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Editorial

     Aquest any ens ha tocat la loteria dues
vegades, una per les dues participacions que va
adquirir Cosmos i l’altra per les generoses
donacions que ens ha fet la gent. Això fa pensar
que a Cosmos tots estem molt contents, tot i que
no tant com voldríem.

     Amb els calés que tenim comprarem material
astronòmic, i amb aquest podrem fer diverses
activitats: observacions, tasques educatives,
conferències, sortides astronòmiques, etc. Però
falta un ingredient important, un ingredient que
amb totes les loteries del món no es pot pagar, i
aquest ingredient és la participació dels socis.
Sense aquesta participació totes les tasques que
portem a terme no tindran la recompensa que es
mereixen.

     Així, aquest editorial vol encoratjar al soci a
participar amb totes les activitats, i ho pot fer de
la manera que més li agradi: participant en la
seva preparació, aportant idees per a fer altres
activitats, creant-les ell mateix o, el més simple i
agradable de tot, assistint a les activitats.

     Cada vegada és més difícil treure pessics al
poc temps que ens deixen les tasques
quotidianes, però pensem que les coses que ens
fan fruir també mereixen una mica més de la
nostra part.

     A la nova junta ens hem posat les piles, i per
animar-vos amb l’exemple, publiquem de nou la
revista, tornant a obrir així un camí que ja portava
tancat uns anys.

     Si aconseguim fer que el soci participi d’una
manera més àmplia que fins ara ho ha fet amb
les activitats, que ens hagi tocat la loteria serà
merament anecdòtic.

                                                         Ferran García
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Portada: una de les efemèrides més assenyalades de l’any 2004 va ser el trànsit de Venus per
davant del Sol, que es va produir el 8 de juny. Superior, a l’esquerra: imatge del segon contacte; superior,
a la dreta: el tercer contacte (telescopi S/C de 10 polzades, a focus directe, amb càmera CCD SX. Autors:
Esteve Cortés i Ferran García). Inferior: alumnes de l’IES Damià Campeny veient el trànsit. A aquesta
pàgina: diversos moments de l’esmentada observació (Fotos: Ferran García i Esteve Cortés).
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Notícies de l’agrupació

18.501!

Gràcies a aquest número de la loteria de Nadal,
l’entitat va repartir força calés i, de passada,
s’endugué un bon pessic. Aquest inesperat
ingrés, afegit a algunes donacions derivades del
sorteig, no permeten a l’agrupació nedar en
l’abundància de manera indefinida, però si més
no han fet possible l’adquisició de materials
astronòmics que sense dubte milloraran la
divulgació i la recerca de l’astronomia, que són
els dos eixos que mouen la nostra entitat. Així
doncs, ja disposem d’un nou reductor de focal a
pel telescopi S/C de 10 polzades de la cúpula
petita. Aquest component òptic ha de permetre
optimitzar el rendiment de la nova càmera CCD
ST-7, que és la peça estel·lar de tota la
comanda. També s’ha adquirit un nou telescopi
portàtil, que de manera preferent es destinarà a
les sortides astronòmiques i, si s’escau, a les
observacions públiques. Aquest instrument és
una ullera, de 12 cm de diàmetre i 1 m de
distància focal, amb muntura equatorial EQ-5
motoritzada en un eix.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
DURANT L’ANY 2004

Pel que fa a la recerca, el proppassat 2004 ha
estat el més fructífer dels darrers anys, ja que
s’han remès al Minor Planet Center vint-i-un
informes d’observacions reeixides,
corresponents a quinze cometes i onze
asteroides. La major part d’aquest treball el
desenvolupa l’Esteve Cortés, que va realitzar
una xerrada a començaments de 2005 on
explicava els resultats assolits. Tot plegat es
reflecteix a l’article que es publica a aquest
número de la revista.

En relació al vessant divulgatiu, s’han realitzat
cinc observacions públiques (dues de la Lluna,
una de Saturn, una de Júpiter i l’observació del
trànsit de Venus), que, tot i la irregularitat de la
meteorologia, han comptat amb l’assistència de
molta gent. Les observacions van
acompanyades d’una xerrada introductòria a
peu de telescopi, i cada assistent rep un full on
s’explica allò que s’observarà. També s’han
efectuat cinc sortides astronòmiques, tres de les
quals al Montseny i les altres dues al Corredor.
Menció a part mereix un curs, en tres sessions,
d’iniciació a l’astronomia observacional, que va
ser impartit per en Ferran García entre els dies
23 i 30 d’octubre. Aquest curs anava dirigit a
totes aquelles persones interessades en
l’astronomia que tot just comencen a moure’s
per aquest immens oceà que anomenem volta
celest. Les dues primeres sessions es van

centrar en aspectes més teòrics, amb una
primera aproximació al cel, l’explicació d’alguns
objectes observables a ull nu i amb prismàtics i
qüestions relatives al instrumental de l’aficionat
(telescopis, binocles i accessoris). En canvi, la
darrera classe va ser totalment pràctica. Hi ha la
intenció de repetir aquest curs el proper any en
un format més extens. Per finalitzar, cal
esmentar les dues conferències que es van
impartir al nostre local durant el proppassat
2004.

MILLORES AL LOCAL SOCIAL

Fins fa ben poc, una visita a les nostres
instal·lacions permetia copsar que el pas del
temps hi havia deixat la seva petja. A més de
material degradat, en diversos punts del local
les goteres anaven malmetent la pintura de les
parets, fent-la saltar. Però des de fa un cert
temps, la bona voluntat d’alguns associats està
fent possible agençar el local de l’agrupació.

