Una visita a l’Observatori del
Roque de los Muchachos
Enric Marco
El conductor de l’autobús està avisat. Els assidus al lloc on ens dirigim l’han advertit que no correga molt i que
no agafe les corbes massa tancades. Així que l’hora llarga que triguem en pujar al cim és en honor als visitants
peninsulars que estem poc avesats a les infinites corbes que cal recórrer per arribar al Roque de los Muchachos,
l’observatori astronòmic més important de l’hemisferi nord, situat a l’illa canària de La Palma.
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La lenta pujada és ideal per a conéixer la
geomorfologia i la geobotànica d’aquesta l’illa
volcànica que atresora un patrimoni natural notable, amb la presència de laurisilva i del pi canari
(Pinus canariensis) originari de les illes Canàries
i des d’on s’ha estès per tot el món mitjançant
repoblacions forestals, atès el seu ràpid creixement i rusticitat. Una característica d’aquest pi és
que té tres acícules per beina, l’únic d’aquest tipus
en Euràsia occidental, mentre que el pi pinyoner
mediterrani només en té dos. Ens conten com és
de resistent al foc, ja que de l’incendi que afectà
aquesta zona de l’illa l’any 2009 només en queden les soques ennegrides dels pins, però amb la
capçada ben verda. El pi canari és resistent al foc
gràcies, en part, a la grossa escorça surosa però,
a més a més, té un mecanisme per a regenerar les
cèl·lules danyades. Tot i això, la sequera fa que
no tot siga tan verd com caldria.
1.- Grup de visitants a l’Observatori davant de la Galàxia. Toño
González de Cielos-LaPalma.com.
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de parets verticals de fins a 1500 metres de
desnivell i 10 de km de diàmetre. Un corb
descarat se’ns planta al davant, no sabem si
per demanar menjar i, donada la seua grandària apreciable, amb perill per a la nostra
integritat física. Per allí se solen veuen
excursionistes, autèntics homes i dones de
ferro que han de salvar desnivells de 3000
metres, que recorren la ruta dels volcans
que, de nord a sud de l’illa, passa pels cims
dels pics i volcans més importants. Un

2.- Vista de l’illa on s’observa la separació entre la zona de pins i la del
matoll d’alta muntanya.

tir dels 2000 metres, els núvols hi passen difícilment i el
bosc de pi desapareix. Aleshores, tot d’una, l’illa se’ns
mostra nua, amb les diverses colades volcàniques acolo-

cartell ens indica que entrem en una zona
StarLight, marca que atorga la Unesco per

reconéixer la qualitat del cel nocturn.
Finalment arribem a les portes de les instal·lacions de

rides en els talls de la carretera, i en la vegetació
predomina el matoll d’alta muntanya amb comunitats arbustives com el
codeso (Adenocarpus viscosus spartioides), i altres
endemismes típics canaris i específics de l’illa,
com diverses espècies de
tajinastes (Echium sp.) i
la violeta palmera (Viola
palmensis).
Una

parada

ràpida

3.- Zona de colada volcànica i primers telescopis.

ens permet estirar les
cames per veure fugaçment la impressionant Caldera
de Taburiente, formada per una gran depressió erosiva

l’Observatori. Ací i allà, surten com bolets les cúpules
dels telescopis, ara encara amb les cúpules tancades a
l’espera de la nit. Mentrestant cotxes de turistes s’acosten a les diverses instal·lacions astronòmiques
per fer-se la selfie corresponent.
L’autobús ens deixa a la Residència. A l’entrada, un espill de cos sencer d’1,9 metres de diàmetre mostra la grandària real d’uns dels 36 segments hexagonals del Gran Telescopi Canarias
que visitarem a la vesprada.
La darrera sessió de la III Reunió de la Red
Española de Estudios sobre la Contaminació

4.- Mirador de la Caldera de Taburiente.
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mateix és el major telescopi òptic del món, amb
un espill segmentat de 10,4
m de diàmetre. El telescopi
va realitzar la primera llum
oficial en la matinada del 13
al 14 de juliol de 2007 i va
començar la seua producció científica a principis del
2009. El GTC té caràcter
internacional perquè s’han
firmat acords per a la participació en el projecte de

