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Josep Lluís Doménech  
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EDITORIAL

En un article d’aquest número, el cardiòleg Diego Fuentes informa que en 
els últims temps algunes investigacions han qüestionat els suposats benefi cis 
de la reducció de la ingesta de sal en el cas d’hipertensió arterial. No només 
sembla que hi ha una escassa relació entre la reducció en el consum de la sal i la 
disminució de la tensió arterial, sinó que la reducció pot afectar negativament 
el funcionament del sistema cardiovascular. Açò contradiu la primera mesura 
terapèutica que manen els metges en el cas d’hipertensió, i que és ben coneguda 
per la població.

No és la primera vegada que passa açò. Els majors encara recordem que fa 
uns anys es considerava que s’havia d’evitar el consum de peix blau, quan ara els 
nutricionistes en recomanen el consum. També, més recent, el cas de la desaparició 
de l’alcohol de les farmacioles d’emergència, quan, al llarg de generacions, en 
forma quasi pura o com a component del suc de fruites verdes, havia estat un 
dels primers remeis per a les ferides.

Fets com aquests porten alguns a mirar amb escepticisme els avanços científi cs 
i a qüestionar les seues aportacions. Per què hem de refi ar-nos de la suposada 
innocuïtat dels aliments transgènics que hi ha al mercat, quan sabem cert que 
algunes persones han manifestat al.lèrgies en consumir-los? Per què ens hem de 
refi ar dels experts que afi rmen que les prospeccions petrolíferes no afectaran les 
nostres costes, si sovint veiem xapapote en les platges? Per què hem de creure 
que els camps electromagnètics no tenen efectes sobre la salut dels humans, quan 
tenim notícies de persones que vivien en les proximitats de la xarxa elèctrica 
d’alta tensió i que han desenvolupat càncer?

Hem de desconfiar de la ciència? D’entrada, direm que el canvi en les 
concepcions científi ques no és cap novetat. Si per a Newton no hi havia cap 
límit a la velocitat que podia assolir un objecte, Einstein va mostrar que hi ha 
una velocitat màxima, la de la llum en el buit; si a principis del segle XIX els 
àtoms eren considerats com una mena de boletes massisses, un segle després 
es feia palés que els àtoms tenien estructura interna i estaven formats per altres 
partícules; si a mitjans del segle XIX hi havia el convenciment que la llum era un 
fenomen ondulatori, l’explicació de l’efecte fotoelèctric exigia que la llum estiguera 
formada per corpuscles, els fotons. En podem posar més exemples, però el cas és 
que, com que no hi ha cap teoria que explique tots els fets propis del seu camp, 
l’avanç científi c exigeix aproximar-nos als problemes amb idees noves, idees que 
ens fan veure coses que fi ns aleshores havien passat desapercebudes o que ens 
fan interpretar els fets de maneres diferents.

Els resultats d’aquesta manera de treballar són ben visibles: mai l’esperança de 
vida de les persones no ha sigut tan gran com en l’actualitat, ni tampoc la societat 
mai no ha gaudit d’una vida tan confortable com l’actual.

Els coneixements científi cs, amb les seues limitacions, són una eina excel.lent 
per a encarar-nos als problemes i no podem tirar-los per la fi nestra perquè de 
vegades constatem canvis en les idees acceptades.

Ens podem refi ar de la ciència?
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L’etiqueta i el ministre

J. M. Mulet
Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes - Universitat Politècnica de València

ANIMAL ARTIFICIAL

Si una cosa ha costat de debò és que la gent llija i entenga les etiquetes 
dels aliments. Fa anys, abans de l’era d’internet, circulava de fotocòpia en 
fotocòpia una llista d’additius, acompanyada dels qualifi catius: cancerigen, 
tòxic, etc. La realitat és que en la llista dels nombres E, que són tots el additius 
autoritzats en l’alimentació, un dels colorants més utilitzats és el sucre 
cremat (Caramel natural, E150a); mentre que en uns altres casos es tracta 
de molècules amb noms estranys, per les quals, però, paguem. Per exemple, 
l’àcid ascòrbic, vitamina C, és E-300.