La primera millora important es va fer a
la cúpula petita, que des de fa quasi bé un any
ja es pot moure amb facilitat, s’obre i es tanca
sense problemes i no té goteres. També s’ha
construït un sistema de refrigeració per la
càmera CCD SX i s’ha renovat part del mobiliari,
amb l’adquisició de noves cadires, una taula per
la sala d’actes, una pissarra i, provinents de
diverses donacions, alguns ordinadors.
Darrerament ja s’ha acabat de pintar la sala
d’actes i la major part del passadís d’accés a la
cúpula gran. Resta encara per pintar una petita
part del local i, el que és més important, habilitar
la cúpula gran. Actualment aquesta cúpula té, a
més de goteres, diversos components rovellats i
el sistema de moviment desgastat, cosa que
obliga a obrir-la des del terrat. La nostra intenció
és tenir-la a punt en el decurs d’aquest 2005.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A
L’AJUNTAMENT

L’any 2004 es va demanar una subvenció a
l’ajuntament, acompanyada d’una àmplia i
detallada memòria, on s’explicava què és
“Cosmos” i quines activitats desenvolupa
l’entitat. Textualment, la subvenció va ser
denegada “perquè no s’ajusta a les bases de la
convocatòria”. Previ aclariment de tota la
problemàtica relacionada amb aspectes formals,
aquest any s’ha tornat a sol·licitar una altra
ajuda econòmica al consistori. En el proper
número de la revista us informarem de la seva
resolució.

Josep  Oriol Font
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Activitats i vida social dels darrers mesos

Farem un breu resum de les activitats i
esdeveniments més importants d’aquests últims
mesos.

Volem ressaltar la poca afluència de socis a
l’ultima assemblea extraordinària celebrada el
passat 27 de novembre de 2004. Com tots
sabeu es va convocar per fer les eleccions de
canvi de junta. Amb una assistència de 6 socis
(extraordinàriament baixa tot i el suculent
piscolabis) es va votar, per unanimitat, la
candidatura d’en Ferran García (la única
presentada), quedant constituïda la nova junta
de la manera següent:  President: Ferran García
Luque. Secretari: Josep Oriol Font. Tresorer:
Esteve Cortés. Vocal: Jordi Lopesino.

Com a nota negativa us volem comunicar que
malgrat tots els esforços i negociacions amb
l’ajuntament de Mataró no som capaços
d’aconseguir ni una petita subvenció. Sembla
ser que no existeix cap partida econòmica
prevista per a una associació com la nostra (ens
consideren una agrupació científica).

Però que la moral no decaigui! Doncs, la justícia
divina (em refereixo a la Deessa Fortuna) ha
posat fi a la nostra mala sort econòmica. Aquest
any ens ha tocat la loteria de Nadal. Tot i ser un
cinquè premi hem repartit 26 milions de les
antigues pessetes, que s’han distribuït en 250
participacions. En el sopar de Germanor que es
va celebrar el 18 de desembre de 2004, on van
assistir més de 30 amics i socis, es van vendre
les últimes 5 paperetes. Paperetes que es van
quedar els nostres amics convidats de les
agrupacions ASTER i SADEYA. Amics, per altra
banda, que no falten mai a cap dels sopars de
Germanor que celebrem a la nostra entitat des
de fa uns quants anys. Gràcies i enhorabona als
afortunats.

En l’apartat d’observació continuem fent treballs
d’astrometria CCD. Recordeu que l’agrupació
Cosmos es va treure el Codi internacional MPC i
actualment col·laborem al més alt nivell en la
recerca i mesura de cossos celestes. Els que
estiguin interessats a participar només han de
passar per la nostra agrupació i demanar pel
Ferran (el “presi”), o per l’Esteve (el tresorer).
Hem fet un parell d’observacions públiques, on
hem tingut una bona afluència de gent. Els
cossos celestes més observats d’aquest

trimestre han estat la Lluna i el planeta Saturn.
Continuarem amb aquesta tònica. Esteu atents
a les activitats i porteu a tota la família. Us hi
esperem!

El passat pont de la Puríssima, 4-8 desembre de
2004, es van celebrar a Múrcia les XVI Jornadas
Estatales de Astronomia. Amb una bona
afluència d’astrònoms amateurs no varen faltar
tres representants de Cosmos. Les Jornades
van ser molt pràctiques i amenes, destacant les
ponències sobre les conferències magistrals. I ja
que estem amb el tema de les Jornades us
avisem que la segona setmana de Juliol de
2005 es celebrarà un Star Party a Tiana. Ja us
facilitarem més informació quan s’acostin les
dades.

Us avisem que Cosmos està preparant per la
primera setmana de Juliol una sortida
astronòmica de 3 ó 4 dies a la Cerdanya. Els
que estiguin interessats veniu a l’agrupació
qualsevol divendres i demaneu pel Jordi. La
idea és passar 4 nits en un refugi de muntanya,
muntant campament d’observació cada nit. Us
tindrem informats.

La part cultural de Cosmos està d’enhorabona. 4
socis de l’agrupació han realitzat diferents
xerrades i conferencies arreu de la geografia
espanyola. L’Oriol Font ens va delectar, el
passat 11 de desembre, al nostre local social,
amb una interessant conferencia sobre
arqueoastronomia. L’Esteve Cortés ens va
explicar, el 29 de Gener, al nostre local social,
què fer per aconseguir el codi MPC i de quina
manera s’està treballant amb CCD a la nostra
agrupació. En Ferran García, el President, ha fet
doblet. El 26 de Febrer, a la nostra agrupació,
ens va explicar, d’una manera molt entenedora,
com es mesura l’Univers; i el 5 de març el van
convidar a la 9º Trobada de Ciència-ficció de
Mataró per parlar sobre la vida i obra de Jules
Verne. I En Jordi Lopesino va presentar una
ponència a les XVI Jornadas Estatales de
Múrcia, per parlar del paper de l’astrònom
amateur a la divulgació científica.

Com veieu no parem ni un moment. Fins la
propera, on si tot ha anat bé us podrem informar
de l’adquisició de nou material científic.

       Jordi Lopesino
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Un any de codi MPC

Ja fa una mica més d’un any que a Cosmos tenim el codi MPC. Renoi com
passa el temps! A Cosmos tenim el codi A06 des que el 6 de gener de 2004 vam rebre
un missatge d’en Gareth V. Williams, director associat del Minor Planet Center, on ens
ho comunicava:

De fet, ens hauria tocat tenir el número d’observatori 1006 dels 1145 que hi ha
arreu del món amb codi MPC, però com que només pot tenir tres caràcters, a partir del
999 passa a tenir una lletra i dos números.

