ECLIPSI A LÍBIA
Quan l'eclipsi va ser total em va agafar tremolor de l'emoció, en saber i
notar que en aquell moment estàvem alineats amb el Sol i la Lluna... no es pot
explicar. Quan veig les fotos en
pantalla de tot el procés, el
canvi de llum és considerable.

No feia vent però vaig veure les
"ombres volants" reflectides en
una manta de color verd (es veu
que sobre aquest color es veuen
millor), com si fossin les
ondulacions de l'aigua d'una
piscina.

No feia vent però al veure les
ombres ho semblava.

I es van veure Venus, i Mercuri, entre Venus i el Sol. L'esclat que apareix
quan la Lluna comença a enretirar-se del Sol va ser impressionant, com un
anell amb un gran diamant tot il.luminat.

Vaig visitar Trípoli 5 hores i 2 d'elles en autocar. El barri on hi havia els
artesans i botiguers, el passeig marítim, una mesquita petita molt maca i una
de gran, la més gran, que abans havia estat l'església del Sagrat Cor. Allà
vam poder entrar a la part
superior on van les dones, tapades
amb el mocador i sense sabates,
vam trobar-nos amb una senyora
que
anava
amb
la
filla i la mare i gairebé vaig
sospitar cert proselitisme en la
xerrada. Li vam explicar el que
coneixíem de l'islam però sense
parlar d'opinions personals.

A Trípoli hi havia 2 esglésies catòliques i la gent que hi entrava anava
vestida a l'occidental.

I Benghazi, al nordest del país, on fa un mes aproximadament hi va haver
aldarulls per les vinyetes, era una ciutat que la teníem davant l'hotel però
que no hi vam anar a passejar. És més moderna que Trípoli, la van fer nova
després de que no quedés res durant la segona guerra mundial. Vam visitar
la Muntanya Verda, a uns 250 km al nordest de Benghazi, amb una costa
que sembla un jardí, sense els edificis que tenim aquí però amb un paisatge
molt semblant... vaig arribar a veure 4 tons de blau a l'aigua del mar, i amb
formacions semblants a les que hi ha a Normandia, increïble. Les plantes,
algunes com les d'aquí (el romaní el posen al té) i algunes que no havia vist
mai. Vam visitar Cyrene i Apollonia, ruïnes gregues de gran extensió, el
temple de Zeus gairebé tan gran com el Partenon, i esglésies bizantines amb
un marbre preciós. El govern no hi fa més per conservar-ho, és una llàstima.

Sé que tothom parlarà d'un país on la runa és per tot arreu, bosses de
plàstic enganxades als arbres, escombraries a dojo... però és un tema
cultural, els és més important la neteja personal que la de l'entorn.

Però el millor del país és la gent, oberta i generosa... has d'estar disposat a
acceptar que, si se t'acut regalar una cosa, te’n regalaran quatre: se’m va
acudir donar una pastilla de torró embolicada al noi que controlava el garito
d'internet al mig del desert, doncs bé, em va fer asseure a la terrassa amb
el seu portàtil, em va portar un tros de carn (diria que pulmó de no vull
saber què) a la brasa que era el sopar que es feien ells... O sigui, que ja em
guardaré prou de regalar res a cap africà, sobretot perquè el meu estomac
no va quedar tranquil fins que no em vaig poder empassar un aigua amb gas.

L'experiència de, primer sortir d'Europa, veure un eclipsi total de Sol i a
sobre, visitar un país que fa 20 anys que hi somnio, ha estat fantàstica,
cansada, però increïble.

Ah! i he comprat el LLibre Verd del Gaddafi, he llegit només l'apartat de la
DONA, ja et pots imaginar el que diu... el que passa és que és molt hàbil en
justificar la seva teoria.

La foto que t'envio de la Lluna+Sol no és meva, faltava més zoom, el
trípode... les altres dues
sí, la de la com cremada
que sembla feta al vespre
és la foto de l'ambient
que hi havia a les 12.20
del migdia al moment de
l'eclipsi total.

Maria

Adjunto 2 enllaços amb informació de l’eclipsi que són molt interessants:
http://www.inm.es/wwb/satel/ej/sxxg1030.JPG
(l'ombra de l'eclipsi sobre el planeta)
http://eclipse2006.sim.ucm.es/eclipse_06_imag_Libia.html
(on pots veure un video en mpeg de quan apareix l'anell)

