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UNA EXPERIENCIA INOBLIDABLE

He v í e í tat el Museu de la Ciencia un dissabte al ma t í •

Ignora si és un dia especialment favorable per a aug ment ar- el
nombre de visitants. pero el cert és que avui n'hi ha malts. amb
una ma.íor-La de .i oves i de nene. També hi ha gent gra'n. emb el

mateix posat d'expectació que la resta de cancurrente: tets tenen
un somriure d'il.lusionada espera ale co::n si es
preparessin per a emprendre una ave rrt ur-a fasei na nt . A mí. no em

scrpren. per-qué .1 o mateí.x ero trebo sota aquest estat di esperi t.

MI he 'Cremes a :mi i 3018 fa.:mi 1iars que mi ac cmparrye n una estona

int8rSGSantissima.

En general, 818 museus exh í beixen peces quietes. solenL."les.

qU8 C8TI".;'iden a un cert r-eco l I irnent. El Mueeu de la Ciencia.

ei:mple:ment i tate inciten una participació activa
del contemplador. El va enriquint ele seus coneixements en
pass.:!r d "un tema a c orn si es tractés d ' un .t cc pl e de

pero :m.ai

L'hcra de la meva visita coincideix areb una de les

pú b I ic Si agorabc I a a disciplinadament. i es Ll Lu r-a a

sera oferta. EIs ne nss, men t r-e f an e ua al costat deIs grane. no

paren de girar el cap per mirar el submari cue hi ha a fara. Els
atreu d.'una manera irresistible. "J'a hi an í r-em després. " diu
un p~Y-e e un mestre ala no i e i noies :més impacients. I ~fege1~t::

"Ara prepareu-vos a veure els altres cels".



(no previst en els textos que acompanyen els visitants): em
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"Ele al tr8s csls" és la 11 i~ó :mon8gr~fic.3. Que es d.one r-á
avui. L'encarre~at de la classe obre les portes del planetari i

la gent hi entra a poc a poco no s'empeny ningú. potser perque la
prsssr!ta 3.specte tranquil.litzad8r. Es

confortab18. segura. a d8sgrat del misteri tecnic que representa
el aparells de rellotgeria que hi ha al
c8ntre de la sala. tot iust a sota i al centre de la oúpula que
ha d'assumir el paper de firmamento Les butaques són
comodissimes. amb uns respatllers reclinables i encoixinats. es
veu de seguida que permetran d'enfrontar-se aznb les comp Le xf tats
de l'astronomia sense neguits corporals. una cosa roolt d'agrair.

I comen~a la seSSlo. Milers d'estrelles i de cossos
celestes inicien una desfilada al.lucinant. en el sentit contrari
a les agulles del rellotge. Aixo em produeix el primer fenomen

fa l'efecte -clarissim- que tct l'ecuiD que és l'~nima del
pLa ne t.a r-I, els pr-ot ectors. la rellotg-eria ' la se 1ida base que
818 sustenta. 9S desplacen ale reeus ulls 8ap a l'ssquerra. És una
sensacié desconcertant. perqué tot ere semblava fermament collat a
terra. La veu del locutor va desgr~nant el seu discurs, remarca
que el cel que contemplem no és el nostre -el que estero
acostu:mats a i ene rl '.......cna informacions molt ~'Paluoses
d.estinades que ene en f em oá rr-ec . Mentrestant. surt el sol
de.r r-ar-ameu i recorre la vol ta més de pressa que no sembla.
Pravant de segUir-lo, inclino tant el respatller de la meva
butaca que quasi em trobo el clatell a la falda d'una senyora del
rengle posterior. "Perdani I m". li die a mb un rubor mal
dissimulat. I ella ero respon amablement que no hi ha de qué. coro
si aquestes coses ia fossin pr6pies deIs planetarie.

Petites anécdotes aparto tinc laimpressió· que tothom s'ho
pasea bé .. I aprenem. se' ns obre un univers que desconeixi ero del
tot o conei}~iem ma lamerrt, a desgrat de pertan:¡er-hi. És bo de
saber on para la terra que trepitgero i el sostre infinit Que la
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8cbreix. ~na mica com si algú ens fes present tot allo que ens hi

juguem a les bones. I

Un 80p acabada la sessió. s'encenen els llums de la sala i

el públ ic s I a Le a deIs seients amb l' aire d' haver aprofi tat el

temps d'una manera ben agradable. La sortida és for~a més activa

c ue l' entrada. potser per-qué la gent es disposa a continuar un

prcg-rama apassionant que el reclama irresisti b Le ment , S' enceta

~na divisió d'opinions entre famílies i grups més o menys

crganitzats: hi ha qui vol anar de seguida al primer pis del

::nuseu ("Espai") i d'altres s'inclinen pel soterrani ("Mecanica" i

"Ordinadors"). uns tercers desi tgen romandre a la planta ba í xa
("Percepció") i uns altres se senten atrets pel segon pis

("óptica"). Jo sóc d'aquests darrers i hi arrossego els parents
que m'acompanyen.

