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Diàlegs amb l’entorn
L’univers violent. Com és possible que es-
tiguem vius?

L’1 de novembre, a les 19 h, a la Sala del Justícia de l’Ajuntament de Morella. Manel 
Perucho i Pla, professor del Departament d’Astronomia i Astrofísica i de l’Observatori 
Astronòmic de la Universitat de València, i Secretari Acadèmic de la Facultat de Física 
va reflexionar sobre la violència de l’univers. A continuació podeu llegir un resum del 
que va comentar.

El professor Perucho ha presentat, a la seua conferència, diferents 
escenaris astrofísics que involucren quantitats enormes d’energia, 
típicament associats a explosions d’estreles massives, a la formació 
de forats negres i a la caiguda de matèria sobre aquests objectes. 
Tant al llarg de la vida de les estreles com en l’explosió final de les 
estreles massives, ha explicat, es formen el elements químics més 
enllà de l’hidrogen i l’heli, és a dir, que gran part dels elements que 
formen el nostre Sistema Solar, la Terra i fins i tot a nosaltres, s’han 
generat al sí d’estreles que van nàixer i evolucionar fins explotar 
abans de la formació del Sol. En particular, es creu que el Sol és una 
estrela de tercera generació des de l’origen de l’Univers.

Perucho ha explicat que la radiació d’alta energia que es produeix 
a les explosions d’estreles massives pot tindre efectes devastadors 
en la vida de planetes propers, i ha relacionat l’existència de vida en 
el nostre planeta amb el fet que es trobe allunyat d’una regió molt 
activa pel que fa a esdeveniments energètics, com és el centre de la 
Via Làctia, la nostra Galàxia: El Sol està localitzat a més de 20.000 
anys-llum d’aquesta regió en la que segurament és poc probable tro-

bar vida tal i com la coneixem al nostre planeta.
A més, el professor ha explicat que al centre de cada galàxia hi ha un forat negre amb 

una massa enorme (entre milions i milers de milions de vegades la massa del Sol). En 
un tipus de galàxies conegudes com ‘actives’, la matèria forma un disc al voltant del 
forat negre. En caure-hi, genera gran quantitat d’energia, que és alliberada en forma 
de radiació i dolls de plasma que viatgen distàncies gegantines, de l’ordre del milió 
d’anys-llum, modificant l’evolució de la galàxia progenitora.

En conclusió, ha afirmat, la presència de vida al nostre planeta es deu en gran part, 
segurament, a que es troba en un racó tranquil d’una galàxia tranquil·la.


