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Posiblemente un dos eidos máis apaixonantes da ciencia é o da observación e estudio do Universo que nos
rodea. Xa dende os tempos máis antigos o home escrutaba o ceo cos ollos, abraiándose co que vía. A comezos
do século XVII Galileo mellorou un aparello que revolucionaría a astronomía observacional: o telescopio.
Nada máis apuntalo ó ceo fixo descubrimentos sensacionais como os cráteres da lúa, as lúas de Xúpiter,
etc... Durante o século XX foron desenvolvidos outros telescopios para a observación tamén de radiación
electromagnética pero de enerxía distinta a da luz, coma radiación  infravermella, ultravioleta, raios X e
raios gamma ademais de ondas de radio. A pregunta xurdiu: ¿haberá outras formas de “mirar” os ceos e
observa-los astros? A resposta chegou durante a segunda metade do século XX cando se detectaron outras
partículas, distintas dos fotóns, procedentes do Sol e da explosión dunha estrela nunha galaxia próxima á
nosa. Pola dificultade que entraña a súa detección, dous físicos recibiron o Premio Nobel no ano 2002. Esas
misteriosas partículas chámanse neutrinos. O seu nome débese a que son neutras, é dicir non teñen carga
eléctrica,  e a que teñen unha masa moi pequena en comparación coas masas das partículas que forman as
cousas. Precisamente é a primeira propiedade a que fai que sexan útiles para facer astronomía dado que non
son desviadas polos campo magnéticos que hai no Universo, e polo tanto apuntan directamente ós astros
onde foron producidas, exactamente como o fai a luz, pero mentres que esta detectámola calquera de nós
cando choca contra as moléculas das nosas evolucionadas retinas, os neutrinos son moitísimo máis difíciles
de observar porque practicamente non interaccionan coa materia. Calquera de nós está sendo atravesado
mentres le estas linas por decenas de miles de millóns de neutrinos, a maior parte deles procedentes do Sol.
Pero non hai que alarmarse porque (en promedio) só un deles vai chocar con algún dos nosos átomos ó longo
da nosa vida, con consecuencias imperceptibles para o noso organismo formado por miles de millóns de
millóns de millóns de millóns (¡un 1 seguido de 27 ceros!) de átomos. O número de neutrinos que chocan,
increméntase en proporción á masa, o volume da persoa e o tempo que viva. Por este motivo, é dicir para
detectar máis neutrinos en menos tempo, se construíron e se están a construír detectores máis grandes que a
Torre Eiffel no Polo Sur, ou que ocupan unha extensión similar á da provincia de Pontevedra na Pampa
Amarilla en Arxentina, etc. Unido á pouca probabilidade de chocar coa materia, está o feito de que moitas
outras partículas que interaccionan con moitísima maior frecuencia que os neutrinos, tamén se producen e se
observan na dirección da que proveñen os neutrinos. Neste sentido, observar neutrinos dende a superficie da
Terra é equivalente a tentar ver as estrelas de día.  Por este motivo algúns deses detectores dos que falabamos,
coma o do Polo Sur, estanse a soterrar a varios kilómetros de profundidade, de tal xeito que todas as outras
partículas “menos interesantes” son absorbidas, e son os neutrinos os únicos que son quen de chegar ate eles
e por tanto de interaccionar coa materia do seu interior. É unha nova forma de observar os astros mais ¡dende
dentro dunha cova ! , o inimaxinable hai menos dun século.

Este é un dos eidos máis apaixonantes da física, con detectores de proporcións descomunais e con moitos
interrogantes aínda por responder. Pero para que a ciencia avance, e para que Galicia e España se poidan
colocar na cabeza de Europa, na que os nosos gobernantes din que estamos situados, téñense que facer máis
investimentos en investigación fundamental e aplicada, tanto en infraestructuras coma en potencial humano.
Porque un país sen ciencia é un país sen transcendencia, que só ten relevancia internacional cando se acadan
éxitos deportivos, ou, por desgracia, cando acontecen catástrofes.
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