
DISCURS DE MARGARET J. GELLER 
 
Moltes gràcies per aquest honor tan especial. Fa alguns anys el meu marit i jo vam 
visitar Tarragona, i vam tenir l’encantadora i fascinant experiència d’explorar l’univers 
català.  
 
Aquesta tarda m’agradaria prendre’m la llibertat de combinar la meva experiència de 
Catalunya amb un breu recorregut pel cosmos, que és el que he estudiat en la meva vida 
professional. És clar que la meva visió de l’univers català és la visió d’una estrangera. I 
la meva visió del cosmos, bé, crec que tots som estrangers en els viatges de la nostra 
imaginació. Sovint la gent em pregunta: “No et sents petita estudiant quelcom tan vast 
com l’Univers?”, i jo contesto: “No importa com sigui de gran una part de l’Univers, si 
tu la pots incloure en un full de paper A4”. Els científics són els mestres de l’abstracció. 
És igual el que s’estudiï, la partícula, la cèl·lula, la Terra, l’Univers…, nosaltres 
modifiquem el subjecte a la nostra pròpia mesura. 
 
Els científics no són els únics que juguen amb l’Univers. Els artistes també ho fan. Un 
dels pintors catalans més famosos, en Joan Miró, estava fascinat amb el cel. Ell va 
escriure: “L’espectacle del cel m’impressiona. Estic totalment fascinat quan veig, en un 
cel immens, la Lluna creixent o el Sol. Allà, als meus quadres, hi ha formes minúscules 
en espais buits, horitzons buits, plànols buits. Tot el que estigui descobert sempre m’ha 
impressionat immensament”. Durant la Segona Guerra Mundial, Miró va pintar una 
sèrie de 23 constel·lacions. Ell és el mestre de l’espai i omple un lloc complex amb 
criatures, planetes, llunes i estels. Les constel·lacions d’en Miró només són visibles a les 
seves pintures; col·locava estels on ell creia que havien de ser-hi. Els científics, com els 
astrònoms, no poden escollir on posar els estels o les galàxies. Però poden descobrir on 
són. 
 
Una regió fosca del cel (fosca per a la nostra simple vista o des d’un petit telescopi), un 
petitíssim pedaç del cel, aproximadament d’1/1.000 de l’àrea de la Lluna, és un lloc 
perfecte per explorar la llunyana extensió de l’Univers amb el Telescopi del Hubble 
Space (HST). En aquesta regió (coneguda com el camp profund del Hubble), el HST va 
trobar unes 500 galàxies llunyanes. La majoria són molt menys atractives que la nostra 
Via Làctia. Són galàxies joves en procés de formació. La imatge arriba més enllà de 
l’Univers que qualsevol altra representació que tenim. Ens arriba dins d’un bilió d’anys 
des de l’esclat inicial. Les taques menys visibles i les galàxies estan a més de dotze 
bilions d’anys llum de nosaltres. Les observem tal com eren dotze bilions d’anys enrere. 
Els objectes menys visibles són unes fascinants deu bilions de vegades menys 
perceptibles que l’objecte menys notori que puguis veure a simple vista. La imatge va 
ser una mesura de l’extensió de la ment humana i de la imaginació. Mostra la connexió 
entre la tecnologia, la curiositat i l’impuls per comprendre el nostre lloc dins de 
l’Univers. La nostra galàxia, la Via Làctia  amb prou feines és única, ja que l’Univers 
conté bilions de galàxies com aquesta i els seus observadors veuen el mateix ampli 
Univers al seu voltant. La nostra insignificant posició s’ha convertit en quasi mediocre. 
I encara continuem escrutant l’Univers, li preguntem sobre la seva naturalesa i evolució 
i, fins i tot, sorprenentment  podem contestar moltes d’aquestes preguntes. 
 
