
EL CEL DE
L) HIVERN
ACTMIAT: Observaci6 d'estels

EDAT:APartirdels6anys. Entotcas€simponantque I'edatestigui unificada, de caraalamotivacid'
nivell i ritme de I'explicaci6..

OBJECTIUS: Descobrir I'existbncia de les constel'lacions d'hivern

Adonar-se dels cicles ssuonbmics (a rav€s de I'obsenraci6 al llarg de la nit o durant diferents moments
de I'uty)

Congixer la cultura popular i miOlogia que s'ha fet sobre aquestes agrupacions d'estels

MATERHL:.Una llanterna direccional (que faci un raig clar de llum) per a senyalar els eslels. El

propi de la motivacid: disfressa d'Ori6, de qualsevol ddu mioldgic...

NOMBRE: Ideal si no passa de 25, perd tambd es pot fer amb el doble. :
I.JN HEROI AI\OMENAT ORIO
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Ales nosres latituds Orid €s
la gran const€l.laci6 de
I'hivern. Amb la seva
grandlria i' majestuositat
omple un gran espai del
firmarnent, fins al punt de
ser f indicador que aquesta
estacid ja 6s aquf. Tot el que
cal fer 6s mirar cap al Sud i
la seva forma, especialment
els tres estels centrals i els
quatreque fan unrecungle
exterior, se'ns fartr
immediaament perceptible.
A partir de finals d'octubre
cap a les 11 h. (10 hora
solu) ja podem comengar a
observar aquesta curiosa
agnrpacid d'estels (que ot
just apuntarl pel Sud-Est).
Perd ser! sobretot al
desemb,re-gener-febrcr quan
mds altai dretaes robi en el
firmamenl
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TJN HEROI ANOMENAT ORIO

Pub qui era Ori6? Doncs no gens menys que un cagador gegant acompanyat de dos gossos que un dia
va caure enamorat d'unes nimfes que va descobrir en una cascada Les nimfes, que eren set filles d'Atles,
tenien una bellesa al que Orid no pogud resistir la temptaci6 d'acostar-s'hi, perd reb6 per aixd la
reprovaci6 de Jdpiter, el qual, molest, va decidir d'enviar-li un brau que se li interpos6s en el caml

Els ddus varen acordar de fixar la bellesa d'aquesta escena en I'estelada per a tota l'eternitat, potser, en
els seus designis, com a representacid de clstig exemplar per la desobedi0ncia... En tot cas, avui podem
gaudir de la seva obscrvaci6 ja que no nom€s Ori6 hi esti fixat sin6 tota la resta de personatges:

D'Ori6 en veiem els dos peus, les dues espatlles, el cap i el seu magnific cintur6. Del Cintur6 d'Ori6,
I'asterisme m€s f&ilment identificable, tambd se n'ha dit les Tres lvlaries i els Tres Reis Mags, i 6s que
6s precisament enre Nadal i Reis que aquests tres est€ls fan algada pels camins del cel. Del cintru6, a mds,
penja una daga que s'ha considerat el menec del mirall de Venus, perd aixd seria una alra histdria...

Si teniu bona vista tamb€ identificareu I'arc que sostd arnb la mA esquena (que apunta, com ha de ser, cap
al brau) i el braq dret que s'eleva vers I'esquena per a exEeur€ una sageta del buirac que hi du. En la
assimetria que mostra el conjunt s'hi aprecia la torsi6 del ronc del geganc tot un espectacle estbtic...

Si resseguim la lfnia imaginlria del seu cinturd (cap a
I'Est) trobarem Sfrius, I'estrella mds brillant de otes
ies delfirmament, descompunt elSol, 6sclar. Slrius
no 6s mds que I'ull del gos gran, i damunt d'aquest
trobarem el gos petir
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Damunt d'Ori6 hi ha el cano que el duiaperacostar-
se a les nimfes, anomenat Couer (Auriga en llaf).
Hi destaca el cavall principal, una estrella vermella
que td per nom Cabra. Veiem la tendDncia d'aquest
coBer a torcer cap a la dreta, on hi ha les nimfes.
L'estel Cabra 6s el setb pel que fa a brillantor i, a tall
d' utlcdota, val a dir que est} a 45 anys llum. Aixd vol
dirque la llum que rebemavuid'aquestestel va
sortir d'alll aproximadament quan aquf a la Terra
explotava la bomba atbmica sobre Hiroshima
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Tomant a I'escena, la intenci6 del cotxer de girar a la dreta es veu estroncada per I'aparici6 del brau
(Taure), que interposa les seves dues banyes entre el gegant i el seu Cotxer. Amb una buya sembla com
si volguds forcar la roda del Coorer. On s'ajunten les dues banyes, un riangle que no 6s sin6 el cap del
Taure, la boca i els dos ulls, un dels quals, vermell de sang, rep el nom d'Aldebaran.
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A la part dreta superior de l'escenografia, protegides pel Taure, es divisen les nimfes, un petit crimul on
cada nimfa, fent honor a la llegenda, gaudeix de la bellesa d'una onalitat crombtica diferenl

Encara afegirem que Posid6 (o Neptf), pare d'Orid, va concedir a aquest el privilegi de caminar damunt
les aigiles. Es per aixd que quan estA baix a I'horitz6 (quur surt o quan es pon) el veiem just damunt del
mar. Com a nota trlgica, perd digna de la m6s pura radicid hel.l0nica, destacarcm que fou condemnat
perArtemis amorirperlapicadaletaldel'escorpf.I6speraixdquequanOri6estAamagant-seperponent,
apareixl'escorpi6,ambel seu enorme fibl6, per llevant. Oridva fugint-nedesesperadamentenun
cicle d'etern re!orn...

MOTMCIf: A parrir d'aquestes llegendes cadascri ha de reure la motivaci6 que m6s li convingui
d'acordambl'edat. Pera nanospetis (que identifiquenOridperfectarnent!)rutlladeple quel'animador

aparegui de Zeus, el Ddu de I'Olimp, i expliqui, furids perqub hi ha mortals que no li fan cas, qub els
passaalsqui desobeeixen els dictas divins... Si sdn mds grandesconvindrlmdsquesiguiunciendfic,
que pacta que els nanos I'ajudin a robar quelcom (un meteorit...) a canvi d'explicar-los alguna cosa dels

estels. dbviament pot ser el mateix Ori6 que hagi caigut del cel... A partir dels 12 anys pot ser
desaconsellable la parafernAlia de la disfressa; millor que sigui el monitor sense carota que ho faci. En
tot cas, abans d'entrar en matbria, cal que estiguin prou modvaB i calmats, per tal de fer possible que

I'explicaci6 de I'animador es prengui seriosament o es respecti.

RITME: Si hi ha alguna prova, joc de pistes, etc, preferiblement es farl abans, per tal de cloure la
vetllada amb un ritmeasserenat i relaxatdel'observacid. Esimportanttenir-ho cncompteperassegumr
queelsnanosestiguinfisicamentipsiquicaen condicions de fer l'observacid. Seria idoni en un dia
d'excursi6 que es fes bivac, per0 I'Ori6 6s d'hivern...l
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Aixl6s com es veu I'escena gn una reprcsentaci6 antiga.
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I aquesta 6s la representaci6 real, sense cap altra constel.laci6, del cel de I'hivern, mirant
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