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La comunitat universitària ha rebut l’alto el foc anunciat per
ETA amb esperança i amb un especial record per a les vícti-
mes. La Universitat de València ha patit en nombroses ocasions
els colps de la violència terrorista. Manuel Broseta, Ernest
Lluch i Francisco Tomás y Valiente són especialment recordats
en aquest inici d’una nova etapa.  Pàg. 3

La Universitat suspén les activitats entre

les 12 i les 14 hores de hui dijous per tal

de facilitar l’assistència a la concentra-

ció antifeixista que tindrà lloc davant

l’edifici de la Biblioteca Gregori

Maians. A les 12:15 hores està convocat

un acte en protesta per l’atac d’un grup

feixista a un estudiant el dia 9 de març.

Alto el foc: esperança
i record de les víctimes

Hui, acte
antifeixista a
Tarongers

Foto de l’eclipsi presa
per l’Observatori
Astronòmic de la

Universitat.

La Lluna, 
de nou per enmig
La Universitat de
València va facilitar
ahir als interessats la
contemplació de l’e-
clipsi parcial de Sol.
Malgrat que les condi-
cions meteo-
rològiques no van
acompanyar, desenes
de persones s’apropa-
ren als telescopis
muntats per a l’oca-
sió. L’espectacularitat
de l’eclipsi d’ahir no
pot comparar-se a l’e-
clipsi anular del pas-
sat mes d’octubre,
però no deixava de
ser un fenomen inte-
ressant per a moltes
persones. En molts
països del món l’eclip-
si d’ahir fou total.
Pàg. 12

La Universitat, a
Formaemple@. La Universitat

tindrà una caseta a la Fira
Formaemple@, que se celebra

entre el 5 i el 8 d’abril.  
Pàgs. 6/7
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Podem ser escèptics.
Potser hauríem de ser-
ho per a no quedar

com a simples aduladors
d’una alegria puntual,
urgent, tal vegada provisio-
nal. Podem ser escèptics,
però no hauríem de negar
la possibilitat de trobar una
eixida al túnel fosc de tants
anys de morts a destall. La
sagnia física i moral de la
violència va assolar aquest
país durant molts anys i
quan ara ETA ha dit que
suspén el seu devessall de
tirs i de bombes hi ha qui
respira alleujat i hi ha qui
posa cara de pòquer, com si
una tristesa estranya res-
ponguera sospitosament a
la notícia de l’alt el foc per-
manent. El temps històric
que ens toca viure és irre-
petible. Val la pena apostar
alt, sense embuts, amb les
menys asprors possibles.
Algú ha posat traves a la
declaració d’aquest alt el
foc. Una d’aquestes traves
ha estat la que diu que en
aquest país les víctimes
hauran de trobar-se cara a
cara amb els seus botxins i
això els resultarà insuporta-
ble. Insuportable fins on,
em pregunte. Perquè els
que diuen això –i ho diuen
amb tota la raó del món–
ignoren –a posta o sense
voler– que des que va aca-
bar la guerra civil les vícti-
mes i els botxins han creuat
tots els dies les seues cares
pels carrers (sobretot als
pobles menuts) i cap d’a-
quells botxins no ha mos-
trat el mínim senyal de
penediment pel que va fer.
Potser pensen, com va dir
un dels reticents, que els
morts republicans després
de la victòria franquista són
menys morts que els que ha
cobrat ETA. No és hora
d’ajustar intransigents
comptes amb el passat,
sinó de comptar els passos
que han de donar-se d’ara
endavant. Amb totes les
cauteles que vostés vul-
guen, però que aquests pas-
sos es donen amb la ferma
vocació que la pau i la tran-
quil·litat són possibles,
necessàries, en un país que
havia esborrat del seu dic-
cionari moral la paraula
esperança. Tant de bo siga
així. Tant de bo.
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Passos
Alfons Cervera
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L’observació de l’eclipsi parcial
de Sol va resultar un èxit, mal-
grat els núvols que van anar apa-
reixent al cel de València i que
impediren contemplar la part fi-
nal del fenonem. Desenes de
persones es van apropar al Cam-
pus de Burjassot, on el Departa-
ment d’Astronomia i Astrofísi-
ca, d’una banda, i l’Observatori
Astronòmic, d’una altra, havien
preparat diverses iniciatives per
a contemplar l’eclipsi i per a res-
pondre les preguntes dels inte-
ressats. El tècnic del departa-
ment Enric Marco va explicar
que les condicions meteorològi-
ques eren bones al principi per a
l’observació directa, però els nú-
vols van dificultar la visió de la
part intermèdia, per acabar ta-
pant completament el Sol a últi-
ma hora. El fenomen va produir-
se entre les 11:15 i les 13:16 ho-
res. 

L’eclipsi de Sol fou total en al-
guns llocs com ara Turquia. En
alguns espais del Campus de
Burjassot s’havien habilitat pan-
talles connectades a ionternet
per a observar l’eclipsi total en
diversos països. A terres valen-
cianes el Sol es va tapar només
un 32%.

L’eclipsi va començar a la cos-
ta més oriental de Brasil, per a
creuar després l’oceà atlàntic
prop de l’equador i endinsar-se
en Àfrica. L’ombra va recórrer
Ghana, Togo, Benín, Nigèria,
Níger, el Txad, Líbia i Egipte.
Posteriorment, va creuar el
Mediterrani oriental i va arribar

a Turquia. Després passarà per
Geòrgia i les repúbliques caucà-
siques russes. L’ombra de la Llu-
na enfosquirà el Kazakhstan, la
Sibèria russa i acabarà a Mongò-
lia. Tot Europa veurà l’eclipsi

com a parcial. Per la seua situa-
ció geogràfica, els habitants de
Grècia i Bulgària foren els que
contemplaren un Sol més enfos-
quit.

Des del Departament d’Astro-

nomia i Astrofísica s’havien or-
ganitzat diverses iniciatives. Hi
hagué una observació popular en
directe de l’eclipsi parcial des
dels telescopis de l’Aula d’As-
tronomia. També una observació
per internet de l’eclipsi total des
de servidors a Turquia i a Egip-
te. Això va ser al Saló de Graus
de la Facultat de Matemàtiques
i a l’aula docent de l’Aula d’As-
tronomia.

D’altra banda, l’Associació
Astronòmica de la Universitat,
formada per estudiants de diver-
ses titulacions del Campus de
Burjassot, va traure també els
seus telescopis al carrer per a ob-
servar l’eclipsi parcial de Sol.

Imatge d’ahir al Campus de
Burjassot durant l’observació
de l’eclipsi. FOTO: ENRIC MARCO

Eclipsi
malgrat 
els núvols

Curisosa imatge de com es
reflecteix l’eclipsi utilitzant

de filtre una graella de
cuina. FOTO: ENRIC MARCO

No va ser un fenomen tan espectacular com l’e-
clipsi anular del passat mes d’octubre, però un
eclipsi de Sol sempre és un eclipsi de Sol, amb tot
el seu interés científic i amb la fascinació popular
que comporta. La Lluna es va interposar ahir entre
la Terra i el Sol, i la llum normal al migdia es va
reduir de forma sensible a València. En molts paï-
sos l’eclipsi fou total i els interessats pogueren con-
templar-lo des de qualsevol lloc gràcies a les noves
tecnologies.


