vaig comentar a en William el meu encontre de la nit anterior amb els dos massais i em va ex-
plicar més detalls sobre Orió�Ngai. Després d�ensenyar-los en un atlas estel·lar la nostra visió 
clàssica d�Orió, que els va semblar graciosa ja que no paraven de riure entre ells, William em va 
dir que Ngai és el seu únic déu, que viu en totes les coses i ho domina tot, el cel i la terra. Així 
Ngai pot enviar prosperitat i alegria i llavors l�anomenen Ngai Norok (el déu negre); però quan Ngai 
està enfadat i envia fam i mort l�anomenen Ngai Na-Nokie (el déu vermell). Per als massais el 
negre representa la felicitat i la vida, ja que aquest és el color dels núvols que porten la pluja de 
la qual depèn tota la vida a la sabana. Reflexionant sobre això i veient la vestimenta de molt ho-
mes massais, que llueixen teles vermelles i negres, se m�acut pensar que potser aquestes teles 
que adquireixen als mercats dels pobles i ciutats els agraden tant perquè evoquen aquesta dua-
litat que tantes cultures han deïficat i que ells simbolitzen amb els colors vermell i negre, yin�
yang, blanc i negre, etc. 
 
Els massais tenen diversos llocs sagrats, dels quals vam poder visitar-ne dos: la muntanya del 
déu Ngai, Oldoinyo Le Ngai, volcà encara actiu, i el forat del déu Ngai, Shimo La Mungu, cràter 
volcànic, ambdós propers al llac Natron. Ngai viu al volcà i, quan l�activitat volcànica es mani-
festa clarament emetent sons, pensen que Ngai té alguna cosa important a comunicar-los i fan 
cerimònies a les faldes del volcà. 
 
En William em va explicar que Ngai no es considera ni masculí ni femení i que pot adoptar 
múltiples aspectes i que quan pensen que Ngai està enfadat i es mostra vermell representa... els 
britànics! Ngai és el creador de totes les coses i al principi Ngai (que també significa cel) estava 
unit inseparablement a la terra i era amo i senyor de tots els ramats de bestiar del món. Però un 
dia el cel i la terra es van separar i Ngai ja no va viure més entre els homes. I va resultar que hi 
havia un problema molt greu en tot això: Ngai es va emportar tot el bestiar al cel amb ell perquè 
amava el bestiar i després es va adonar que al cel no hi havia herba i que sense herba el ramat 
moriria de gana. Per resoldre la qüestió Ngai va enviar de tornada a la Terra tot el bestiar del 
planeta, que va baixar del cel per les arrels aèries de l�arbre sagrat, el ficus negre que els massais 
anomenen Oreti. Ngai va encomanar el manteniment i la vigilància del ramat als massais, que 
des de llavors han estat pastors fins al punt que qualsevol altra tasca resulta indigna i es consi-
dera un insult a Ngai. Tan gran és el tabú que fins i tot els massais tenen prohibit cavar la terra 
per conrear, que es considera una tasca molt inferior al seu encàrrec diví de pasturar el ramat 
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del món. Ni tan sols enterren el seus morts, seguint aquest precepte, i únicament enterren, en 
ocasions especials, persones que han estat molt i molt notables, com per exemple ancians que 
han arribat a viure 100 anys. No es poden enterrar les persones a terra per no contaminar l�her-
ba que creix sobre la sabana. Així l�herba adquireix també un caràcter sagrat i fins i tot la soste-
nen a la ma com a signe d�amistat i com a salutació i també s�utilitza per a beneir els animals. 
 
Ngai atorga a cada persona, en néixer, un esperit guardià protector que guia a l�interessat en el 
moment de la mort cap a una terra plena de bestiar i riques pastures si ha estat una bona perso-
na o cap a un desert si no s�ha portat bé en vida. Curiosa coincidència amb els nostres familiars 
cel i infern. Els massais expliquen la mort com la maledicció d�en Leeyio, que va ser el primer 
guerrer que va crear Ngai. Com a regal Ngai va donar a en Leeyio una cançó que tenia el poder 
de reviure els nens morts i convertir-los en immortals però en Leeyio mai no va emprar aquest po-
der extraordinari, excepte quan va morir el seu propi fill. Això va molestar molt Ngai i va anul-
lar per sempre més el poder de la cançó i va tornar tots els homes mortals. Alguns dies més 
tard, al llac Natron, vam demanar a Thomas, guerrer massai que ens va acompanyar en la nos-
tra ascensió a la muntanya sagrada Oldoinyo Le Ngai, que ens recités alguna cançó en maa. Na-
turalment no vam entendre res de res, ja que aquests càntics tenen grans oscil·lacions de to i 
passen dels greus als aguts tan ràpid que amb prou feines vam poder distingir algunes parau-
les. Una de les poques que vam ser capaços de separar quan li vam demanar que repetís la can-
çó més a poc a poc per intentar aprendre-la va ser, precisament, Leeyio, i en preguntar a en 
Thomas què significava la cançó ens va comentar que tenia a veure amb la iniciació dels guer-
rers. Obvi, si en Leeyio va ser el primer d�aquesta casta. 
 

