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ELS TERMES ASTRONÒMICS I LES MAJÚSCULES
Sovint podem dubtar a l’hora d’escriure el nom d’un astre en majúscula o
minúscula, ja que alguns es poden escriure de les dues maneres depenent del
context. Ací us presentem unes regles senzilles perquè pugueu escriure correctament
aquests mots.
S’escriuen en majúscula els noms d’astres en general, com planetes, satèl·lits,
estels o estrelles, constel·lacions i galàxies, quan són noms propis i els fem
servir amb un significat únic: la rotació de la Terra, un eclipsi de Sol, l’òrbita de
Júpiter, Andròmeda, la massa de la Lluna, Sírius, Cassiopea, l’Óssa Major, la Creu
del Sud.
En els casos en què la denominació inclou el nom genèric de l’astre, aquest va
en minúscula: el cometa Halley, l’estel Polar, la nebulosa del Cavall, el cúmul de les
Plèiades, la galàxia del Triangle. En canvi, s’escriu Via Làctia i Gran Núvol de
Magalhães (noteu que no s’escriu Magallanes), ja que via i gran núvol no són noms
genèrics d’astres sinó que formen part del nom propi d’aquestes galàxies.
Les expressions com sistema solar o cinturó d’asteroides, encara que es
refereixen a agrupacions úniques d’astres, s’escriuen en minúscula.
Quan fem servir el nom d’algun astre molt familiar per a referir-nos a fenòmens
meteorològics o a altres usos sense connotacions astronòmiques, els escrivim en
minúscula: avui fa molt de sol, una posta de sol, demà hi haurà lluna plena, terra
ferma, cada terra fa sa guerra.
El terme Univers s’escriu en majúscula en sentit astronòmic (l’expansió de
l’Univers), però en minúscula en sentit figurat (l’univers artístic). El terme cosmos
s’escriu sempre en minúscula.
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