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GENOAKO ERREPUBLIKA, 1625. Gio-
vanni Domenico Cassini matemati-
kari, astronomo eta ingeniaria jaio
zen. Astronomo ibilbidea 1648an
abiatu zuen Bologna inguruko Pan-
zano Behatokian, eta bi urte geroago
Bolognako Unibertsitateko astrono-
mia sailaren ardura lortu zuen.

1669an Frantziara joan zen eta
bertan aritu zen hil artean, Luis
XIV.aren babesean. Eguzki Erregea-
ren laguntzaz Parisko Behatoki
Astronomikoa ireki zuen 1671n.
Behatokiaz arduratu zen 1711.
urtean ikusmena galdu zuen arte.
Hurrengo urtean zendu zen Cassini,
87 urte zituela. 

Besteak beste, Cassinik Marte eta
Jupiter planeten errotazio aldiak kal-
kulatu zituen, eta Saturnoko lau sate-
lite ikusten lehenengoa izan zen.
Haren izena dute Saturnoko A eta B
eraztunen arteko tarteak, asteroide
batek eta Ilargiko nahiz Marteko kra-
ter banak.

Hala ere, genoarrak ez zuen karre-
ra osoa zerura begira eman. Inguru-
ko lurrak ere aztertu zituen. 1661ean
longitudea neurtzeko metodo berri
bat sortu zuen eta hamarkada bat
geroago, metodo hura gauzatuz,
Frantziako lehen mapa topografikoa
egin zuen; edo egiten hasi zen,

behintzat. Cassiniren metodoaren
bidez, lur eremuen azalera zehazta-
sun handiagoz kalkula zitekeen.
Erreferentzia puntuak erabiliz trian-
geluak mugatzean zetzan sistema.
Emaitzak harrigarriak ziren, ordura
artekoak baino askoz zehatzagoak. 

Baina lur azalera txikientzat ego-
kiagoa zen metodoaren bidez erresu-
ma osatzea lan oso nekeza izan zen.
Giovanniren seme Jacquesek jarraitu
zuen, lehenik, mapa osatzeko lana,
eta bilobak hartu zuen lekukoa azke-
nik, aitonak abiatutako lana amaitze-
ko. Metodoa hain zen mantsoa, ez
baitzen XIX. mendearen erdialdera
arte berriro erabili. 

Nahiz eta Giovanni Cassinik
maparen azken bertsioa esku artean
ez izan, lanean hasi bezain pronto
konturatu zen Frantziako Erresuma
ordura arte uste zena baino askoz
txikiagoa zela. Hura kolpe latza izan
zen Luis XIV.a ahalguztidunaren-
tzat. Monarka absolutistak zera esan
omen zuen haren konfiantzazko
astronomoak –astrologoa ere
bazen– aurkikuntzaren berri eman
zionean: “Gerra guztie-
tan irabazi ditudan
lurraldeak eta gehiago
kendu dizkit Cassinik
bere maparekin”. n

Frantziako Erresuma
murriztu zuen mapa

Mauritania eta
Maurizio nahasi
zituen Nixonek 
1970EAN AEBek harreman
adiskidetsua zeukaten Mauri-
zio uhartearekin; Mauritaniare-
kin aldiz, harremanak hautsi
berriak ziren. Eta Richard
Nixon Maurizioko lehen
ministro Sir Seewoosagur
Ramgoolamekin bildu zenean,
Indiar Ozeanoko uhartetxoa
Afrikako herrialdearekin
nahastu zuen; errua funtziona-
rio bati egotziko zioten gero.

Nixonek haien arteko harre-
manak berregiteko nahia adie-
razi zion lehenik Rangoolami,
eta, ondoren, idorreko nekaza-
ritza garatzeko laguntza eskai-
ni zion.

Maurizioko oihan heze
jorian halako laguntza alferri-
kakoa izanik, bertako ordezka-
riak, txundituta, gaia aldatzea
erabaki zuen, eta AEBek uhar-
tean zeukaten jarraipen espa-
zialerako estazioaz galdetu
zion Nixoni. Hark ohar bat
pasa zion Kissingerri: “Nola-
tan daukagu estazio bat harre-
man diplomatikorik ez dauka-
gun herrialde batean?”. 

Alboko testuan ikusi ditu-
gun Luis XIV.aren hanka-sar-
tze geografikoek bazuten
aitzakia. Nixonen labainkadak,
aldiz, ez. n

Arrastoak
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Ezkerrean, XVI. mende amaierako Frantziako Erresumako mapa “puztua”.
Eskuinean, Giovanni Cassini (1625-1712), 1670eko hamarkadan ordura arteko
Frantziako maparik zehatzena egiten hasi zen zientzialaria. Lan nekeza haren
bilobak amaituko zuen mende bat geroago. Emaitza harrigarria izan zen, eta
frantziar agintarientzat etsigarria.