 
© Rafael Balaguer. Orió, Ngai 
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Quan vaig preguntar a en William sobre els seus coneixements del cel nocturn em va sorpren-
dre arribar a la conclusió que semblava que no tenien noms concrets per a totes les constel·la-
cions i que només en nomenaven algunes de molt notables i les que els resultaven útils per a 
orientar-se i determinar les estacions. Aquesta impressió va quedar confirmada l�endemà quan 
vaig comentar l�experiència a Jordi Serrallonga i em va corroborar que, en efecte, les societats 
que s�han mantingut fidels a les cultures ancestrals i que viuen en entorns naturals i són nòma-
des o seminòmades únicament atresoren coneixements astronòmics que els resulten d�alguna 
utilitat pràctica. 
 
També aquella nit en William em va confirmar que Orió és el déu Ngai i que la Via Làctia, 
Nkurrei, és el camí pel qual va guiar Ngai el ramat en baixar a la Terra a través del ficus sagrat. 
A més, si alguna vegada Ngai viatja des de la seva llar als volcans fins al cel o viceversa, ho fa 
transitant per aquest �camí�. Les Plèiades, Nkokuai, indiquen l�inici de l�estació de les grans 
pluges i en aquest sentit les equiparen als nostres mesos de març i abril i les associen sempre a 
la pluja i a la vida, ja que estan sempre presents al cel en aquesta estació humida. 
 
Els estels reben el nom de Lakra o Lakara i el Sol s�anomena Inkoloni, que també equiparen al 
nostre concepte de dia. Així Sol seria sinònim de jornada (en el sentit de seqüència de 24 hores). 
La Lluna s�anomena Lapa i la lluna nova es denomina Enkborra Lapa. 
 
A la Creu del Sud l�anomenen Lakarinet, en el que suposo que deu ser una variació del terme 
Lakara (estel). El mateix valdria per a M42, la gran nebulosa d�Orió, a la qual denominen Láke. 
També derivada del terme Lakara sembla la denominació per als planetes, Lakanrajshé. Sobre la 
primera observació de la Creu del Sud cal destacar Dante Alighieri, que en la seva obra Divina 
Comèdia diu: �vaig distingir quatre estels vistos pels primers humans� (potser fins i tot podria 
tractar-se del mític Leeyio). Això, quan sortia de l�infern i anava cap al purgatori, es creu que es 
tractava de la Creu del Sud, encara que la geografia dels temps del poeta no coneixia cap terra 
des d�on es poguessin descobrir aquests estels. La història diu que el primer europeu que els va 
observar va ser Amerigo Vespucci, segons va escriure a Lorenzo Pier Francesco de Mèdici. 
Malgrat tot, abans les havia pogut observar Marco Polo, que va arribar fins a les illes de Java i 
de Madagascar el 1284, encara que ell no les va anomenar directament. 
 

 
© Rafael Balaguer. William i els seus dos companys sota la Creu del Sud, Lakarinet 
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Als núvols de Magalhães els anomenen Ngare, preciós mot en maa que significa aigua. Res 
no podria resultar més suggerent i captivador que aquest símil per descriure la bellesa de 
les nostres dues galàxies veïnes. Realment es veuen com dos grans mars d�aigua calmada en 
la immensitat de l�espai i transmeten certa sensació de tranquil·litat. 
 

Quan em vaig revenir de la classe magistral d�astronomia massai vam estar observant 
cúmuls d�estels a les profunditats de la Via Làctia i els massais no sortien del seu astorament. 
Mai no havien observat el cel d�aquella manera i jo només podia pensar que si alguna vega-
da aconseguia tornar per aquelles terres havia de dur-los un telescopi i mostrar-los els pla-
netes... Què m�explicarien de Saturn un cop haguessin descobert els seus anells amb els 
seus propis ulls? Llavors els vaig demanar que es col·loquessin davant de la camera per 
intentar obtenir alguna fotografia del cel amb ells. Treball interessant demanar a uns 
guerrers massais que romanguin immòbils en la total foscor de la sabana durant alguns mi-
nuts mentre aquell turista boig els il·luminava de tant en tant durant un segon amb una po-
tent llanterna. No sé què devien pensar de mi en aquells instants però els devia resultar 
com a mínim molt divertit ja que no paraven de riure. En fi, coses de l�astronomia transcul-
tural. 
 