De feto no passa res que no tingui possibilitats de

reparaci6 Lmme d í at a , Sabe:m que cada reclam ens espera al lloc

8crresponent i .í a ens haví em fet el pr-opo a í t de complaure' ns amb

tots .. Almenys. en una primera visi tao perque el Museu de la

Ciencia ens fa sentir que caldra tornar-hi una colla de vegades.

Potser és aquest sentiment el qui manté en els rostres deIs

v í.e í tarrt e el sornriure d' il.lusionada expectació que he esmentat
abans.

La secció d ' 11 óptica" no defrauda gens la fe que hi he

pcsat. ES plena de prodigis. A mi m'atreu de bon comen~ament la

finestra magica. No me'n sé avenir. Mentre la miro amb els ulls
be n obe r-t ss, finestra gira sobre un e í x , sempre en la mateixa
direcció. Pero si acluco un ull. la finestra canvia de cop i

volta i es posa a girar en sentit contrario Com que som
desc-onfiats de mena. la primera reacció és de tornar a esbatanar

tots dos ulls. per veure si descobrim alguna trampa mecanica que

expliqui un fenomen que ens resistim a entendre. 1 constatem que

no hi ha trampa o que. en tot caso aquesta és tan soIs en
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~osaltres :mateixos. La guia del museu ens explica que "el cervell

prefereix d'acceptar que el sentit de gir ha canviat abans que

entrar en contradicció amb l' experiencia". És fantastic! Jo he

tin~ut sempre reserves serioses pel que fa a les experiéncies del

meu cervell. pero a partir d' ara el consideraré en quarentena

perpetua. Val més no refiar-se massa.

Mentre afronto la pertorbacié ocasionada per la finestra

mágí ca , els meues parents ero criden de di verses bandes. S' han

escampat. Un d'ells vol que vegi la cambra misteriosa. un altre

em convida a .iugar amb la llum i els miralls i encara un altre.

engrescat per la paradoxa optica. em proposa de compartir el seu

entusiasme. Tot a í xó no afecta pas únicament la meva famí lia.

sinó que és evident en tots els grups. Hi ha un revoltim general.

pero dins una captinen~a molt civilitzada. Es deu a unes ganes de

~o perdre's res. de veure-ho tot. Algun impacient vol arrossegar

els seus acompanyants i comenca a passar cap als al tres pisos.

perqué les promeaes són moltes: els coeta d'exploració de

l'espai. l'espectacle estroboscopic. les ombres sofisticades. el

triangle iropossible. la cortina de les sensacions. el giroscopi.

el dimoniet de Descartes. els di buixos animats. el pé nd.oI de

Foucaul t. els microordinadors. els hemisferis de Magdeburg. les

?erticals que creixen. la percepció del so en relleu.. 1 mé e ,

molt méa que tot a í xó . He fet una llista sense ordre. sota la

i~pressió recent d'un aiguabarreig de descobertes memorables. Són

coses que .í a haurí ero de saber. pero la veri tat és que aquí. en

posar-nos-hi en contacte. se'ns obren les portes del coneixement
directe.

Algú ha dit que els rouseus són cementiris de l'art i de la

historia. És una opinió depriment. no del tot .iusta. pero qui sap

si té el valor de les aproximacions. Tanmateix. els cementiris

(ni caldria dir-ho) mereixen tots els respectes. són també una

part de la memoria col. lectiva que hem de preservar.



ressuscitar la memoria. sinó que activa poderosament la
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P8ro el Museu de la Ciencia és diferent. No es 1imita a

imaginació. tan necessaria per a poder viure. M'atreviria a dir
que després de visitar-lo (o d'"ésser visitats" per tot allo que
afereix) ens sentim una mica millors. una mica més complets. Cam

si ens haguéssim acostat a un món magic que és tan nostre com el
IDÓn qualificat de real.
mateixos i ens envolta.

perque també existeix en nosaltres

Valdria acabar aquestes ratlles amb una recomanació
fervorosa: cal anar al Museu de la Ciencia. i tornar-hi unes
quantes vegades. És una recomanació d'aquelles que es f an de
gust. perque ele amics. els parents i els coneguts -si en fan
cas- l'agrairan de veres.

Pere Calders


