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Trobats dos fragments del mític
meteorit de Barcelona del 1704

el setè meteorit més antic que es
conserva al món i el tercer més
antic a Europa.
Els autors han comparat aques
tes restes amb les dels quatre me
teorits que se sap que han caigut o
que s’han trobat a Catalunya: els
de Nulles (Alt Camp) el 1851 i Ca
nyelles (Garraf) el 1861, i els que es
van trobar a Girona el 1899 i el
Garraf el 1905. L’estudi conclou
que cap d’aquests fragments no es
pot confondre amb el meteorit
del 1704.
El nom de la família Salvador
està estretament lligat a la història

Les restes s’han
trobat en un flascó
procedent de
les col∙leccions del
gabinet de curiositats
de la família Salvador

La caiguda del
cos celeste es va
interpretar com
un senyal diví en
la guerra de Successió

BARCELONA Redacció

“Pe[d]ra [que ca]ygué d’un [...] [...]
u es [...]en [...]y 1704”. Aquesta lle
genda enigmàtica trobada dins
d’un sobre que contenia una eti
queta incompleta i mig esborrada,
ficada al seu torn en un flascó de
vidre, ha permès identificar dos
fragments de roca, de 50 i
34 grams respectivament, com les
restesdelmíticmeteoritdeBarce
lona. La revista Meteoritics and
Planetary Science ha donat a co
nèixer la descoberta dels vestigis
d’aquell fenomen que es remunta
a l’any 1704. Havien passat des
apercebuts durant tres segles en
tre les col∙leccions fascinants del
gabinet de curiositats de la família
Salvador.
L’article publicat a la revista ci
entífica recopila una vintena de
documents històrics que no no
més deixen constància de la cai
guda del meteorit, sinó que testi

UPC

Els fragments i una il∙lustració del meteorit datada el 1717

monien l’origen divíque s’atribuïa
als meteorits a començament del
segle XVIII. L’estudi s’ha dut a
terme a la Universitat Politècnica
de Catalunya Barcelona Tech
(UPC) i al Museu de Ciències Na
turals de Barcelona a través d’un
projecte d’investigació de la sec
ció de Ciències i Tecnologia de
l’Institut d’Estudis Catalans.
El dia de Nadal del 1704, a les
cinc de la tarda, una bola de foc es
trident es va precipitar sobre la
Terra i va provocar molta alarma

entre la població. El conegut com
a meteorit de Barcelona es va po
der observar des de Marsella fins a
la capital catalana i, segons diver
sos testimonis, va caure prop de
Terrassa. Fins avui es creia que no
se n’havia conservat cap fragment
El fet que s’albirés el dia de Na
dal i durant la guerra de Successió
va donar peu a tota mena d’augu
ris i supersticions. Els dos bàndols
enfrontats van fer servir el senyal
del cel amb finalitats propagan
dístiques. Els partidaris de l’arxi
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À
duc Carles d’Àustria
ho van inter
pretar com un senyal de Déu en fa
vor seu, mentre que els seus
adversaris, els partidaris de Fe
lip V, ho van considerar una ad
vertència als catalans per la usur
pació de la Casa d’Àustria.
L’estudi revela que els dos frag
mentscorresponenaunacondrita
ordinària. D’aquest fet es dedueix
que el meteorit formava part d’un
asteroide primitiu procedent de
l’espai situat entre les òrbites de
Mart i Júpiter. El de Barcelona és

de les ciències naturals a Barcelo
na. Es tracta d’una brillant nissaga
d’apotecaris i botànics que des de
començaments del segle XVIII i
fins a mitjans del XIX van crear un
biblioteca i col∙leccions científi
ques molt diverses, a més de man
tenir un gabinet de curiositats a la
rebotiga de l’apotecaria del carrer
Ample.
L’Institut Botànic de Barcelona
conserva tot el mobiliari, prestat
geries, una biblioteca amb més de
1.500 volums, un herbari de gaire
bé 5.000 plecs, 14.000 espèci
mens dels regnes animal, vegetal i
mineral, com també diaris de viat
ge i nombrosa correspondència
científica.c
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