El darrer fi txatge d’aquesta llista és un compost natural, E-960 o esteviol, 
el compost que li dóna sabor dolç a l’Estevia rebaudiana, la planta que ara està 
de moda, tot i que el seu ús alimentari no està autoritzat. Els fabricants 
saben que els nombres E no ens agraden i per això de tant en tant apareixen 
productes com el pa Bimbo, “todo natural”, a l’etiqueta del qual no apareix ni 
un número E. Ara bé, si la bondat d’aquest pa és deguda a l’absència de cap 
nombre E, ¿hem de sospitar que la resta dels productes Bimbo són dolents, 
quan considerem que tots inclouen algun nombre E en la composició? Per 
cert, la lletra E sols vol dir que s’ajusta a la legislació europea.

També, sovint, la gent entén el que vol entendre en l’etiquetatge. Quan 
va eixir l’etiqueta light, a la qual molt alegrement se li fi cava el mateix color 
que la del producte original, encara que en una tonalitat pastís més clareta, 
la gent pensava que light volia dir que no feia gros, quan sols vol dir que té 
un 30% menys de calories que el producte original. Així, una maionesa, que 
és una emulsió d’oli i ou, és a dir, bàsicament greix, si es light signifi ca que 
conté un 30% menys de greix, però segueix tenint moltes calories, tot i que 
el nom suggerisca que és “ligera”. El problema rau en el fet sorprenent que la 
clientela comprava light i menjava el doble o el triple de producte, d’ací que 
la secció de talles especials de El Corte Inglés s’òmpliga de consumidors de 
productes light.

Tot i això, les etiquetes han servit almenys perquè la gent es fi xe en la 
dates de caducitat o de consum preferent i que així sàpia si el producte 
té risc d’estar contaminat o ja no es troba en unes condicions que el facen 
apte per al consum. La gent ara sí que té el costum de mirar aquestes dades. 
Abans consumien els aliments estigueren en l’estat que estigueren, per això, 
el costum de molts plats picants -que es feien així per dissimular el mal estat 
de la matèria primera. El problema és que tot aquest esforç se’n va en orris 
quan apareix un ministre per televisió dient que un iogurt caducat es pot 
consumir sense cap problema. I davant de milions d’espectadors se’n menja 
tres o quatre. A veure, és cert que les dades són indicades de manera molt 
garantista i que hi ha productes que han superat la data i són perfectament 
aptes per el consum, però no cal enviar el missatge que “les dades de caducitat 
no serveixen per a res”, que és allò que arribarà al públic. El dia que algú es 
prenga un iogurt o un embotit caducat i patisca una intoxicació alimentària, 
qui se’n farà responsable? En fi , no sé si em tranquil.litza que aquest senyor 
siga el que ens represente a Europa, tot i que, atés el paper que Espanya té a 
la Unió Europea, qualsevol hi pot servir. 

Seguirem menjant sense por, però llegint les etiquetes. Ens hi va la salut.
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Xocolata per a steviòfi ls, 
steviofi listes i steviòlatres

Per què s’inventen les xocolates sense sucre, els torrons 
sense sucre, els xiclets sense sucre, les begudes sense sucre? Per 
tres raons generals. Els diabètics volen menjars sense sucre per 
evitar les pujades brusques de glucosa a la sang. Les persones 
amb sobrepès o obeses, per evitar ingerir les calories del sucre. 
I, fi nalment, per evitar les càries, especialment en els nens. A 
aquestes raons s’hi suma ara una genèrica sacarosafòbia (aversió 
als sucres refinats), que juntament amb la farinablancafòbia i 
la salrefi nadafòbia, componen tres fòbies presents en part de la 
població. Entre parèntesi, puc comprendre la farinacompletafília, 
la sucresenserefinarfília, o la saldel’Himalaiafília -que aporten 
respectivament fi bra, algunes proteïnes i vitamines, i argiles- 
però no les fòbies citades, perquè els productes no refi nats també 
contenen completament el producte refi nat. 

Com s’ho fan els elaboradors d’aliments preparats per substituir 
el sucre en els seus productes? Doncs amb dues estratègies, gràcies 
a la disponibilitat d’edulcorants de propietats molt diverses. Si la 
quantitat de sucre present a l’aliment era molt gran, com és el cas 
de les xocolates (fi ns el 50% o més), cal buscar algun edulcorant 
que doni massa al producte, que no sigui gaire dolç, que no pugi 
l’índex glucèmic i que doni una textura similar al producte fi nal. 
Això s’aconsegueix gràcies a productes com el maltitol E965, 
l’isomalt E953, l’eritritol E968 i altres.  Són els edulcorants de 
volum, derivats de sucres o midons, i satisfan els requeriments 
indicats sense els problemes de glucosa o de càries. Fins fa poc, 
la major part d’aliments sense sucre en contenien.  En el cas dels 
torrons, se substitueix la mel pels mateixos edulcorants. Són 
una mica laxants, i les etiquetes ho indiquen, per evitar-ne un 
consum excessiu.

