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Isaac Newton

A maceira de Isaac Newton vive

Isaac Newton é considerado como un dos científicos máis
grandes de todos os tempos (para moitos o máis grande).

De entre as moitas achegas en múltiples campos da ciencia
destaca, pola súa fama ou pola anécdota da mazá, a lei de
gravitación universal.
A anécdota é algo parecido a ésto:

Unha boa tarde estaba sentado Newton baixo unha árbore
e unha mazá caeu golpeando a súa cabeza. Outros

comémola ou soltamos un xuramento, el, mente inqueda
onde as haxa, pensou para si por que ten que caer a
mazá sempre perpendicularmente ao chan? Por que non
cae cara arriba ou cara a un lado, e non sempre cara ao
centro da Terra? A razón ten que ser que a Terra atráea.
Era a gravidade.

Imos situarnos en lugar de Newton e pescudar que foi daquela
maceira. No ano 1666, Newton contaba 22 anos, a peste diezmaba a poboación inglesa e Newton
retirouse a unha casa no campo en Woolsthorpe (Lincolnshire). O bo de Newton nunca
mencionou a anécdota da mazá, fíxoo o seu axudante na Real Casa da Moeda, John Conduitt,
nunhas notas escritas en 1727 (ano da morte do científico). Delas extráese esta frase: “O
primeiro pensamento do seu sistema de gravitación xorde da observación dunha mazá caída
dunha árbore”.
Posteriores escritos e debuxos aparecidos aclaran que dita “casualidade” produciuse no xardín da
súa casa.

Esta maceira foi coidada polas futuras xeracións da familia Woolerton que ocuparon a casa ata
1947. En 1816 un raio caeu sobre a maceira e esnaquizou varias pólas, pero as raíces eran
fortes e seguiron dando froito.

Isaac Newton xamais pensou que a maceira que deixo caer unha mazá sobre a súa cabeza aquel
ano de 1666 agora viaxaría ao espazo. Un fragmento da maceira desafiou a gravidade o 14 de
maio de 2010, sendo enviado ao espazo na misión dun transbordador da NASA. O fragmento
contou coa compañía dun retrato do Newton. Ambas serán de voltas terminado o voo espacial.
Seller, o astronauta que foi o encargado de transportar o fragmento ao espazo sinala que
“Estou case seguro que a Sir Isaac Newton lle encantaría ver ou participar nisto, asumindo que
non se marearía, xa que probaría que a súa primeira lei de movemento era correcta”. A misión
Atlantis durou ao redor de doce días e que será a última da nave.

COMPRENSIÓN DO TEXTO
1. Que árbore é a protagonista da lectura?
2. Que científico descubriu a lei da gravitación universal?
3. Que lle pasou unha boa tarde cando estaba sentado baixo unha árbore?
4. Que pensou?
5. Onde se retirou a vivir cando tiña 22 anos?
6. Por que marchou de Londres?
7. Que lle ocorreu á arbore en 1816?
8. Quen menciounou a anécdota?
9. A onde viaxou un fragmento da árbore?
10. Que misión da NASA o fixo posible?