Només una galàxia és visible, a simple vista, des de l’hemisferi nord de la Terra. 
Andròmeda és la galàxia gegant mes propera a la Via Làctia. Com Andròmeda, la Via 
Làctia és una gran galàxia espiral. El disc és blau perquè conté estels joves i calents. El 



Sol està situat a les proximitats de la Galàxia, a 25.000 anys llum del cèntric i gegant 
forat negre. Si el Sol estigués a Andròmeda, estaria aproximadament al braç més extern 
de l’espiral, a les proximitats de la Galàxia. Les galàxies com la Via Làctia i la 
d’Andròmeda tenen masses d’un o dos milions i milions de vegades la massa del Sol. 
Cadascuna d’elles conté bilions de sols com a estels. Aquests sistemes d’estels gegants, 
de gas i de pols estan sostinguts per la gravetat, és a dir, la mateixa força que governa el 
moviment dels planetes al sistema solar. 
 
Sabem les masses de les galàxies perquè podem mesurar el moviment dels estels i del 
seu gas. El 1970 Vera Rubin va mesurar la velocitat de la rotació d’Andròmeda. Per a 
sorpresa de tothom, les mesures van demostrar que l’Andròmeda, com la Via Làctia i 
altres galàxies, té una aurèola gegant i fosca. Avui, dels estudis com els de la Vera 
Rubin i després d’examinar els moviments de les galàxies relatius entre elles, sabem 
que el 85 % de la matèria de l’Univers és fosca. Coneixem quelcom sobre on està, a les 
aurèoles de les galàxies, per exemple, però encara no sabem què és. La Vera Rubin ha 
desenvolupat un paper especial a la meva vida com a amiga i com a mentora. Admiro la 
seva afectivitat i generositat, a més de les seves proeses científiques. La vaig conèixer 
als anys vuitanta en una reunió a la ciutat de Nova York. Vam recórrer la ciutat juntes, 
tractant temàtiques que anaven des de la roba fins als temes foscos de l’Univers. Des de 
llavors, hem parlat durant hores. Hem compartit alegries, emocions pels descobriments 
i, en els temps durs, ens hem ajudat mútuament. La Vera ha estat una inspiració especial 
per a mi, tal com ho és per a molts altres astrofísics d’origen femení i masculí. 
 
Als anys vuitanta estava traçant el meu curs del descobriment dins de l’Univers. En 
aquell temps no hi havia imatges del Telescopi Espacial Hubble. Totes les imatges són 
fotografies de dues dimensions d’un espai impressionant. Jo volia veure una projecció 
de tres dimensions. Llavors em vaig preguntar: quin tipus de model perfila aquestes 
galàxies en l’espai? La clau per crear projeccions tridimensionals rau en els colors de les 
galàxies. Si mirem atentament podrem observar que les galàxies són de diferents colors. 
Algunes són més vermelloses que altres. Les més rogenques estan més lluny que les 
blaves. Per què? Perquè l’Univers s’està expandint, i amb l’expansió, la longitud d’ona 
de la llum s’estén cap a una longitud d’ona més vermella. El 1929 Edwin Hubble va 
descobrir aquesta expansió de l’Univers. Les galàxies retrocedeixen entre elles amb 
unes velocitats proporcionals a les seves distàncies. Aquest sorprenent descobriment va 
ser, de fet, una predicció de la teoria general de la relativitat d’Einstein. 
 
Durant la primera part del segle XX, un home, Albert Einstein va revolucionar el nostre 
concepte de la llum i de la gravetat amb el seu desenvolupament de les teories 
d’especial i de general relativitat. Aquestes dues peces de física fonamentals són la raó 
principal de la nostra habilitat d’explorar i comprendre l’Univers. La teoria de la 
relativitat especial connecta l’espai amb el temps, d’una manera natural. Mesurem les 
distàncies de l’espai i registrem el temps que tarda la llum a travessar-les. El Sol està a 
vuit minuts llum de la Terra. L’estel més proper, la Pròxima del Centaure està a 4,22 
anys llum d’aquí, el centre de la nostra galàxia està a 25.000 anys llum de nosaltres, i 
les galàxies més llunyanes estan a uns dotze bilions d’anys llum. Gairebé tota la 
informació que tenim sobre l’Univers ens la porta la llum antiga. Veiem el Sol tal com 
era vuit minuts abans i les galàxies llunyanes en la seva joventut, tal com eren dotze 
bilions d’anys enrere, no gaire després de la seva formació. Creiem que coneixem 
l’espai i el temps per les nostres experiències diàries. Mirem els nostres rellotges per dir 
l’hora. 



