
I Diu Einstein que «restringir l’accès al 
camp del coneixement a un petit grup 
mata l’esperit filosôfic de la gent i con- 
dueix a la pobresa espiritual.» Aquesta 
declaració tanca el text amb qué l’autor 
d’aquest Ilibre obri el seu preámbul. 
Einstein s’hi planteja el problema de la 
divulgació científica i assenyala els dos 
esculls amb qué es troba: «O aconse- 
gueix fer-se inintel ligible en ocultar 
l’esséncia del problema i ofereix al lec
to r aspectes superficials i al lusions 
vagues, i l’enganya», o bé «li dona una 
explicació del problema, de tal índole 
que el lector que no té especial prepa
rado és incapaç de comprendre l’expo- 
sició i perd les ganes de llegir.» 
Aleshores, qué fer per a evitar les males 
conseqüéncies de restringir el coneixe
ment a uns pocs? El lector cuite no 
especialitzat ha de perdre, dones, la 
possibilitat d’accedir-hi? Einstein, pero, li 
tira una mà, quan marca la direcció en 
qué s’ha de moure qualsevol intent de 
divulgació científica. Diu: «Si ometem 
aqüestes dues classes d’intent de divul
gació científica actual, queda ben poca 
cosa.» I tô t seguit afegeix:«Aquest petit 
romanent, peró, és m olt valuós.» 
Aquesta remarca és molt important, ja 
que marca un espai, limitât, peró «molt 
valuós», en qué ens podem trobar amb 
garanties amb els científics.
Vicent J. Martínez s'ha instal lât en 
aquest plantejament amb el seu Ilibre 
Manners que solquen el cel (Premi 
Europeu de Divulgació Científica Estudi 
General 2005). Es pot ben bé dir que el 
seu propósit ha cristal litzat en una 
exposició clara i oberta deis coneixe- 
ments a qué han arribat els científics 
sobre l'univers. Com volia Einstein, ha 
plantejat la seua obra parlant de l’únic 
que es pot parlar a un public de no 
especialistes, de la «poca cosa que 
queda», si fuig deis dos extrems abans 
esmentats i se centra en el «roma
nent».

Ara bé, aquest «romanent» no és un pur 
résidu irrellevant i pobre, sino molt rie i 
molt fascinant, si és tractat amb compe- 
tència. Hem de tindre en compte, no 
obstant, que encara que «el que queda» 
resuite fàcil d’explicar, això només voi 
dir que es pot explicar i comprendre 
suficientment, però que el lector no 
especialista sempre es trobarà amb con- 
ceptes, plantejaments o experiments 
que se li escapen per un costat o altre. 
Aquest romanent del romanent, però, és 
assimilable fins al punt d’apassionar-lo. 
L’important, com ocorre en aquest lli- 
bre, és que u pot seguir l’exposició 
sense tirar la tovallola i que, fins i to t 
quan li sembla que tal o tal altre punt no 
l’acaba d’entendre, se’n puga fer, 
almenys, una idea de l’abast de les qües- 
tions i de les solucions aportades.
Quan és aixi, com ocorre amb aquest 
volum de Vicent J. Martinez, u s’ho passa 
bé i acaba la lectura amb ganes de 
saber-ne més, d’aquesta matèria con
creta o d'altres que tracten obres del 
mateix estil. Afortunadament, la biblio
grafia, ara, fins i to t la més selecta i exi
gent, és m olt amplia.
Mariners que solquen el cel conta l’a
ventura de l’univers to t contant l’aven
tura dels cientifics, astrônoms i fisics 
que s’han dedicat a explorar-lo, mesu- 
rar-lo i explicar-lo. Entre els diferents 
enfocaments possibles, l’autor n’ha triâ t 
un: el que considera la cosmologia com 
una branca de l’astronomia i es pregun- 
ta: «Com els diferents constituents de 
l’univers —des dels planètes i els estels 
fins a les galaxies i cumuls de galàxies- 
han aparegut i han evolucionat amb el 
temps.»
En aquest capitol introductori, «La sim- 
fonia còsmica», ens situa davant d’una 
visiô comparada de les escales de dis
tancia i el temps côsmic. Les correspo- 
nents a la vida, a la Terra, «es troben al 
bell mig del fenòmens a gran escala de 
l’astronomia i la cosmologia i dels fenò-
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mens a petita escala de la física nuclear 
i atòmica.»
Els capítols que segueixen tracten dife
rents fets, problèmes i teories. Per què 
la nit és fosca quan resulta que hauriem 
d’estar il luminats pels milions d’estels 
que brillen al nostre cel?Altres els dedi
ca als diferents sistemes cosmologies, 
als cometes, al treball dels científics per 
a mesurar les distancies dels astres, a la 
polèmica entorn del Big Bang, a les galà- 
xies (per què n’hi ha més a banda de la 
nostra), a l’expansió còsmica, a la fo r
mado dels elements, començant pels 
més lleugers com l'hidrogen, l’heli, etc., 
a l’univers en expansió accelerada... 
Tot un repertori de fets i teories, de 
polémiques i de descobriments que 
Vicent J. Martínez ens explica d’una 
manera que aconsegueix apassionar- 
nos i orientar-nos en l’univers i eixam- 
plar la nostra cultura personal. |
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