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16 de novembre del 1609 
Hola, em dic Galileo Galilei i he creat un invent que canviarà el món. He 

creat un telescopi! 

Tot va començar quan vaig abandonar la carrera de medicina perquè no 
m’agradava i em vaig dedicar al que realment m’interessava: la 
investigació de l’Univers, la física i l’ensenyament de les matemàtiques. 
Aquí, va ser quan un alumne em va parlar d’un nou invent, les ulleres 
(aquestes es van utilitzar per ajudar a les persones amb problemes de 
visió, gràcies als vidres que s’utilitzaven com a lents). I se’m va passar 
per el cap, perquè no utilitzar la mateixa idea en un aparell més gran que 
permet-hi veure més allà del nostre planeta?  
I així va ser, quan em vaig posar a treballar amb el meu nou projecte, el 
telescopi! 

Segurament us estareu preguntant: com és el telescopi? Doncs el telescopi 
mesura 1’27 metres d’allargada, amb una lent convexa a davant i una 

(Galileo Galilei) 



altra lent ocular còncava i té 20 augments. També vaig utilitzar un tub 
d’òrgan per la seva construcció, sort que sóc un hàbil artesà! 

 
1 de desembre del 1609 
En aquests 15 dies, m’he dedicat a observar la Lluna. I he descobert: 
·La Lluna no és una esfera llisa i immutable com ens diuen. 
·Aquesta té muntanyes de diferents altures i també té cràters. 
·La Lluna passa per diferents fases. En aquest dibuix us ho ensenyo, 
perquè no sé com explicar-ho: 
 

 

 
16 de desembre del 1609 
Després d’investigar la Lluna, aquestes dues setmanes he observat el Sol 
i he descobert: 
·Té taques (aquestes van canviant). 
·El Sol té relleu i no és pla. 



·El Sol està en rotació sobre ell mateix, ja que les ombres van variant. 
Per tant, si el Sol gira sobre ell mateix, podria ser que la Terra també?  

 
31 de desembre del 1609 
Estic molt il·lusionat amb tots els descobriments que estic fent! 
Avui em disposo a observar Saturn. 
Saturn, no és ven bé rodo del tot és més aviat ovulat, i és el setè planeta 
després del Sol. 
Què estrany? No sé pas que l’envolta? El seu voltant està rodejat d’alguna 
cosa que semblant dues nanses, que deu ser? Tot plegat és molt interesant. 
 
7 de gener del 1610 
Després de les sorprenents troballes que he fet amb Saturn, vaig a observar 
un dels punts més brillants del nostre Univers. Endevineu quin és? 
Efectivament, és Júpiter. 
Utilitzaré les lents més potents, tinc un pressentiment que avui descobriré 
alguna cosa molt important... 

No em puc creure lo que vaig a dir, la Terra no és el centre de l’Univers, 
no totes les estrelles, planetes etc, giren al voltant d’ella! I us 
preguntareu, com ho sé?  Doncs acabo de descobrir que al voltant de Júpiter 
i giren quatre cossos celestes. Els anomenaré planetes Medicianos en honor 
a la família Medici que tant m’han ajudat. 
Aquest descobriment ho canvia tot, ens estem equivocant.  
Ho haig d’explicar! 



9 de gener del 1610 
Aquest diari ha sortit publicat i no porto bones notícies. En breu hem 

vindran a arrestar i m’obligaran a jurar que tot el que he descobert és 
mentida i que la Terra sí és el centre de l’Univers. Si no ho faig em 
cremaran en una foguera per rebel. 
Us tinc que deixar, estan picant a la porta, adéu.  
 

Per acaba, voldria explicar perquè he narrat aquest diari. 
Jo no sabia com escriure una història fantàstica sobre l’Univers, ja 
que sempre haig de tindre una referència per escriure. Sí tenia 
clar, que volia narra la història amb primera persona. 
Així que em vaig posar a buscar informació per internet i vaig 
trobar els descobriments que va realitzar Galileo Galilei. Aquests 
descobriments els va publicar en un llibre que es deia “El missatge 
de les estrelles”. Amb tot això se’m va encendre la bombeta de 
representar aquest diari.  
Vull deixar clar que el diari que he escrit jo, no correspon 
exactament amb el llibre que va escriure ell (òbviament). Galileo 
en aquell llibre va desmuntar la teoria d’Aristòtil, en canvi jo a part 
d’allò també he afegit els descobriments del Sol, de la Lluna...  Això 
sí, tota la informació que dono és certa, menys les dates que estan 
una mica modificades. 
Espero que us hagi agradat 🖤. 
 

 
 
 