Caminem per l’espai i, quan és necessari, utilitzem un GPS per planificar o guiar els 
nostres viatges. La naturalesa de l’espai és quelcom amb què, de fet, no hi pensem pas 
gaire. Si al matí marxem de la nostra habitació per anar a esmorzar a la cuina, esperem 
trobar l’espai del nostre dormitori exactament igual quan hi tornem, a qualsevol altra 
hora del dia, del mes o de l’any, per aquesta raó. La teoria de la relativitat general 
explica que l’espai de l’Univers és diferent del nostre espai estàtic local. Einstein exposa 
que els objectes gegants determinen la geometria de l’espai, que la gravetat és 
geometria. Al segle XVII, Isaac Newton va dir que la gravetat és una força atraient entre 
dos objectes gegants. Einstein esmenta que la matèria determina la geometria de l’espai 
i que aquesta comunica a la geometria material com ha de moure’s. Quan la matèria es 
mou, les ones de l’espai canvien com a reacció. A la teoria d’Einstein, l’espai és 
dinàmic. En la imatge d’Einstein un cometa xoca amb el Sol perquè hi ha una vall a 
l’espai del voltant del Sol i el cometa topa amb aquesta vall. Newton diu que el cometa 
xoca amb el Sol a causa de la força gravitacional exercida per l’astre cap al cometa. 
 
En la grandiosa escala de l’Univers, a més de bilions d’anys llum, la teoria de la 
relativitat d’Einstein fa l’estrafolària predicció, confirmada per les observacions d’en 
Hubble, que l’Univers és dinàmic, que s’expandeix i que l’espai entre les galàxies 
s’estén. Quan Einstein va trobar aquesta predicció de la seva teoria, va afegir un terme 
anomenat la constant cosmològica a les seves equacions, per parar l’expansió. Fins i tot 
Einstein, un científic herètic com ell, no podia imaginar un Univers que s’anava 
desenvolupant. Després d’algunes observacions es va veure que estava equivocat. A la 
teoria d’Einstein, les galàxies flueixen d’una a l’altra amb l’expansió de l’espai. Es 
mouen separadament perquè l’espai entre elles s’estén. En aquest espai extens, la 
longitud d’ona de la llum també s’estén i produeix els observats canvis vermells. Aquest 
efecte fa que les galàxies llunyanes es vegin més vermelloses en les imatges profundes. 
Si mesurem aquests canvis amb la vermellor, podem modificar una imatge plana amb 
una de tres dimensions. 
 
Sovint, les galàxies tenen amics. Com que són enormes, les galàxies s’agrupen en 
sistemes que oscil·len de parelles a grups que contenen des de centenars fins a milers de 
galàxies tan gegants com la Via Làctia. Fins als anys vuitanta, les galàxies i els seus 
agrupaments eren els objectes que van marcar el teixit de l’Univers, per a tots. La 
majoria d’astrònoms pensaven que les galàxies estaven repartides bastant uniformement 
per tot l’Univers i que les agrupacions més estranyes també estaven escampades 
uniformement. Aquesta idea estava basada en el desig per la simplicitat. No hi havia 
projeccions completes que cobrissin qualsevol àrea substancial de l’Univers. Per crear 
una projecció de l’Univers, mesurem les posicions de les galàxies al cel. Llavors 
despleguem la llum de la galàxia amb els seus colors per observar l’espectre. Des 
d’aquest se’n deriva un canvi rogenc. Amb els canvis vermellosos, podem construir una 
projecció tridimensional de l’Univers. 
 
Durant els anys setanta hi va haver una revolució en la tecnologia que utilitzem per 
detectar la llum i en la manera amb què tractem les dades. En l’astronomia, es van 
començar a utilitzar els detectors digitals. Les dades d’aquests detectors podien ser 
analitzades ràpidament mitjançant els ordinadors. Als anys vuitanta, un telescopi d’1,5 
metres, que era petit fins i tot en aquell temps, retornava vint-i-cinc canvis rogencs per 
nit a les galàxies que estan a centenars de milers d’anys llum de nosaltres. El meu 
col·lega John Huchra i jo, juntament amb el nostre alumne, Valerie de Lapparent vam 
mesurar els canvis vermellosos de mil galàxies, en una franja del cel del nord. Encara 