Però alguns de vosaltres us preguntareu: què és això del codi MPC i per què
serveix? Bé doncs, tractarem d’explicar-vos-ho. El codi MPC és un grup de tres
caràcters alfanumèrics  que serveix per identificar un observatori en forma abreujada
quan aquest presenta un informe d’observació al Minor Planet Center. Aquest codi va
associat a totes aquelles dades relatives a l’observatori, com son: el nom de
l’observatori, l’adreça, la situació geogràfica, el nom dels observadors, l’equipament i
l’adreça electrònica. D’aquesta manera, quan posem el nostre codi en algun informe,
el Minor Planet Center ja sap qui som, on som, quin equipament tenim i qui son els
observadors habituals.

I què és el Minor Planet Center (MPC)? Doncs és un organisme situat a
Cambridge, MA, als Estats Units, que opera dins de la divisió científica de
l’Smithsonian Astrophysical Observatory  i està recolzat per la Unió Astrofísica
Internacional. El MPC té assignada la responsabilitat de donar nom als objectes
menors del Sistema Solar: asteroides, cometes i satèl·lits naturals. També és
responsable de recollir les dades de les observacions astromètriques i d’òrbites dels
cossos menors que li enviem els observatoris, de verificar-les i distribuir-les per mitjà
de circulars, algunes d’elles de manera diària, com són els Minor Planet Electronic
Circulars (MPEC) que es poden consultar via internet per veure les dades de les
observacions fetes poques hores abans, ja que mentre nosaltres dormíem o
treballàvem, altres persones en algun lloc del món on era fosc, estaven fent
observacions. L’adreça és: http://cfa-www.harvard.edu/mpec/RecentMPECs.html.

Com és que Cosmos va demanar tenir el codi MPC i què vam haver de fer?
Doncs es pot dir que dues persones que ja tenien el codi van ser les que ens hi van
“embolicar”: En Ramon Naves (Observatori Montcabrer - MPC 213) i en Albert
Sánchez (Observatori Gualba – MPC 442), aleshores soci de Cosmos . Donat que a

From: "gwilliams@cfa.harvard.edu" <gareth@seneca.cfa.harvard.edu>
To: <CORTESG@ya.com>
Sent: Tuesday, January 06, 2004 10:28 PM
Subject: Re: Observatory code

Your site is now code A06.
-----------------------------------------------------------------------------
Gareth V. Williams, MS 18, 60 Garden Street, Cambridge, MA 02138, U.S.A.
Associate Director, Minor Planet Center 
gwilliams@cfa.harvard.edu
http://cfa-www.harvard.edu/iau/mpc.html
OpenVMS and RISC OS: Refined Choices in Operating Systems
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Cosmos disposàvem de l’equipament adient, ells ens ho van suggerir amb insistència,
i una vegada decidits ens hi van donar suport i ajuda fins que ens en vam sortir. Per
obtenir el codi vam haver de fer observacions de tres asteroides en dues nits diferents
cadascun: Lanzia (683), Nina (779) i Alphonsina (925). El MPC suggereix que per a
demanar el codi s’han de presentar dades d’una observació vàlida de cossos menors,

numerats per sobre de 400. Així
ho vam fer entre el 8 de desembre
de 2003 i el 2 de gener de 2004.
L’elecció dels objectes es va fer a
l’atzar, entre els que estaven al
nostre abast en aquell moment.

A l’esquerra: imatge d’un dels
cometes més brillants que s’han
enregistrat durant aquest primer any de
codi MPC. Telescopi Schmidt-Cassegrain
de 10 polzades, amb reductor de focal a
F: 6.3. Càmera CCD SX. Autor: Esteve
Cortés.

Però en què consisteix la tasca que duem a terme des que tenim el codi MPC?
En resum, el que fem és prendre imatges dels objectes que seleccionem, fer-ne
l’astrometria a partir d’elles i trametre el report astromètric obtingut a l’MPC via correu
electrònic. L’astrometria es fa amb un programa informàtic que compara les imatges
preses amb uns catàlegs d’estels (UCAC-2, USNO-A.2 i USNO-B1). Un cop identificat
el camp i tenint un nombre d’estels suficients, determina las coordenades del cos
menor que hi ha en el camp i les incorpora al report que després es remetrà al MPC.

En el nostre cas, la selecció dels objectes a observar ve molt determinada per
les condicions de l‘equipament, i especialment de l’entorn, que limita molt la magnitud
a la que podem arribar. En alguna ocasió, quan les condicions han estat propícies,
sense Lluna, poca humitat i amb la lluminositat ambiental força minvada, hem arribat a
prop de la magnitud 18. Però això és excepcional i normalment no passem de la 16.

Com s’ha mencionat abans, a Cosmos disposàvem de l’equip adient per fer
aquesta activitat: un telescopi automatitzat amb reductor de focal, una càmera CCD i
un ordinador específic per la càmera. Però també hem pogut disposar dels programes
informàtics adients que ens permeten cercar els objectes a seguir i donar les
instruccions al telescopi per a fer-ho. També disposem de programes per l’adquisició
de les imatges i dels catàlegs d’estels abans citats.

Però no n’hi ha prou amb disposar de mitjans materials per portar a terme
aquesta tasca, també s’ha d’estar disposat a passar moltes hores a l’observatori,
sovint en soledat, prenent imatges que després, per diversos motius, no ens han
servit. Moltes vegades, després de preparar-ho tot per a una sessió de treball, o una
vegada ja començada, els núvols han fet acte de presència i s’ha hagut de deixar-ho
córrer i tornar cap a casa de buit.