Per ajustar el gust dolç al que tenien els aliments amb sucre, hi 
ha els productes d’alt poder edulcorant, que tampoc provoquen 
càries , no engreixen ni pugen l’índex glucèmic. Són l’aspartame 
E951, l’acesulfame K E950, els ciclamats E952, la sacarina i les seves 
sals E954, la sucralosa E955, la taumatina E957, la neohesperidina 
E959, el neotame E961 i els glucòsids d’esteviol E960. Aquests 
productes poden ser dotzenes o centenars de vegades més 
dolços que el sucre, i s’hi han de posar en petitíssima quantitat. 
Tenen composició química molt diversa, i són d’origen natural 
o sintètic.  És ben conegut que l’aspartame està contraindicat 
pels fenilcetonúrics.  Aquests productes s’usen molt en begudes 
(pseudosucs de fruites, refrescos de cola light), o com a afi nadors 
de dolçor dels productes amb edulcorants de volum.

Des de fa un any que el panorama ha canviat. Xocolates Torras, 
clàssica marca de Banyoles (El Pla de l’Estany), que durant els 
anys 60 va omplir de gronxadors molts  dels parcs infantils de 
Catalunya, ha estat una empresa pionera fent xocolata sense 

EL QUE ENS FAN MENJAR

Claudi Mans
Universitat de Barcelona
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típic de la publicitat.
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taules de valors de poders edulcorants barrejats.  
Però, en una primera aproximació, podem dir que 
l’eritritol contribueix amb un 75% del gust dolç, i 
els glucòsids d’esteviol amb un 25%.

És comentable que a la segona xocolata la paraula 
més remarcada és stevia. En canvi a la primera 
xocolata el més ressaltat és Sin azúcares. Destacar un 
ingredient per sobre els altres, quan només aporta 
un 25% de la propietat, és típic de la publicitat: és la 
mateixa pràctica que els cosmètics quan destaquen 
components potser irrellevants però amb un cert 
mite (oli de jojoba, avena, rosa mosqueta, caviar, 
nanosferas d’or, i tants altres)

Les dues xocolates són força bones, i no en 
destacaria una sobre l’altra, des del punt de vista del 
meu gust. Però, per als steviòfi ls, no hi ha dubte, i no 
diguem ja per als steviologistes i els steviòlatres.  I 
és que la stevia, que ve d’una planta, és la bona. I la 
resta dels edulcorants, que majoritàriament vénen 
de les plantes, són els dolents. I no hi busqueu raons 
objectives.

Hi ha moltes altres marques que fan xocolates 
sense sucre, amb o sense stevia.  I, ben entès, no 
estic fent publicitat de cap marca. Considero que 
totes ho fan bé,  i que triar-ne una o altra és qüestió 
de gust fi nal i de preu, però les qualitats sanitària i 
de fabricació de les marques conegudes són bones 
en general.

EL QUE ENS FAN MENJAR

sucre. Comparem dues xocolates de la mateixa 
marca, ambdues sense sucre. La primera té com a 
principal component el maltitol, que té un mínm de 
52% de cacau (pasta de cacau i mantega de cacau) 
segons l’etiqueta; la segona, amb ritritol i glucòsids 
d’esteviol, amb 60% de cacau mínim. Tenen, 
respectivament, 10 i 18% de fi bra soluble (inulina, 
bàsicament).

Mirem els edulcorants. D’acord amb la informació 
nutricional, la primera xocolata conté 45% de 
polialcohols (maltitol). La segona, 29,5% de 
polialcohols (eritritol) i 0,027% de glucòsids 
d’esteviol.  D’acord amb les taules publicades, 
comparant-ho amb el sucre (sacarosa) el maltitol té 
un poder edulcorant de 0,9, l’eitritol de 0,6-0,7, i els 
glucòsids d’esteviol 200 o 300. 