5.- Telescopis de l’Observatori vistos des de la Residència.

aplegat a l’illa de la Palma, se celebra en una sala pròxima. Avui parlem dels efectes mediambientals i sobre
la salut humana dels excessos de la il·luminació nocturna. I és que la contaminació lumínica no només afecta
els astrònoms sinó que en la vida diària tenim molts
exemples de com ens

Mèxic, a través de l’Institut
d’Astronomia de la Universitat Nacional Autònoma de
Mèxic i de l’Institut Nacional d’Astrofísica, Òptica i
Electrònica de Puebla, Mèxic. A més d’aquestes institucions també és soci d’aquest projecte la Universitat de
Florida. Cadascuna d’aquestes entitats participa amb un

afecta la llum artificial durant la nit,
per exemple, amb la
sobreexposició davant
d’una pantalla siga
d’ordinador, tauleta o
mòbil, la incidència
sobre el medi natural
i fins i tot l’afectació a
la vida marina.
Serà

després

de

dinar quan visitem les
instal·lacions de l’Observatori. Per qüestions de temps només
ens mostraran els dos
telescopis més grans,

6.- Segment de l’espill del GTC al hall de la Residència.

el Gran Telescopio
Canarias (GTC) i el William Herschel Telescope (WHT).
Ens haguera agradat visitar també el NOT i, sobretot, el
telescopi solar DOT. Però ho haurem de deixar per a una

d’observació.
El telescopi observa en llum visible i infraroja i l’espill
primari no està format per una única peca sinó que és

altra ocasió.
L’estrella de les instal·lacions telescòpiques de l’illa
és, sense dubte, el Gran Telescopi Canarias (GTC). Ara
Huygens nº 123

5% en el finançament i, rep a canvi, un 5% del temps

segmentat. 36 peces hexagonals vitroceràmiques, d’1,9
m de distància entre vèrtexs, 8 cm de grossor, i 470 kg
de pes cadascuna que s’acoblen per formar, entre totes,
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7.- Espill del GTC

un espill primari de 10,4 metres de diàmetre. El sistema

de les innumerables barres metàl·liques, escales, plata-

òptic es completa amb un espill secundari i un terciari

formes, etc... que et trobes pel camí.

que pot enviar la llum perpendicularment a l’eix òptic
del telescopi per situar el focus en set estacions focals
ubicades en punts específics situats sobre un anell que
envolta el tub del telescopi.

Seguidament la comitiva es dirigeix al telescopi
William Herschel (WHT). Aquest telescopi reflector
de 4,2 metres de diàmetre és ja un clàssic de l’Obser-

Sobre un d’aquest punts se situarà pròximament l’instrument MEGARA (Multi-Espectrógrafo
en GTC de Alta Resolución para Astronomía),
la construcció del qual està liderada per l’equip
d’instrumentació astronòmica de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) i en la qual participen més organismes públics i privats a través del
Consorci MEGARA. Una vegada instal·lat permetrà
fer espectroscòpia multi-objecte i en una zona del
cel de 3.5 x 3.5 minuts d’arc podran ser observats
simultàniament fins a 100 objectes, siguen galàxies
o estrelles. Així, l’observació dels objectes celestes
un a un sembla que ja ha passat a la història de
l’astronomia per estudiar ara grans zones del cel de
colp, amb instruments revolucionaris com aquest i
d’altres que vindran.
Tot això ens ho conta l’enginyer del GTC Agustín
Nuñez i l’equip de la UCM present, mentre passegem per la cúpula oberta a l’aire fresc de la vesprada per tal que adquiresca la mateixa temperatura de
l’exterior, a l’espera de l’observació de la nit. Una

8.- Esquema del GTC i situació de MEGARA. UCM.

gran infraestructura científica i sobretot tecnològica.

