
 

HOMENATGE A ERNEST GUILLE I MOLINÉ 

 
Vam conèixer l’Ernest perseguint un somni, el somni de constituir algun 

dia una associació astronòmica a la comarca de l’Anoia, comarca on no es 

coneix cap agrupació d’aquest tipus. Fou a finals del 2006 quan ens vam posar 

en contacte amb l’Observatori de Pujalt, amb l’interès de conèixer a diferents 

persones i estaments relacionats amb l’astronomia que poguessin ajudar-nos 

d’alguna manera. El nostre contacte inicial amb l’Ernest va ser per telèfon. Des 

del principi ens demostrà la seva gran qualitat humana i el seu amor envers 

l’astronomia, ens va parlar de l’Observatori, d’il·lusions que esperava que algun 

dia es fessin realitat, com la construcció d’un observatori més gran, i de lo 

meravellós que era el cel de Pujalt per les observacions. Vam tenir diverses 

converses amb ell abans de coneixe’l personalment, li vam expressar el nostre 

desig de formar una associació, l’Ernest es mostrà il·lusionat amb el projecte, 

ens comentà que ja hi havien hagut diferents intents a la comarca sense cap 

èxit, i ens va prestar la seva ajuda desitjant que aquest cop l’agrupació es fes 

realitat. 

 

Un dia ens convidà a una observació i el vam poder conèixer en 

persona, va ser durant l’eclipse de Lluna del dissabte 3 de març de 2007. Vam 

comprovar que l’Ernest era una persona encantadora i un gran mestre en molts 

àmbits; savi, vital i inquiet, atresorava moltes experiències i coneixements, no 

només en l’àmbit de les ciències sinó també en altres àrees com la història i la 

cultura, en l’invenció de diversos aparells, en l’estudi de l’agricultura, etc. 

Encara recordem aquella nit la classe magistral que va concedir a tots sobre 

com es formen els eclipsis de Lluna, gràcies només a l’ajuda d’un petit 

planetari. Tots tenim molt a aprendre de persones com ell. La seva obra és 

admirable. L’Observatori de Pujalt i la reconeguda Agrupació Astronòmica Aster 

són exemples de la grandesa de l'Ernest. 



A la nostra memòria està present un dels seus savis consells: “abans de 

constituir una associació d’aquest tipus heu d’aconseguir convertir-vos en un 

grup cohesionat d’aficionats a l’astronomia, fer sortides amb el telescopi, 

conèixer-vos, en definitiva crear un grup unit amb un interès comú”. Per 

nosaltres, sense cap dubte, l’Ernest va ser en bona part responsable del 

naixement de l’associació, ens va transmetre l’empenta necessària per a que 

ens convencéssim nosaltres mateixos de que el projecte era possible. Avui, en 

un moment tan especial com és aquest, en l’homenatge a l’Ernest Guille, 

podem anunciar que l’Agrupació Astronòmica Anoia – AstroAnoia – és i 

serà una realitat, una realitat que tindrà el mateix esperit d’entrega i de servei a 

la societat que va tenir l’Ernest en la divulgació de tot allò que estimava com 

era l’astronomia, una realitat, que com va dir Isaac Newton, s’aixecarà sobre 

espatlles de gegants, gegants com l’Ernest, per a la divulgació de l’astronomia 

a partir d’observacions astronòmiques, conferències, xerrades, cursos i moltes 

coses més per a que la gent gaudeixi mirant el cel. Per finalitzar volem anunciar 

el nostre desig – amb el permís de la seva família – de nombrar a Ernest Guille 

i Moliné soci honorífic a títol pòstum de AstroAnoia. 

 

Moltes Gràcies, 

 

 

 Observatori de Pujalt 

 25 d’Abril de 2009 


