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La meva gran aventura va començar un diumenge d’hivern, quan el meu plat 
favorit acabava d’aterrar sobre la taula.

—Els canelons ja estan a punt! —va anunciar la meva àvia—.  

On s’ha ficat el teu avi? Eva, pots pujar a buscar-lo? Segur que  

continua tancat al seu estudi.

—Ja hi vaig...
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Les golfes són el lloc favorit d’en Leonardo, que jo sempre anomeno «avi Leo».  

Una vegada fins i tot va construir una nau voladora a la nostra gata, però la iaia l’hi va prohibir 

quan el pobre animal va caure d’una altura de dos pisos. No li va passar res, però des d’aleshores 

sempre desconfia una mica d’ell.

A mi m’agrada molt observar-lo mentre treballa. De vegades em deixa ajudar-lo en 
els seus projectes, però l’últim és alt secret. L’únic que m’ha explicat és que la seva 
nova màquina el portarà més enllà del que ningú hagi somiat mai.

És un inventor i sempre està creant aparells divertits, alguns per mirar els estels, d’altres per 

tallar la gespa sense cansar-se. 

El meu avi és un enamorat de la ciència i un inventor de primera. 
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I crec que aquest invent 

meravellós té la porta 

oberta...

El telescopi es va inventar per poder 
observar detalladament objectes 
llunyans. La màgia va succeir quan 
a Galileu se li va acudir enfocar 
amb aquest aparell el cel nocturn. 
A partir d’aleshores, els astrònoms 
el fan servir per observar estrelles i 
galàxies llunyanes.

La velocitat amb què la llum viatja 
dels astres als nostres telescopis, 
tot i que és molt ràpida, no és 
instantània. En el cas d’estrelles 
llunyanes, pot trigar fins i tot milions 
d’anys. Alguns dels estels que 
veiem al firmament són tan lluny 
que, quan la seva llum arriba a la 
Terra, ja han desaparegut. El que 
veiem són els fantasmes d’aquelles 
estrelles mortes. En aquest sentit, 
els telescopis són com màquines 
del temps. El que realment veiem a 
través d’aquests aparells són milions 
d’anys en el passat. La llum de la 
Lluna triga un segon a arribar fins a 
nosaltres, de manera que la propera 
vegada que la miris, has de saber 
que estàs mirant un segon en el 
passat.

UN TELESCOPI ÉS 
UNA MÀQUINA 
DEL TEMPS



Benvinguda a l’Ou de l’Univers, comandant E
va! 

Sóc en Cassini, el navegador de la càpsula, 

en espera de les seves instruccions per al viatge. No es descuidi de tancar l’escotilla i posar-se el cinturó, si us plau
...



Estimada Eva,

Si llegeixes això, vol dir que necessito la teva ajuda.

Ha passat una cosa meravellosa, o bé catastròfica, depèn de com 

es miri...

El meu invent ha funcionat! L’Ou de l’Univers pot portar-te a 

qualsevol moment de la història i a qualsevol lloc de l’espai. Des 

de les estrelles més remotes fins als moments més llunyans de la 

història del Cosmos.

He conversat amb els científics més importants de tots els temps i 

he viatjat a llocs inimaginables. Però amb l’entusiasme de les meves 

investigacions no em vaig adonar que la meva màquina estava 

perdent peces...

No em podia arriscar a tornar a casa dins de l’Ou de l’Univers, 

perquè tenia por que s’espatllés i el meu cos quedés escampat pel 

Cosmos, com pols d’estrelles.

Necessito que segueixis el meu rastre per l’Univers, recuperis les peces i 

vinguis a buscar-me aquí on sóc (ni jo mateix sé exactament el lloc...).

Ets l’única de la família que ha heretat els meus gens d’explorador. 

Poso en tu totes les meves esperances. Sé que em sabràs trobar!

Una abraçada atòmica del teu avi que t’estima,

Leo

PD: Tot i que la teva missió és extremament important, recorda: sempre 

cal gaudir i aprendre de cada viatge. 

La ViDa éS UN MiraCLE, NO hi PODEM PaSSar DE PUNTETES.



Nova York, 1978. 

Bon desembarcament, comandant.

Hem arribat a la nostra destinació 

amb el mateix programa seleccionat pel capità:

1. EL NOSTRE VEÏNAT CÒSMIC



—No esperava tornar a veure aquesta màquina fascinadora...  
—em va dir amablement— i, per descomptat, tu no ets en Leonardo.  

On és el meu vell amic?

—Molt de gust, joveneta, jo sóc Carl Sagan! Em dedico a la 
ciència, especialment a explorar els misteris del Cosmos.

—Oh! El reconec, senyor Sagan. El meu avi i jo hem vist moltes vegades els seus 
documentals sobre el Cosmos. Però ara ell ha desaparegut, just abans de dinar, i crec 

que ha estat en ficar-se a l’Ou de l’Univers. No deu saber per casualitat on el puc 
trobar?

—Per poder iniciar una recerca... —em va explicar Carl Sagan—,  

primer has de saber on ets tu. 

Fixa’t en tots aquests punts al mapa. Són galàxies! I el nostre planeta  

està amagat en una.

—Coneix el meu avi Leo? Em dic Eva i l’estic buscant.
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