Però sobretot, l’inconvenient més gran que tenim per poder prendre imatges
adequades d’objectes que paguin la pena és la contaminació lumínica. A l’entorn del
nostre observatori hi ha uns quants focus generadors, com l’enllumenat de l’autopista i
de l’àrea metropolitana de Barcelona, el de Santa Maria, el de la plaça de l’Ajuntament,
el del pati de l’institut d’ensenyament que està a tocar, etc. Esperem que amb el temps
i amb l’aplicació del Reglament de la nova Llei de Protecció del Medi Nocturn, el nivell
de contaminació vagi minvant. No obstant això, hi ha dies que la qualitat del cel és
prou bona i és pot fer quelcom de profit. Ara bé, amb l’ajut de la informàtica hi ha un



8

truc que ens permet minimitzar l’efecte de la contaminació: la suma d’imatges. Aquest
sistema consisteix en fer moltes imatges amb poc temps d’exposició per reduir el soroll
degut a l’excés de llum en el de fons del cel, i després sumar-les tenint en compte el
desplaçament, respecte al fons d’estels, de l’objecte a seguir. I funciona! Així podem
veure objectes amb una magnitud més alta que la del cel!

Malgrat els inconvenients, durant aquest primer any s’han tramès al MPC
dades de 30 observacions vàlides (tot i que se’n van fer més), amb 383 línies de dades
corresponents a 18 cometes i 15 asteroides, tots diferents. Són xifres una mica
escasses comparades amb les d’altres observadors, però de molt mèrit tenint en
compte les nostres circumstàncies.  Els nostres valors residuals, és a dir, la diferència
entre els nostres valors i aquells que s’han calculat en base a moltes altres mesures ja
fetes per tots els observadors, han estat força bons. En algun cas, es podria dir que
millor i tot que els d’altres amb més experiència.

Bé, i ja per acabar, direm que les nostres dades apareixen en algunes pàgines
d’Internet, com: http://cfa-www.harvard.edu/iau/mpc.html , www.neodys.com ,
http://astrosurf.com/cometas-obs, i han estat emprades en algun article aparegut a la
revista Tribuna de Astronomía.

Esperem que amb la millora del material que s’està portant a terme, i si les
condicions ho permeten, les nostres observacions segueixin per bon camí i millorin si
s’escau. Animeu-vos també vosaltres a participar, invertint tan sols una mica del temps
que potser passeu avorrits davant el televisor. No és tan difícil!

Esteve Cortés

Codi Any Total <1" <2" <3" <4" ≥4"
006 Fabra 1993 161 156 5 0 0 0 +0.04 ± 0.39 -0.03 ± 0.18

2004 62 48 8 4 2 0 +0.06 ± 0.68 +0.30 ± 0.81
2002 596 362 157 62 15 0 -0.05 ± 0.88 -0.05 ± 0.94

2004 22 8 7 2 5 0 -1.02 ± 1.45 -0.36 ± 0.87
2002 118 38 51 23 6 0 -0.19 ± 0.96 -0.94 ± 1.08

2004 36 36 0 0 0 0 -0.04 ± 0.28 +0.14 ± 0.22
2001 15 2 5 4 4 0 -0.20 ± 1.88 -0.66 ± 1.46

2004 157 141 15 1 0 0 -0.08 ± 0.51 -0.02 ± 0.45
2001 477 303 121 36 17 0 -0.05 ± 0.92 -0.15 ± 0.86

A01 Àger 2003 39 31 8 0 0 0 -0.08 ± 0.44 -0.07 ± 0.59

2004 28 22 6 0 0 0 +0.34 ± 0.63 +0.06 ± 0.33
2003 10 10 0 0 0 0 -0.18 ± 0.24 +0.05 ± 0.17

619 Sabadell

939 Rodeno

A06 Mataró

RA DEC

213 Montcabrer

442 Gualba

       De la 4ª a la 8ª columna mostren el nombre de mesures amb error superior a l’indicat a la capçalera
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Arqueoastronomia a la Mediterrània:
les tombes d’Armenoi i les taules menorquines

L’arqueoastronomia és la branca de la història de la ciència que s’encarrega
d’estudiar l’astronomia prehistòrica i la protohistòrica. Tot i que altres disciplines –com
l’antropologia- també poden aportar dades significatives, de manera majoritària la
informació que empra l’arqueoastronomia prové de l’arqueologia. Malauradament, el
registre arqueològic és molt escadusser i selectiu; per això, cal ser molt rigorós amb la
metodologia i igualment prudent a l’hora de proposar unes explicacions molt difícilment
demostrables. Els treballs de Michael Hoskin són un exemple a seguir. Es fonamenten en
un treball de camp molt ben estructurat, que li permet elaborar explicacions
versemblants. Entre la seva dilatada recerca, a aquest escrit recollim dos exemples del
seu tarannà que considerem particularment reeixits: els casos d’Armenoi i el de les
taules menorquines.

ARMENOI: ORIENTACIONS LUNARS A LA CRETA MINOICA

A Armenoi, una comunitat minoica de la segona meitat del II mil·lenni a.n.e. (Minoic
tardà II - IIIB, 1450-1190 a.n.e.) va enterrar els seus morts en tombes excavades a la roca, al
pendent d’un turó. Aquesta necròpolis va ser redescoberta durant el proppassat segle, i en
l’actualitat ja s’ha excavat un 80% de les tombes amb metodologia moderna.

Primer feien un corredor (dromos) de
costats perfectament paral·lels, al qual
habitualment s’hi accedia per uns esglaons. Al
final del corredor es construïa una entrada i al
darrere s’excavava una cambra de
proporcions variables, dins la qual s’hi podien
realitzar diversos enterraments amb els seus
aixovars. La cambra estava tapada amb lloses
mòbils. El fet que els costats paral·lels dels
corredors siguin tan exactes ha permès
establir les orientacions amb un marge d’error
de menys d’un grau. Totes s’orienten vers
llevant: la major part miren en direcció a la
sortida del Sol, però, i això és molt significatiu,
tenint en compte la topografia local, el 99,5%
de les tombes estan orientades dins la
forquilla que comprèn les posicions extremes
de les sortides lunars en el seu cicle de 18,6
anys1. A més, la distribució de les orientacions
permet apreciar que quasi bé el mateix
nombre de tombes romanen orientades al
nord o al sud de l’est (aquest histograma
d’orientacions s’ha fet a partir de 224 tombes).