 

 
© Rafael Balaguer. William i un company sota el Gran Núvol de Magalhães 

i diversos cúmuls NGC. L�estel més brillant és Canopus 
 
Ja molt avançada la nit i quan estava recollint l�equip va aparèixer Venus sobre l�horitzó est. 
Immediatament vaig preguntar a en William sobre Venus i ell em va dir que a Venus l�ano-
menen Kileken i em va relatar la llegenda que explica per què Venus de vegades apareix a 
l�albada sobre l�horitzó est i a vegades sobre l�horitzó oest a la posta de sol. Resulta que en 
temps molt remots hi havia un pastor massai molt i molt vell que amava els estels gairebé 
com si fossin els seus propis fills. Una nit es va adonar que un estel important i familiar ha-
via desaparegut i, en el mateix precís instant, un vailet va aparèixer al costat de l�entrada de 
la casa de l�ancià. El noi li va dir que era orfe i que es deia Kileken i a partir d�aquell mo-
ment el noi es va quedar amb l�avi. A canvi de menjar i recer en Kileken es va comprometre a 
tenir cura del ramat del vell cada matí i cada tarda i així protegiria el bestiar de l�atac dels 
depredadors, especialment en fer-se fosc. El noi s�ocupava tant bé del ramat que mai no fal-
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tava un cap de bestiar i aquests mai no emmalaltien, així que el vell va pensar que el noi te-
nia poders sobrenaturals. Quan l�avi va preguntar a en Kileken sobre aquesta qüestió l�orfe 
li va dir que continuaria amb ell vigilant el ramat sempre que mai no l�espiés i que mai no 
el veiés mentre treballava. L�ancià així ho va fer durant anys fins que un dia de mals ave-
ranys la curiositat el va vèncer i, tan bon punt l�avi va veure el noi, en Kileken es va esvair de 
cop al cel, sobre l�horitzó oest, on va aparèixer l�estel que faltava des que en Kileken va arri-
bar a la cabana del vell. Així, la sort de l�ancià va acabar i el seu ramat ja no va tornar a ser 
el que era, víctima de la curiositat. L�orfe Kileken continua doncs el seu viatge etern pel cel 
esperant trobar un altre pastor que sigui mereixedor de la seva ajuda i així, a l�albada (quan 
s�ha de treure el ramat a pasturar) i a la posta del sol (quan s�ha de recollir el bestiar) Ve-
nus, Kileken, apareix al cel per guiar els pastors en les seves tasques. 
 
Amb els massais de Sinya vaig passar dues nits inoblidables aprenent principis bàsics sobre 
els seus mites i la seva astronomia i cosmologia. És curiós notar com en totes les civilitza-
cions i cultures es dóna quelcom semblant a la convergència adaptativa en l�evolució biolò-
gica i que m�atreviria a anomenar convergència cultural. Tots els humans han mirat al cel 
preguntant-se sobre la natura dels estels i totes les cultures curiosament han atribuït quali-
tats similars a les constel·lacions que observaven. Orió en la nostra tradició clàssica és un 
gran caçador que fuig de l�Escorpí, tot perseguint Taure i les Plèiades, les Set Germanes. Als 
antípodes els aborígens australians del territori pongaponga no veuen la forma de les constel-
lacions unint els estels entre si com fem nosaltres, sinó que les veuen en el fons negre del 
cel que els estels delimiten. Malgrat tot, Orió és Manbuk, que estava casat amb la Milajun, 
una nimfa aquàtica que tenia sis germanes i un dia van decidir pujar al cel tot escalant la plu-
ja. Manbuk, desesperat per recuperar la seva muller, es passa tota l�eternitat empaitant in-
fructuosament pel cel les Set Germanes, les Plèiades. De manera semblant, a l�altre banda 
del món un dels mites dels indis caribs explica que les Plèiades són una dona amb cinc fills, 
seduïda per un tapir en el cap del qual figuren les Híades i Aldebaran (l�ull de Taure), men-
tre que el marit ofès (Orió) persegueix els amants culpables en la seva venjança eterna a tra-
vés dels cels. 
 
La nostra experiència africana va continuar destil·lant emocions inesborrables, com per 
exemple quan al campament de Rongai, al bell mig del Serengeti, un dels nostres guies que 
a més a més també és massai va observar per primera vegada la Lluna amb els prismàtics 
de 20 x 90. En Mosses estava entusiasmat... �Veig gent a la Lluna!�, deia... �I a més a més allà a 
dalt està plovent...!�. No cal dir que tots els nostres intents per convèncer-lo que a la Lluna no 
habiten els massais van resultar, òbviament, infructuosos i, per què no dir-ho, francament 
força còmics. 
 
