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PALMA Les càbales numèriques

tornaren a tenir ahir el seu efecte
lumínic sobre la Catedral de Mallorca. Amb l’arribada del solstici
d’hivern, la llum del despertar del
dia es projecta sobre les dues rosasses en una alineació perfecta
de colors que de cada any congrega més adeptes. Ahir, a les vuit del
matí, unes 400 persones no es
volgueren perdre aquest calidoscopi de la Seu, convocades per la
Societat Balear de Matemàtiques.
El baluard de Sant Pere és l’escenari idoni per presenciar l’espectacle, que tindrà el màxim apogeu
el 22 de desembre.
Serà precisament aquest dia
quan el sol entrarà amb més força
per l’ull major de la Seu i sortirà
per la rosassa de ponent. Des de
fora, s’observa com la Seu s’il·lumina en pocs minuts, si els niguls
no hi juguen en contra. Ahir, tot i
el mal temps, l’efecte lumínic
pogué ser vist complet per un públic delitós carregat amb les càmeres fotogràfiques a les mans.
Daniel Ruiz, vicepresident de la
Societat Balear de Matemàtiques,
explicà a aquest diari que aquesta
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activitat es realitza del 2007 ençà,
quan els matemàtics descobriren
el baluard de Sant Pere com a lloc
idoni per presenciar l’alineació de
llum. Al contrari del que alguns
pensen, l’efecte de superposició
de les dues rosasses no és un fet
arquitectònic creat a posta, sinó
que més aviat és una conseqüència accidental: “Allò important és
l’orientació de la Catedral cap al
solstici d’hivern, cap allà on surten els primers rajos del sol i que
simbolitza el naixement de Jesús.
Creim que es construí amb aquesta intencionalitat”, explica Ruiz.
Ara bé, la superposició de les rosasses tant a l’interior (el 2 de febrer i l’11 de novembre) com a l’exterior és una conseqüència de la
casualitat, ja que “el projecte inicial de la Seu no havia de tenir ni
dues rosasses ni havia de ser tan
gran”. És més, “durant segles no
s’havia vist aquest efecte perquè
la rosassa de ponent estava tancada”, recordà.
Es pot dir, doncs, que aquest és
un fenomen més o menys recent
sobre un edifici centenari que no
deixa de sorprendre els científics
mateixos, els quals remarquen
que la Seu també està carregada
de simbologia científica.•

Unes quatre-centes persones es concentraren al baluard de Sant Pere.
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Amb el solstici d’hivern, torna
l’alineació de la llum del sol a les dues
rosasses de la Seu, un calidoscopi de
colors que ahir al matí va brillar

Espectacle
de llum

L’efecte dels rajos del sol que es projecten sobre la rosassa.
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La ryanairització
del món
No sé si Ryanair és l’aerolínia
més moderna, però és sens
dubte la més contemporània.
S’ha convertit en un sinònim
d’eficàcia i alhora d’austeritat i
de simplificació, i t’obliga –encara que siguis el client, que
això ja no és cap títol– a fer
bona part de la feina que li pagues, a viatjar democràticament lleuger d’equipatge i a espavilar abans de pujar a l’avió,
quan en baixes i mentre ets a
dins, comprimit i suportant un
bombardeig de publicitat. (Són
tan bons espaviladors que han
espavilat les altres companyies
aèries, que la somnien com
l’explorador somnia el caníbal).
I vés alerta a intentar queixarte’n, perquè Ryanair és un
regne (el rei sol és Michael
O’Leary) més llunyà, fred i anònim que Fomalhaut, i cridar-hi
per telèfon t’arruïnarà. Com a
empresa, són uns linxs i manen
més que els governs dels països
on treballen (en el nostre cas,
desvetllant per enèsim cop
l’absurd monopoli dels aeroports), i han reduït la feina de
pilots i hostesses a un nivell similar al dels empleats de restauració. Per ser just, he de dir
que he viatjat sovint amb “ella”
i que són barats, eficaços i puntuals, i crec que els hem d’agrair l’anunci que ens fan: ha començat la ryanairització del
món.•