                                                          
1 És el període de retrogradació dels nòduls lunars. Atès que el pla de l’òrbita lunar roman inclinat 5°9’
respecte a l’eclíptica, la Lluna surt de manera alternativa al nord i al sud d’aquesta, sent la diferència total
acumulada una mica més gran de 10° (+5° al nord; -5° al sud). El tall entre ambdós plans no conserva una
direcció fixa en relació a la volta celest, sinó que completa una rotació el període de la qual és d’uns 18,6
anys, que és el període de retrogradació dels nòduls lunars suara esmentat. A nivell pràctic, el que un
hipotètic observador pot apreciar és que en el decurs d’un mes sideri –és a dir, el temps que la Lluna triga
en completar una translació al voltant de la Terra- el nostre satèl·lit natural surt i es pon amb una forquilla
de declinacions determinada. I si aquest hipotètic observador es prengués el temps necessari podria
apreciar que l’amplària d’aquesta forquilla varia d’un mes sideri a l’altre, tancant el cicle cada 18’6 anys.
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A la pàgina anterior: histograma de les orientacions de les tombes d’Armenoi, realitzat a partir de 224
tombes. Les línies de punts marquen les posicions extremes de les sortides solars (SV=sortida durant el solstici d’estiu;
SI=sortida durant el solstici d’hivern) i les de punts i ratlles indiquen les sortides lunars en el seu cicle de 18,6 anys
(LMN=màxima declinació nord; LMS=màxima declinació sud) corregint la paral·laxis (Belmonte i Hoskin, 2002: 388,
Fig.2).

Quina interpretació cal donar? Si considerem una pauta d’orientació solar, apreciarem
que és inexacta, ja que es donen algunes excepcions a la norma. Per tant, la hipòtesi que més
s’adapta a les dades obtingudes és la d’un patró d’orientació lunar. A més, a l’horitzó oriental
per on surt la Lluna des del punt on es troben les tombes hi ha, 3 quilòmetres a l’est, la
muntanya Vrysinas, que té un azimut aproximat de 106° des del pendent on hi ha la necròpolis.
Al seu cim existia un temple dedicat a la deesa Dictynna, que a l’oest de l’illa de Creta va ser
associada amb la Lluna (més endavant, aquesta divinitat es va identificar amb l’Artemisa grega,
també associada, entre d’altres aspectes, a la Lluna).

LA CULTURA TALAIÒTICA: TALAIOTS, NAVETES I TAULES

Els precedents de la cultura talaiòtica són els dòlmens que trobem a Mallorca, Menorca
i Formentera, amb una cronologia que es remunta al III mil·lenni a.n.e. La cultura talaiòtica és
posterior a aquestes primeres manifestacions de megalitisme insular. El seu floriment va
coincidir amb l’edat del bronze de les Illes Balears (1300-800 a.n.e.) iniciant, a partir d’aquell
moment, un lent declivi, que culminà amb la conquesta romana (123 a.n.e.).

Justament, les construccions que donen nom a la cultura talaiòtica són els talaiots. S’ha
dit que podrien ser torres de vigilància, però l’espai reduït del seu interior fa inversemblant
aquest suggeriment. Una explicació raonable la va donar William Waldren, quan digué que la
construcció d’un talaiot era una forma pacífica de competició entre pobles, però el fet que es
trobin quasi sempre al costat de les taules pot fer pensar que és un edifici relacionat amb el
culte que es desenvolupava a les taules.

Les navetes són una altra manifestació de la cultura talaiòtica. Tenen una planta que
pot ser elongada o bé oval, amb una cambra interior de planta quasi rectangular. La seva forma
recorda la d’un vaixell cap per avall (d’aquí el seu nom) i tenen una entrada vers el cantó de
“popa”. S’hi han trobat vestigis d’enterraments. Romanen orientades cap a ponent, amb unes
poques excepcions (tres d’elles miren vers el sud / sud-est). També cal parlar d’altres
manifestacions de la cultura talaiòtica, que trobem a Calas Covas, on s’hi van fer prop d’un
centenar d’hipogeus.

Les taules, però, són els santuaris
més cèlebres de les illes. Tal i com s’aprecia
a la planta de la dreta, una taula està
formada per una gran llosa rectangular,
clavada al sòl en vertical, sobre la qual n’hi
ha una altra, en horitzontal. Les taules estan
rodejades per un mur de pedra seca amb la
planta en forma de ferradura. La cara sud de
la taula (la cara principal) resta tancada per
un mur recte o lleugerament còncau, i al
davant de la taula hi ha una porta, amb
brancals i llinda. El cantó de la taula que
mira a la porta està curosament polit, cosa
que no passa sempre amb l’altre costat. Això
es deu, ben probablement, a què el cantó
sud s’emprava amb finalitats cultuals. Dins
els recintes emmurallats s’han trobat vestigis
arqueològics que refermen la hipòtesi que
les taules són edificis de culte, com ja
veurem més endavant. Totes es troben al sud de l’illa de Menorca, i se’n coneixen més d’una
vintena. Sembla que la major part dels assentaments de l’illa de Menorca posseïen una taula.
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 A la pàgina anterior: planta de la taula de Torre d’en Gaumés. La taula és l’estructura isolada, travessada
per la línia que marca l’orientació del monument. El nord és a la part superior del dibuix (adaptat de Plantalamor, 1991.
Reproduït a Belmonte i Hoskin, 2002: 148, Fig.2).

El diagrama d’orientació d’aquesta pàgina mostra que, d’un total de 22 taules, 21 (amb
la notable excepció de Torralba d’En Salort), miren vers l’horitzó sud, dins un horitzó comprès
entre els 155 i els 202°. De fet, 13 taules miren vers el sud amb un error de menys de 10°, i tres
d’aquestes tenen un azimut exactament meridional. Mirant el mapa de distribució de les taules,

s’aprecia que totes
romanen al costat sud
de l’illa. Es troben
ubicades a indrets
que tenen l’horitzó
meridional net, ja
sigui perquè hi ha el
mar o bé una planura.
A què es deu això?

A l’esquerra:
diagrama d’orientació de
les taules menorquines
(DD.AA., 1992: 138).