recordo el dia, a finals del 1985, quan per primera vegada vaig veure l’impressionant 
dibuix en aquest petit tros de l’Univers. El notori esquema s’estén per centenars de 
milions d’anys llum. Milers de galàxies perfilen regions fosques i aclaparadores de 
centenars de milions d’anys llum d’un costat a l’altre. Es creu que les galàxies 
perfilaven el contorn d’unes bombolles buides gegants a l’espai. Quina emoció va ser 
veure aquest esquema, el dibuix més gran que coneixem en la natura! 
 
Durant els set anys següents, en John Huchra i jo vam estendre la projecció d’aquest 
mapa. Els resultats científics eren emocionants i l’interès del públic cap al nostre treball 
em van estimular per fer-ho més accessible. El 1993, amb l’ajuda d’en Larry Smarr, el 
director del Centre Nacional per Aplicacions de Súperordinadors de la Universitat 
d’Illinois, vam fer un viatge punter a través de l’Univers més proper. Volia fer sentir al 
públic la sensació de viatjar en una nau espacial a través de l’Univers, cap a un espai 
més enllà d’Andròmeda. Durant el procés de fer el gràfic de la ruta per l’Univers, tots 
vam aprendre coses interessants sobre la percepció humana. Per exemple, als experts de 
gràfics d’ordinador els agrada moure les dades endavant i enrere. Quan vam ensenyar 
aquests moviments a l’audiència d’assaig, a aquests no els va agradar gens. Un 
cinematògraf que treballava per a nosaltres va emfatitzar que la gent no vola mai enrere 
i que identifiquen girar i inclinar-se amb volar. Aquests gràfics van ser el primer viatge 
animat a través de l’Univers que es basava amb dades reals. Són part d’una pel·lícula 
anomenada So many Galaxies..,.so little Time. I com a representació de la mesura de 
l’arquitectura de l’Univers romanen insuperables. 
 
Avui dia, els instruments més complexos dels telescopis de dos a sis metres han estès 
les projeccions de l’espai i del temps. Per a la meva actual investigació amb en Michael 
Kurtz i altres membres del grup utilitzem el MMT, un telescopi de sis metres i mig, 
situat al Mont Hopkins, a prop de Tucson, Arizona. L’instrument que utilitzem, 
anomenat el Hectospec, aprofita dues tecnologies que utilitzem cada dia: els CCD i la 
fibra òptica. Tenim CCD a la nostra càmera digital i la fibra òptica és la que transporta 
el nostre correu electrònic i ens porta cap a Internet, la pàgina web mundial. Per a 
l’astronomia, els CCD són més sensibles que els de la nostra càmera digital però 
l’objectiu és el mateix. Una vegada s’han aplicat aquests avantatges, permeten la mesura 
de centenars de canvis rogencs a la vegada, milers de modificacions vermelloses per nit 
en galàxies que són més de 200 vegades menys visibles que les de la nostra primera 
tirada. Al Hectospec, dos robots molt ràpids col·loquen 300 fibres òptiques a la plana 
focal del telescopi, a les posicions cuidadosament mesurades de les galàxies llunyanes. 
En una petita zona del cel, vuit vegades l’àrea coberta per la Lluna, hem projectat 
esquemes de més de cinc bilions d’anys llum d’aquí (això és més de deu vegades la 
distància que vam aconseguir amb la primera tirada) i aquestes projeccions comencen a 
ensenyar-nos allò que l’Univers aparentava quan estava a una mitjana edat. Els dibuixos 
són similars. Algun dia, possiblement els pròxims deu anys o així, tindrem una 
projecció més extensa. 
 