Com a gran apoteosi final i per exercitar en aquest viatge la meva afecció a la paleoantropo-
logia vaig trobar a la cascada de l�Elefant, al parc nacional d�Arusha, un penjoll molt es-
trany amb caràcters àrabs inscrits. El penjoll és curiós perquè es tracta d�una petita capsa 
metàl·lica soldada per tal que no pugui obrir-se de nou, cosa que permet suposar que conté 
quelcom important per al portador del penjoll. Un cop a casa i gràcies a la meva amiga 
Cristina Díaz, que a la seva vegada va consultar la Gemma Ruiz (les dues expedicionàries 
del mateix viatge a l�agost de 2004) vam aconseguir desxifrar la inscripció en àrab de la 
capsa: �Ia, Alí!�, és a dir, alguna cosa semblant a �Ei, Alí!�, una exclamació per invocar Alí, 
que era el gendre de Mahoma i marit de la seva filla Fàtima. Alí, per a alguns xiïtes radicals, 
és a qui Al·là hauria hagut de lliurar l�Alcorà i no a Mahoma, així que el consideren 
l�autèntic profeta. Tota una joia que probablement conté una oració o un fragment de l�Al-
cora. 
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© Jordi Serrallonga. El penjoll �misteriós� 

 
Així que posats a trobar objectes perduts per l�Àfrica ja només em faltava descobrir a la riba 
del riu Tarangire un jaciment arqueològic inèdit de fa uns 8 000 a 10 000 anys. La primera 
peça que vaig trobar va ser un percussor de quars que ja em semblà sospitós només de veu-
re�l però no li vaig donar gaire importància ja que les marques que presentava podien ser 
naturals i no causades per una activitat antròpica premeditada. Però quan just al costat del 
percussor vaig descobrir una peça lítica que exhibia una perfecta talla centrípeta ja vaig co-
mençar a posar-me nerviós. Aleshores el percussor sí que podia ser autèntic i realment es va 
utilitzar com a martell per a fabricar eines més elaborades. Immediatament vaig mostrar la 
peça tallada a en Jordi i la seva emoció també es va fer evident. �Això està tallat!�, va excla-
mar. �A on l�has trobat?�. Vam donar la veu d�alarma i de seguida tots els expedicionaris està-
vem com bojos mirant al terra i de sobte van començar a aparèixer puntes de sílex, ganivets 
d�obsidiana, ascles variades, nuclis de sílex tallats, ceràmica decorada i fins i tot un gra de 
collaret. Tots els materials van aparèixer en superfície, en un entorn de sorres fines i en un 
pendent, cosa que indica que el jaciment principal devia estar situat en una posició més ele-
vada i que les peces trobades devien haver estat arrossegades fins a la seva posició actual 
per l�aigua. En Jordi va datar l�antiguitat aproximada de les restes en uns 8 000�10 000 anys i 
va considerar que les indústries lítiques trobades podien ser perfectament totes de la matei-
xa època o bé pertànyer a estadis tecnològics diferents. Emocionats tots com mai, en Jordi 
va prendre les coordenades del lloc amb el GPS per informar el Govern tanzà de la troballa 
i vam deixar allí (ens va costar bastant, he de confessar-ho) tots els materials descoberts ja 
que està terminantment prohibit treure de Tanzània cap tipus de patrimoni arqueològic o 
natural. L�emoció de tocar amb les teves pròpies mans eines utilitzades pels nostres avant-
passats prehistòrics és senzillament indescriptible. Dies més tard, en visitar la mítica gorja 
d�Olduvai, el primer que va dir en Jordi va ser: �Sobretot, lligueu ben curt en Rafa!�, tot un 
compliment venint d�un arqueòleg de primera línia com en Jordi. 
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© Rafael Balaguer. Materials descoberts a Tarangire 
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© Rafael Balaguer. Materials descoberts a Tarangire 
 
 
Ara, ja a casa i després de tantes emocions i tan intenses, només ens queda nostàlgia per Àfrica. 
Nostàlgia per un viatge que ens ha portat directament al nostres orígens i del qual ja mai més 
no tornarem del tot. Hem quedat ferits al cor i a l�ànima per l�essència africana, per l�essència 
pura del veritable ésser humà, aquella essència que no han oblidat els massais ni els hadzes, 
amenaçats per la globalització, però que segueixen recordant-nos d�on venim amb una precisió 
esfereïdora. Per què ens enamora Àfrica? Per què ens fascina i ens atrapa en una amalgama de 
sentiments profunds, íntims i recòndits que només sentim una vegada que hem trepitjat les se-
ves antigues terres? Doncs senzillament perquè només arribar allí Àfrica ens parla xiuxiuejant a 
cau d�orella i amb tota suavitat i franquesa del que som en realitat: fills d�Àfrica, sempre i per 
sempre rere les passes de Ngai. 
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© Rafael Balaguer. Caçador hadza 
 

Revista Nostra Nau � suplement especial � abril de 2006 

Des de la Revista Nostra Nau volem agrair a Rafael Balaguer Rosa que ens hagi permès 
la publicació de �Rere les passes de Ngai�. 