La hipòtesi que proposa Hoskin té en compte conceptes topogràfics i astronòmics.
Comencem pels darrers. En l’actualitat, si mirem l’horitzó sud no hi veurem res d’especial. Però
les taules van ser aixecades fa uns 3000 anys, quan la posició dels astres en el cel era
sensiblement diferent a causa de la precessió dels equinoccis2. Així doncs, l’horitzó sud
permetia veure una sèrie d’estels que en l’actualitat romanen sota l’horitzó, i aquests estels són
els que avui coneixem com la Creu del Sud, β i α del Centaure.

 Superior: la Creu del Sud i α i β del Centaure travessant l’horitzó sud de Menorca vers l’any 1000 a.n.e.
(Belmonte i Hoskin, 2002: 150, Fig.4).

Veure sortir aquests asterismes just per sobre l’horitzó era un espectacle magnífic, que
de ben segur havia de cridar l’atenció. En l’actualitat, la Creu del Sud i el Centaure són dos
constel·lacions diferents, però sabem que, en l’antiguitat, eren la mateixa cosa. De fet, aquesta
constel·lació s’esmenta a la llista de MUL·APIN, un compendi d’astronomia babilònica més o
menys contemporani a l’època de construcció de les taules; amb posterioritat, Ptolomeu la
torna a citar al seu Almagest (s. II d.n.e.).
                                                          
2 La precessió dels equinoccis és un moviment de balanceig que fa la Terra -un sòlid no esfèric-, sotmès a
les forces gravitatòries del Sol i la Lluna. La força gravitatòria d’ambdós astres tendeix a posar l’eix de la
Terra en vertical, és a dir, en perpendicular al pla de l’equador celest, i la seva combinació provoca un
moviment, semblant al d’una baldufa, però incomparablement més lent, ja que completa un cicle més o
menys cada 26.000 anys. Com a resultat d’això, el pol nord celest es va desplaçant. Aquest moviment és
quasi bé imperceptible d’un any a l’altre, però quan s’acumulen els segles, i en aquest cas els mil·lennis,
el desplaçament fa que l’estel polar actual no sigui α de la Óssa Menor, sinó un altre estel; per exemple,
d’aquí uns 8.000 anys l’estel polar serà Deneb (α del Cigne), i d’aquí uns 12.000, Vega (α de la Lira). Si
retrocedim en el temps, veurem que l’estel polar de fa 3.000 anys era Thuban (α del Drac). El canvi en la
posició del pol celest implica una variació de tota l’esfera celest, el que vol dir que, en el decurs del
temps, tots els estels modifiquen la seva declinació (és a dir, la distància angular a què es troben de
l’equador celest)
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És versemblant pensar que les taules miren vers aquesta constel·lació. Pels grecs, el
Centaure era Quiró; de fet, Quiró és un dels centaures -un dels pocs bons centaures-, i el que
es representa com a constel·lació és ell. Quiró va ser mestre d’Asclepi (l’Esculapi romà), a qui
va ensenyar medicina. Asclepi és una divinitat benèfica, amb poders de curació sobre els
humans.

Les troballes arqueològiques que s’han fet a les taules són l’element de connexió que
Hoskin empra per considerar que aquests santuaris podrien ser edificis relacionats amb una
mena de culte medicinal. A Torre d’en Gaumés va aparèixer una estàtua amb una inscripció
jeroglífica, on s’assegura que el representat en l’estàtua és Imhotep. Aquest personatge de
l’antic Egipte era visir, arquitecte, escultor i metge, i va ser divinitzat en època baixa (segles VII-
IV a.n.e.) com a Déu de la medicina. Així doncs, és versemblant pensar en una relació entre
Imhotep i Asclepi. Segons Hoskin, potser un egipci (un comerciant?) hauria portat fins allí
aquella estàtua, pensant en què Torre d’en Gaumés era un santuari dedicat a la curació.

I encara va més enllà. Torralba d’en Salort és la única taula que no mira vers el sud,
sinó que ho fa prop de l’est, exactament a 110 / 111°. Com que aquesta taula va ser excavada
fa tan sols un parell de dècades, tenim una datació radiocarbònica, que  la situa vers l’any 1000
a.n.e. En aquella època, molt a prop d’on mira Torralba sortia Sirius (exactament a 112°). Un
culte que va assolir gran importància a la conca mediterrània en el decurs del I mil·lenni a.n.e.
és el de la divinitat d’Isis, germana d’Osiris. Hoskin comenta que podria ser que Sirius-Isis fos el
motiu pel qual la Taula de Torralba posseís aquesta peculiar orientació, i ho fa a partir de
diverses troballes arqueològiques i a una cadena d’idees que relaciona. Les troballes que es
van fer dins el recinte de la taula són, entre d’altres:

· Una plataforma pètria, damunt la qual hi havia una estàtua de bronze, de la qual tan
sols s’han conservat tres peülles d’un èquid. Hoskin es pregunta si aquest èquid podria ser, en
realitat, el centaure Quiró.

· Gran quantitat de restes d’ovicàprids, amb un patró de sacrifici de mig any i un any i
mig. Els ovicàprids neixen vers el mes de novembre, per la qual cosa el seu sacrifici s’hauria
produït durant el mes de juny. En aquella època, la sortida helíaca de Sírius es produïa durant
el mes de juny. Per una font clàssica (Heràclides Críticus, s. III a.n.e.) sabem de l’existència
d’un ritual al monts Pelió, lloc de residència de Quiró. En aquest ritual es sacrificava una ovella
durant la sortida helíaca de Sírius. El Dr. Roger Ceraglioli l’explica amb els següents mots:

“Sembla que a la muntanya Pelió existia una mena de casta mèdica, que deien ser els
descendents de Quiró. La població de la regió duia a terme sacrificis a Quiró mitjançant l’ofrena de plantes
medicinals i de les primeres fruites de la temporada. És raonable pensar que es trobaven sota el
mestratge d’aquella casta mèdica, ja que ells sabien com emprar aquelles plantes. A més, quan es
produïa la sortida helíaca de Sírius, els homes de classe alta duien a terme la matança d’ovelles, a les
quals treien les pells, que donaven per fer una processió a la cova de Quiró. La matança devia ser un
sacrifici, potser a Quiró, a Zeus Acteus, -el sepulcre del qual roman a no massa distància- o a tots dos.
També pot ser que tot plegat (Déus, poble i activitats) pertanyin a un ritual, tot i que és difícil d’aclarir.”