És interessant un petit càlcul per veure d’on 
ve el gust dolç de les xocolates.  100 g de xocolata 
amb maltitol  tenen una quantitat equivalent de 
45*0,9=40,6 g de sucre, com si fos una xocolata 
aproximadament del 60% de cacau. Els 100 g de 
xocolata amb eritritol i esteviol tenen un poder 
edulcorant produït per dos edulcorants diferents. 
Per part de l’eritritol s’aporten 29,5*0,65=19,7 g de 
sucre equivalent. Pel que fa als glucòsids d’esteviol, 
0,027*250=6.75 g de sucre equivalent. El poder 
edulcorant no és una propietat additiva, sinó més 
aviat sinèrgica, i no conec que hi hagi publicades 
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La revolució
de la Ciència de la Sostenibilitat
Molt més que la creació d’una nova disciplina
Amparo Vilches i Daniel Gil
Universitat de València

En el número 4 de DAUALDEU donàrem notícia 
del sorgiment de la Ciència de la Sostenibilitat com 
una nova àrea de coneixement, sorgida amb l’objectiu 
d’integrar les aportacions a la Sostenibilitat de les 
diferents disciplines[1]. Una integració necessària, 
explicàvem, degut a l’estreta vinculació dels 
problemes que es pretén resoldre, per fer possible el 
tractament global, sense reduccionismes ni oblits, 
del sistema cada vegada més complex constituït per 
les societats humanes i els sistemes naturals amb 
els quals interaccionen i dels quals, en defi nitiva, 
formen part. 

Aquest tractament global de les interaccions 
entre societat i sistemes naturals imposa a la Ciència 
de la Sostenibilitat tres característiques fonamentals 
que ara resumim:

- La nova ciència ha de ser profundament 
interdisciplinar, per tal com aborda reptes complexos 
en els quals intervenen problemes molt diversos però 
estretament vinculats. 

- S’ha comprés igualment que per fer possible la 
transició a la Sostenibilitat és necessari incorporar 
en la recerca i presa de decisions a gent que treballa 
fora de l’àmbit acadèmic, perquè els objectius, 
coneixements i intervenció de la ciutadania 
resulten imprescindibles per defi nir i dur endavant 
estratègies viables. Es tracta doncs d’una ciència 
transdisciplinar. 

Ens referírem, per últim, a una tercera característica 
d’aquesta nova ciència transformadora: 

- Les seues estratègies han de ser concebudes 
en una perspectiva ampla, tant espacialment com 
temporal: espacialment la perspectiva ha de ser 
glocal (a la vegada global i local) i temporalment 
s’ha de contemplar tant el curt com el mitjà i el llarg 
termini, esforçant-se en anticipar riscos i obstacles 
i en aprofi tar tendències positives.

Un plantejament amb aquestes característiques 
permet evitar les contradiccions que sovint afecten a 
mesures adoptades per resoldre problemes puntuals 
en el temps o en l’espai, oblidant la seua connexió 
amb altres problemes.

S’ha iniciat així –comentàvem- una profunda 
revolució científi ca que integra naturalesa i societat: 
després de la revolució copernicana, que unifi cà 

7

UN FUTUR SOSTENIBLE

Cel i Terra, després de la Teoria de l’Evolució, 
que va establir el pont entre l’espècie humana i 
la resta d’éssers vius, assistim a la integració del 
desenrotllament social (econòmic, industrial, 
cultural…) amb els processos del denominat món 
natural, buscant comprendre les interaccions entre 
la naturalesa i la societat a fi  d’afavorir ambdues i fer 
possible la transició a la Sostenibilitat. 

Aquesta nova àrea de coneixement ha tingut un 
impressionant desenvolupament[2][3]: s’ha dotat 
d’òrgans propis d’expressió on es publiquen milers 
d’articles a l’any, amb un creixement exponencial, s’ha 
incorporat als currículums universitaris, és objecte 
de nombrosos encontres internacionals, etc. Podem 
estar-ne satisfets? En realitat no: després de vora tres 
lustres d’existència, la Ciència de la Sostenibilitat 
continua sent una desconeguda fora del cercle que 
està desenvolupant-la, i la seua contribució a una 
urgent transició a la Sostenibilitat -objectiu del seu 
sorgiment- ha estat, per ara, insufi cient.