Aquest viatge que emprenem a través de l’espai i del temps hauria fascinat un altre 
artista català, en Salvador Dalí. El captivà la ciència i, sens dubte, el temps. Els seus 
rellotges fosos han esdevingut imatges icòniques. Va fer la seva famosa pintura La 
persistència de la memòria, només dos anys després del descobriment de l’expansió de 
l’Univers. Els rellotges fosos rebutgen la idea d’un temps rígid. No em sorprendria gens 
que Dalí estigués influenciat llavors per la recent descoberta de l’extensió dinàmica de 
l’espai-temps del cosmos. Dalí també va fer un vistós ull del temps. Plora pel pas del 



temps, per les memòries del passat i per un futur desconegut. Quan observa l’Univers, 
penso que aquest plora per l’admiració del que nosaltres sabem i del que encara tenim 
per descobrir i per comprendre. Avui, amb l’ull de l’astrofísic i tots els nostres ulls 
podem veure quasi tota la història de l’Univers. Al començament de l’Univers, no hi 
havia estels. 
Era essencialment un mar de matèria i radiació sense cap característica particular. Al 
principi de l’Univers feia tanta calor que els àtoms no s’hi podien formar. Els electrons, 
els protons i el nucli dels elements de la llum són partícules amb càrrega; els electrons la 
tenen negativa i el nucli, positiva. Les partícules amb càrrega interactuen fermament 
amb la llum. Als inicis de l’Univers, els fotons eren unes partícules de llum que no 
viatjaven gaire lluny abans de ser escampades per una partícula amb càrrega. Com que 
la matèria i la radiació estaven fortament lligades entre elles, l’Univers és opac des del 
seu inici més llunyà, encara que no ho puguem veure. En la seva evolució, l’Univers es 
converteix en transparent. Continua la seva inexorable expansió i es refreda, 
s’expansiona i es refreda. Quan l’Univers arriba a l’edat dels 400.000 anys, la seva mida 
és aproximadament d’una mil·lèsima de la grandària actual i és suficientment fred 
perquè els àtoms d’hidrogen puguin formar-se. La matèria a l’Univers es torna neutra. 
Els fotons ja no estan fortament lligats amb la matèria i l’Univers es torna transparent. 
Com que podem veure-hi amb claredat a través seu des del present (amb una edat de 
tretze bilions d’anys) fins a l’edat jove de 400.000 anys enrere, nosaltres podem 
reconstruir la seva història. 
 
Tenim una imatge de l’Univers de quan tenia 400.000 anys. La radiació de l’entorn 
còsmic que el cobreix transporta aquesta imatge de fa 400.000 anys amb ella. Aquesta 
radiació que va interactuar per última vegada amb la matèria va ser escampada, per 
última vegada, per la mateixa matèria quan l’Univers tenia 400.000 anys. Si us faig una 
fotografia, enregistro la llum i la radiació reflectida de la vostra cara. De la mateixa 
manera, l’entorn còsmic de la radiació transporta aquesta imatge de la distribució de la 
matèria a l’Univers de fa 400.000 anys. De fet, quan encens la teva televisió observes 
aquesta radiació com a estàtica i aproximadament un 1 % de la televisió estàtica és el 
xiuxiueig del Big Bang. La imatge de l’entorn de la radiació còsmica és presa des del 
satèl·lit WMAP. El Planck, el recent enviat satèl·lit europeu crearà una projecció encara 
millor! Aquest mapa mostra l’inici d’un Univers molt avorrit. Els bonys i els clots eren 
increïblement petits sobre una part, en un centenar de milers d’anys. Si la Terra fos tan 
llisa i tan uniforme com el principi de l’Univers també seria bastant avorrida. 
No existirien els Pirineus i, certament, tampoc hi serien els Alps. El pic més alt seria 
d’uns 150 metres d’altura, més o menys el punt més elevat al meu estat d’origen de 
Massachusetts. No obstant això, d’aquests petits bonys i clots de la infantesa de 
l’Univers, la gravetat en fa els objectes que veiem avui dia: galàxies, agrupacions, estels 
i planetes. L’interessant model de la gran explosió no informa de com es formen els 
objectes dins l’Univers. Aquest model ens proporciona la pista d’on es formen i 
evolucionen les galàxies i tots els objectes de l’Univers. La idea bàsica de la formació 
de l’estructura universal és que a la gravetat li agrada crear bonys. Aquesta força 
gravitacional amplifica els bonys i clots petits, revelats per l’entorn de la radiació 
còsmica, per crear els bonics objectes que observem. També determina la manera amb 
què estan distribuïts en l’espai. La gravetat pot crear objectes ben definits de petites 
irregularitats perquè ha treballat el problema durant bilions d’anys. És la força més 
dèbilment i pobrament entesa de la natura, que fascina els físics i va entusiasmar l’home 
que defineix l’aspecte de Barcelona, Antoni Gaudí. 
 