En síntesi, l’estadística diu que més de vint taules miren vers el sud, on l’horitzó és
lliure d’accidents topogràfics. En l’actualitat no hi ha cap asterisme remarcable en aquesta àrea
del cel, però fa 3.000 anys s’hi veien sortir i posar-se la Creu del Sud i els dos estels més
brillants del Centaure, llavors una sola constel·lació. Hoskin relaciona aquesta constel·lació
amb les troballes efectuades a dues de les taules:

· A Torre d’en Gaumés aparegué una estàtua d’Imhotep, divinitat relacionada amb la
medicina, com també ho era Asclepi, deixeble de Quiró, el centaure representat en la
constel·lació.

· Torralba d’En Salort té una orientació anòmala, vers la sortida de Sírius. En aquest
jaciment aparegueren les peülles de bronze d’una estàtua que Hoskin interpreta com un
Centaure (Quiró), a més de molts vestigis d’ovicàprids, sacrificats a inicis d’estiu, que en
aquella època coincidia amb la sortida helíaca de Sírius. Finalment, cita un text d’Heràclides
Críticus (s.III a.n.e.), on es parla d’un ritual que s’efectuava al mont Pelió (lloc de residència de
Quiró), on durant la sortida helíaca de Sírius es sacrificaven ovelles, potser dedicades a Quiró.
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CONCLUSIONS

Podem donar per vàlides les explicacions de Hoskin? Pel que fa al cas d’Armenoi, el
treball de camp desenvolupat per aquest investigador dóna pistes molt fermes per considerar
vàlida la hipòtesi d’una necròpolis amb una pauta d’orientació lunar, on els condicionants
astronòmic i topogràfic miren, valgui la redundància, en la mateixa direcció. Això no obstant, tot
i que no es pot negar la seva versemblança, mai no podrem assegurar la validesa de
l’explicació que proposa Hoskin.

El cas de les taules menorquines és una mica diferent. També parteix d’un treball de
camp molt ben estructurat, a partir del qual teixeix una teranyina molt suggerent, tot i que, ai
las, de difícil demostració. No es pot dubtar que les taules menorquines posseeixen unes
orientacions molt específiques, que sense dubte no són atzaroses. L’explicació astronòmica
recolzada per dades topogràfiques que dóna Hoskin ens sembla molt correcte; ara bé, pel que
fa a l’extrapolació posterior, tot i trobar-nos davant d’un plantejament ben estructurat, no podem
oblidar que es fonamenta en evidències molt escasses; de fet, la relació que presenta Hoskin
es fonamenta en un grapat de restes arqueològiques, una font clàssica i les orientacions de les
taules, inclosa l’anòmala de Torralba, cas únic sobre el qual construeix, bé que a contracor, un
castell de cartes virtualment suspès en el no-res.

En síntesi, tot i trobar-nos al davant d’un plantejament ben estructurat, considerem que
tan sols podem suposar l’existència d’alguna mena de ritual inespecificable, qui sap si
relacionat amb la curació. Amb això no volem dir que l’essència del raonament de Hoskin no
sigui correcte; senzillament, entenem que no cal oblidar la gran quantitat de buits d’informació,
cosa que fa molt arriscat afirmar la seva veracitat. Cal agrair a Hoskin el seu intent de donar
una explicació coherent, però el resultat és un edifici massa eteri com per rebre’l, si més no,
amb una bona dosi de prudència.

Josep Oriol Font
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Efemérides astronómicas

ABRIL 2005

Abr 02  A las 00:50 h, la Luna en tercer cuarto
(fase menguante).

Abr 03   El planeta Júpiter en oposición al Sol.

Abr 08  A las 20:32 h, la Luna en novilunio (fase
nueva).

Abr 16   A las 14:37 h, la Luna en primer cuarto
(fase creciente).

Abr 21   Al amanecer, la Luna en conjunción
con Júpiter.

Abr 25   Eclipse penumbral de Luna: se inicia a
las 07:49:58 h y concluye a las 14:59:55 h (sólo
habrá una disminución en el brillo en la porción
norte del disco lunar). A las 10:06 h, la Luna en
plenilunio (fase llena).

Planetas visibles a simple vista:

Mercurio: visible al amanecer desde mediados
de mes

Venus: invisible por su proximidad al Sol

Marte: visible antes de la salida del Sol

Júpiter: visible durante toda la noche

Saturno: visible la primera parte de la noche.

MAYO 2005

May 01   A las 06:24 h, la Luna en tercer cuarto
(fase menguante).

May 01   Día del Espacio.

May 08   A las 08:45 h, la Luna en novilunio
(fase nueva).

May 16   A las 08:56 h, la Luna en primer cuarto
(fase creciente).

May 23   A las 20:18 h, la Luna en plenilunio
(fase llena).

May 30   A las 11:47 h, la Luna en tercer cuarto
(fase menguante).

May 31  Esta noche la Luna se hallará en
conjunción con Marte.

Planetas visibles a simple vista:

Mercurio: visible antes de la salida del Sol.

Venus: visible después de la salida del Sol.

Marte: visible durante buena parte de la noche.

Júpiter: visible al principio de la noche.

Saturno: visible después de la puesta del Sol,
sobre el horizonte oeste.

JUNIO 2005

Jun 06  A las 21:55 h, la Luna en novilunio (fase
nueva).

Jun 07  Esta noche, la Luna en conjunción con
el planeta Venus.

Jun 09  Esta noche, la Luna en conjunción con
Saturno.

Jun 13  El planeta Plutón en oposición al Sol.

Jun 15  A las 01:22 h, la Luna en primer cuarto
(fase creciente).

Jun 21  La Tierra en el solsticio a las 06 hrs. 46
minutos: inicia el verano en el hemisferio norte y
el invierno en el hemisferio sur.