vatori del Roque de los Muchachos. La construcció va

Però cal anar coberts amb casc per protegir-nos el cap

començar el 1983, va ser traslladat a La Palma el 1985 i
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va veure la llum el 1987. Durant
molts anys va ser l’instrument
més gran de l’observatori però
l’arribada del GTC el va deixar
el segon. Tot i això, és un gran
telescopi i la visita a la cúpula
ens ho demostrà.
La muntura del WHT és altazimutal com tots els de la seua
grandària, mentre que l’òptica és de configuració clàssica Cassegrain. L’espill primari
parabòlic està fet d’un material
9.- Cúpula del GTC

vitroceràmic (Cervit) que té prop
de zero de coeficient d’expansió

dels anys 80 encara funciona perfectament.

sobre el rang de temperatura de funcionament. L’espill
primari és, a diferència del GTC, d’una única peça sòli-

No hi ha temps per a més visites. El telescopi solar

da, amb una apertura de 4,2 m de diàmetre i amb una

neerlandés DOT i la torre solar sueca es veuen en la llu-

longitud focal de 10,5 m (f/2,5). Aquest equipament i

nyania mentre que MAGIC (Major Atmospheric Gamma

els pocs problemes que ha tingut al llarg del temps han

Imaging Cherenkov), un sistema de dos telescopis de 17

convertit el William Herschel en un dels telescopis cien-

m de diàmetre dedicat a l’observació de raigs gamma

tíficament més productiu del món.

procedents de fonts galàctiques i extragalàctiques en el
rang de molt alta energia (30 GeV i 100 TeV), brilla sota

Tot això ens ho explica Chris Benn, gerent del WHT, i

els raigs del Sol camí de la posta.

especialista en instruments d’òptica adaptativa. A banda
del seu treball en astrofísica, Chris també ha dedicat

Després de sopar, però, queda l’activitat millor de

esforços a estudiar la brillantor del cel nocturn a l’Ob-

totes: l’observació del cel nocturn a ull nu i amb teles-

servatori, amb mesures des del anys 90. Pels seus estu-

copis. L’astrònom aficionat Toño González de Cielos-

dis sabem que el
75% de les nits
estan sense núvols
i que la brillantor
del cel arriba a
21,9 mag/arcsec2
en les condicions
més fosques.
En sortir podem
accedir a la sala
de control del
telescopi, encara sense massa
moviment. Amb
un impressionant
aspecte vintage
Huygens nº 123
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LaPalma.com, que ens ha acompanyat durant la visita,
ens prepara uns telescopis per veure els planetes i les
nebuloses en el cel immaculat del Roque. Tanmateix jo
preferesc preparar la càmera de fotos per captar, a partir
de la posta de Sol, Venus prop de l’horitzó i els planetes
Mart i Saturn sobre la galàxia de la Via Làctia. I és que
el cel que tenim damunt és el més impressionant que he
vist mai. Les nebuloses es veuen a ull nu així com les
zones fosques de la Galàxia, el seu centre en direcció a
Sagitari.
L’Estació Espacial Internacional fa acte de presència
creuant la Galàxia a l’altura del Triangle d’Estiu, mentre
cap a l’est, la galàxia Andròmeda es distingeix perfectament a l’extrem de la cadena que lliga la princesa d’Etiòpia entremig d’innombrables estrelles que fan difícil
reconéixer les constel·lacions.
I mentrestant el Telescopi de Trenta Metres (TMT) que
s’havia de construir en el cim del Mauna Kea a Hawaii
potser no es construesca allí perquè els natius hawaians
consideren que la muntanya és sagrada i ja suporta 13
telescopis. Entre les opcions que el consorci està estudiant està la instal·lació d’aquest telescopi gegant en el
Roque. Científics del TMT ja han visitat l’observatori i
ja s’ha pensat on podria situar-se, donat el cas. A banda
del cel ben fosc han valorat molt la gran velocitat de
11.- Telescopi William Herschel

transmissió de dades de què disposa l’observatori. Ara

12.- Sala de control del telescopi William Herschel.
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caldrà esperar què es decideix finalment.

13.- Telescopis MAGIC

Totes les imatges són d’Enric
Marco, llevat de
la del grup posant
davant

de

la

Galàxia que és de
Toño González de
Cielos-LaPalma.
com

i

la

de

MEGARA que és
de la UCM.

14.- Via Làctia amb Venus a l’esquerra, Mart i Saturn i la zona de Sagitari.

15.- Andròmeda, la galàxia i Cassiopea.
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