Quan vam visitar Barcelona, a l’Scott i a mi ens van captivar els models dels 
experiments de la gravetat de Gaudí. Molts de vosaltres probablement heu vist aquestes 
cordes i pesos a la Pedrera, que són models dels experiments de la gravetat. Gaudí va 
utilitzar aquestes estructures penjants de cordes i de peses com un ordinador analògic 
per dissenyar els seus edificis. Molt abans que l’ordinador ajudés amb el disseny, en 
Gaudí ja ho estava fent! La corda principal defineix un arc i les peses simulen la càrrega 
d’altres parts de l’edifici. Va ser el geni català qui va entendre que aquests models, de 
cap per avall, són estimulacions perfectes dels arcs en una orientació normal d’un 
edifici. Aquests arcs de catenària són uns ens característics dels edificis d’en Gaudí i els 
podem veure a l’interior de la Pedrera. L’artista català va utilitzar la natura per 
dissenyar amb naturalesa. Els seus edificis són un exemple exquisit de la connexió entre 
la geometria i les formes naturals, i entre la geometria i la gravetat. És interessant que la 
seva apreciació de la connexió aparegués al mateix temps que Einstein pensava en el 
mateix puzle però en una escala molt diferent. En la gran escala de l’Univers, la gravetat 
determina els patrons universals que observem i que vaig ser tan afortunada de veure, 
per primera vegada, al nostre tros de l’Univers.  
 
El progrés de la projecció de l’Univers ha estat molt ràpid. Al 1970, quan vaig 
començar com a estudianta graduada al Departament de Física de Princeton, només 
alguns milers de galàxies havien mesurat agrupacions roges. Avui n’hi ha més d’un 
milió. Si la tecnologia continua avançant, com ho ha fet des dels anys setanta, tindrem 
una projecció completa d’un Univers visible al voltant del 2100. La projecció en serà 
només una d’espai i de temps. Serem capaços d’emprendre un viatge de tretze bilions 
d’anys llum còmodament asseguts a les nostres cadires. 
 
Possiblement ho he fet sonar com si haguéssim vist i ho sabéssim gairebé tot sobre 
l’Univers. Però no he mencionat alguns dels enigmes més importants. El primer i potser 
el problema més profund dels nostres intents per entendre la història de l’Univers és que 
no sabem la naturalesa de la majoria de la matèria universal. El 80 % de la matèria de 
l’Univers és fosca. Sabem alguna cosa sobre on està pels moviments que ocasiona, però 
no sabem què és desprès d’intentar-ho desxifrar durant setanta anys. La investigació de 
la matèria fosca és un dels molts enllaços entre la física de la tan grandiosa cosmologia i 
la física de la tan petita partícula física. Potser les partícules de la matèria fosca seran 
descobertes amb el Gran Hadron Collider, una partícula acceleradora amb una 
circumferència de 27 kilòmetres, al CERN, a prop de Gènova. Però la matèria no és tota 
la història. Les observacions indiquen que la velocitat d’expansió de l’Univers s’està 
accelerant. El 70 % de la densitat de l’energia dins de l’Univers és també quelcom que 
encara no podem explicar i l’anomenem energia fosca. A la teoria d’Einstein, l’evolució 
de l’Univers està determinada per la quantitat d’energia que conté cada any cúbic. 
Alguna part d’aquesta energia està en forma de matèria. La teoria especial de la 
relativitat d’Einstein especifica la connexió entre la matèria i l’energia, la famosa 
E=mc2. La baixa densitat de la matèria i la perplexitat de la fosca energia ens diuen que 
l’Univers s’expandirà per sempre i que és infinit en extensió. 
Hi ha un nombre de fets sobre això que ens retorcen la ment però la nostra és l’única 
història de l’Univers. Va començar fa catorze bilions d’anys i continuarà expandint-se 
per sempre. Els estels envelliran i amb el temps es quedaran sense combustible. La fi 
serà freda i fosca. 
Haurem d’esperar un temps infinit per veure un Univers infinit i llavors no hi haurà 
llum per mostra’ns-ho. Avui en dia nosaltres només veiem una infinitèsima petita 
fracció de l’Univers. Assumim que allò que no veiem és com el que veiem. Són 