Jun 22  A las 04:14 h, la Luna en plenilunio
(fase llena).

Jun 24  Por la noche, conjunción múltiple de los
planetas Mercurio, Venus y Saturno.

Jun 27  Al inicio de la noche hacia el Oeste,
conjunción múltiple de Mercurio, Venus, Saturno
y las estrellas Alfa y Beta de la constelación de
Géminis.

Jun 28  A las 18:23 h, la Luna en tercer cuarto
(fase menguante).

Planetas visibles a simple vista:

Mercurio: visible después de la puesta del Sol.

Venus: visible después de la puesta del Sol.

Marte: visible buena parte de la noche.

Júpiter: visible al principio de la noche.

Saturno: visible después de la puesta del Sol.

JULIO 2005

Jul 03  La sonda americana Deep Impact suelta
la cápsula de descenso al cometa Tempel 1.

Jul 04  La sonda automática americana. Deep
Impact sobrevuela al Cometa Tempel 1. La
cápsula de descenso  impacta con el cometa.
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Jul 05  A las 05 h, la Tierra en el afelio, el punto
más distante al Sol en su órbita.

Jul 06  A las 12:02 h, la Luna en novilunio (fase
nueva).

Jul 08  Esta noche, conjunción múltiple de la
Luna con los planetas Mercurio y Venus.

Jul 14  A las 15:20 h, la Luna en primer cuarto
(fase creciente).

Jul 17  Esta noche, la Luna es visible muy
próxima a la estrella Antares de la  constelación
Scorpius.

Jul 21  A las 11:00 h, la Luna en plenilunio (fase
llena).

Jul 22  Por la noche, el planeta Venus es visible
muy próximo a la estrella Régulo de la
constelación Leo.

Jul 28  A las 03:19 h, la Luna en tercer cuarto
(fase menguante).

Planetas visibles a simple vista:

Mercurio: visible después de la puesta del Sol
máxima visibilidad el día 9.

Venus: visible después de la puesta del Sol.

Marte: visible buena parte de la noche.

Júpiter: visible al principio de la noche.

Saturno: invisible por su proximidad al Sol.

AGOSTO 2005

Ago 01  La sonda americana Messenger con
destino a Mercurio, sobrevuela la Tierra.

Ago 05  A las 03:05 h, la Luna en novilunio
(fase nueva).

Ago 07  Por la noche, conjunción de la Luna
con el planeta Venus.

Ago 08  El planeta Neptuno en oposición al Sol.

Ago 09  Al inicio de la noche, conjunción de la
Luna con Júpiter.

Ago 13  A las 02:38 h, la Luna en primer cuarto
(fase creciente).

Ago 19  A las 17:53 h, la Luna en plenilunio
(fase llena).

Ago 26  A las 15:18 h, la Luna en tercer cuarto
(fase menguante).

Ago 31  El planeta Urano en oposición al Sol.

Planetas visibles a simple vista:

Mercurio: visible antes de la salida del  Sol la
última quincena de mes.

Venus: visible después de la puesta del Sol.

Marte: visible casi toda la noche.

Júpiter: visible después de la puesta del Sol.

Saturno: visible antes de la salida del Sol.

SEPTIEMBRE 2005

Sep 01  Al inicio de la noche, conjunción de
Venus con Júpiter.

Sep 03  A las 18:45 h, la Luna en novilunio (fase
nueva).

Sep 07  Al inicio de la noche hacia el Oeste,
estupenda conjunción de la Luna, Venus y
Júpiter.

Sep 11  A las 11:37 h, la Luna en primer cuarto
(fase creciente).

Sep 18  A las 02:01 h, la Luna en plenilunio
(fase llena).

Sep 22  A las 22:23 h la Tierra en el equinoccio:
inicia el otoño en el hemisferio norte y la
primavera en el hemisferio sur.

Sep 25  A las 06:41 h, la Luna en tercer cuarto
(fase menguante).

Planetas visibles a simple vista:

Mercurio: visible antes de la salida del Sol los
primeros días del mes.

Venus: visible después de la puesta del Sol.

Marte: visible casi toda la noche.

Júpiter: visible después de la puesta del Sol.

Saturno: visible al final de la noche sobre el
horizonte este.

Ferran García

Las horas están expresadas en UT o Tiempo Universal. Hay que sumar 60 minutos al
UT para obtener la hora oficial de invierno, y 120 minutos para la hora de verano.
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Cometa Machholz

Un dels cometes més brillants dels darrers anys ha estat el cometa C/2004 Q2
Machholz. La imatge inferior va ser obtinguda per l’Esteve Cortés des de Mataró en el
decurs del primer any del codi MPC, quan aquest astre encara era bastant dèbil
(telescopi S-C de 10 polzades, amb reductor de focal a F: 6.3 i càmera CCD SX). En
canvi, la fotografia més gran es va fer quan el cometa estava a prop de la seva
màxima brillantor,
que el va portar a
assolir una magnitud
propera a la segona,
la qual cosa el feia
perfectament visible
a ull nu en cels
mínimament foscos.
Per l’espectacularitat
assolida, el darrer
cometa comparable
al Machholz va ser el
C 2001 Q4 Neat, que
es veié en les millors
condicions durant el
proppassat mes de
maig. Llavors, aquest
cometa va passar
molt a prop del cúmul
obert M 44, oferint un
espectacle majestuós
amb prismàtics.

No ha fet falta que
passessin ni tan sols 8 mesos
per repetir una altra visió
inoblidable. La fotografia
superior es va fer des de Santa
Fe (el Montseny), el 8 de gener
d’enguany, entre les 22 h 13
min. i les 22 h 23 min. T. U.,
emprant la tècnica del piggy-
back (és a dir, col·locant la

càmera en paral·lel al telescopi). Zoom Cosina 70-210 mm, a 210 mm de focal i F: 4.5.
Pel·lícula Fujicolor 800 NPZ Professional; negatiu escanejat i processat per en Joan
Martín. Autors: Josep Oriol Font i Núria Ricós.

Josep Oriol Font