clarament trencaclosques profunds que queden per als qui volen entendre la història 
universal. No sabem de què està composta la majoria de la matèria i no ho hem sabut 
durant setanta anys. Per fer-ho pitjor, sembla que la majoria de la densitat de l’energia 
de l’Univers és també quelcom misteriós: l’energia fosca. 
És clar, la majoria dels científics que exerceixen, incloent-me a mi mateixa, assumim 
amb seguretat que resoldrem aquests problemes i que un dia serem capaços de, fins i tot, 
preguntar amb més profunditat algunes qüestions sobre l’Univers i el seu origen. La 
gent sovint em pregunta el perquè d’haver de contestar aquestes preguntes. Alguns 
dirien que, responent aquestes preguntes no molt pràctiques, desenvolupem tècniques 
que tenen conseqüències pràctiques importants. Per a l’astronomia, el desenvolupament 
dels CCD contribueix a la seva disponibilitat, a les nostres càmeres digitals. 
L’astronomia ha pres la iniciativa de l’ús i del processament de les imatges digitals, i 
també d’emprar grans grups de dades. Les tècniques que els astrònoms utilitzen per 
investigar i analitzar grans grups de dades són destinades al projecte genoma dels éssers 
humans per identificar algunes de les anomalies responsables de les malalties 
genètiques. El debat sobre el producte secundari pràctic és vàlid però he de confessar, 
per si de cas no ho heu endevinat encara, que sóc una romàntica. 
 
Penso que preguntar certes qüestions, la curiositat i el sentit comú humà de la pregunta 
ens fa ser especials. El nostre sentit comú de la pregunta ens obliga a descobrir 
l’Univers i a comprendre la seva història. El nostre sentit per la pregunta és la 
característica més preciosa que tenim i que hem de fomentar entre la nostra joventut 
proporcionant-los l’oportunitat de descobrir en peu d’igualtat a tots els qui tinguin el 
talent de preguntar i contestar preguntes fonamentals sobre l’immens Univers en el qual 
habitem. El somni de la humanitat és el fet de fer molt, el fet d’entendre molt sobre poc. 
L’astronomia justament ho fa a la més gran escala possible. És una mesura de l’abast de 
la ment humana. Assumim audaçment que les lleis físiques que descobrim, als nostres 
laboratoris, a la Terra són aplicables en tot l’Univers, a tot arreu i en qualsevol moment i 
que, a més, funcionen! 
 
Quan acabi de parlar, sortireu a fora on fa sol. Cada segon, cent bilions de bilions de 
fotons òptics toparan amb el vostre cap. La majoria d’aquests són del Sol i un simple 
bilió d’aquests, un bilió de fotons ve cada segon d’altres galàxies del cosmos. Aquestes 
galàxies, illes d’universos com la nostra Via Làctia, són a centenars de milions, bilions 
o, fins i tot, deu bilions d’anys llum lluny de nosaltres. Alguns dels fotons que xoquin 
contra el vostre cap tindran milions de bilions d’anys. Han viatjat a través de l’Univers 
durant tots aquests anys sense topar contra res fins que s’han trobat amb el vostre cap! 
Quina pena! Quan aquests antics fotons acabin el seu viatge en un telescopi, 
especialment en un de gegant com el Telescopi Europeu, que és extremadament gran, 
nosaltres podrem llegir els missatges que transporten sobre la naturalesa de l’Univers. 
Ens informen de l’aspecte que té l’Univers avui en dia i del que tenia ahir i bilions 
d’anys enrere. Amb els instruments correctes, per a nosaltres, tota la història de 
l’Univers existeix per poder-la observar i entendre. 
 
Vivim a la primera època en la qual és possible de projectar l’Univers. És extraordinari 
que els éssers humans preguntem sobre l’Univers i és encara més extraordinari que ho 
puguem contestar. Moltíssimes gràcies per incloure’m a la família de la vostra 
Universitat. 