Intentarem ací explicar les seues limitacions 
actuals i justifi car que es precisa una nova estratègia 
per fer que la nova ciència contribuïsca realment a 
promoure sense dilacions la necessària transició a la 
Sostenibilitat.

Les limitacions de la Ciència de la 
Sostenibilitat com nova disciplina 

El fet de que la Ciència de la Sostenibilitat 
estiga desenvolupant-se com una nova disciplina 
acadèmica, amb uns òrgans d’expressió propis, ens 
porta a preguntar-nos fi ns a quin punt això no es 
pot traduir en un desenvolupament relativament 
estanc, amb escassa influència sobre la resta 
de la comunitat científica i moviments socials, 
contradient així els principis d’interdisciplinarietat 
i transdisciplinarietat que estan en el seu origen.

Cap dubtar, segons això, que la nova ciència 
haja exercit fi ns ara -malgrat els vora quinze anys 
transcorreguts des del seu sorgiment públic[4]- una 
infl uència signifi cativa, capaç d’accelerar el procés 
de transició a la Sostenibilitat, per al qual disposem 
cada vegada de menys temps.

Amb l’objecte d’esbrinar fins a quin punt el 
dubte està justifi cat hem procedit, en primer lloc, 
a preguntar a biòlegs, físics, químics, enginyers i 
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UN FUTUR SOSTENIBLE

economistes d’universitats valencianes (Universitat 
d’Alacant, Universitat de València i Universitat 
Politècnica de València) quin era el seu coneixement 
de la Ciència de la Sostenibilitat. El resultat d’aquesta 
senzilla enquesta ha mostrat un desconeixement 
generalitzat de l’existència de la nova àrea de 
coneixements, fi ns i tot entre el professorat vinculat 
a l’educació ambiental.

D’altra banda, hem estudiat la presència de la nova 
ciència en els articles publicats en el nostre camp de 
treball (la Didàctica de les Ciències), analitzant els 
títols i resums de milers d’articles publicats, des de 
2001 (any en que comença a parlar-se’n) fi ns març 
de 2014, en 26 de les revistes més utilitzades pels 
investigadors i educadors d’aquest camp. A més, 
en el cas de bastants d’aquestes revistes, com ara 
Science & Education, Enseñanza de las Ciencias, l’anàlisi 
s’ha estès a la totalitat del text i molt en particular a 
les referències utilitzades. 

Els resultats obtinguts confi rmen, dissortadament, 
la nostra conjectura: de tots els milers d’articles 
publicats durant 14 anys per les 26 revistes 
seleccionades, sols hem trobat un que fa referència 
a la Ciència de la Sostenibilitat[5]. Es tracta d’un 
article, publicat l’any 2008 en Science Education, en 
què es reconeix les limitacions de les disciplines 
tradicionals per investigar situacions complexes i 
es destaca la novetat i importància potencial de la 
nova ciència per al desenvolupament de l’educació 
científi ca durant el segle XXI. Cal reconèixer, però, 
segons els resultats que acabem de comentar, que 
aquesta potencialitat no ha donat lloc fi ns ara a 
un nombre signifi catiu de contribucions en aquest 
camp.

Tot sembla indicar que la Ciència de la 
Sostenibilitat, malgrat els seus plantejaments 
epistemològics interdisciplinaris, està exercint 
una escassa infl uència sobre l’educació científi ca; i 
temem que el mateix ocorre en altres àrees. Resultats 
com aquests fan pensar que una autèntica revolució 
científi ca capaç d’integrar el desenvolupament social 
(científi c, econòmic, industrial, cultural...) amb els 
processos del món dit natural, no pot donar-se sols 
amb la creació d’una nova àrea de coneixement.

La Ciència de la Sostenibilitat com a nou 
paradigma

La Ciència de la Sostenibilitat, més que una 
nova àrea de coneixement, ha de constituir un nou 
paradigma, una nova orientació que ha d’impregnar 
les distintes disciplines: el treball dels químics, 
enginyers, biòlegs, economistes, educadors, etc., no 
pot fer-se aïlladament, sinó que ha de tenir present 
el conjunt de les repercussions socioambientals 
-tant a curt com a llarg termini- de la seua activitat; 

i això obliga a estudiar les aportacions de les 
altres disciplines, així com els punts de vista dels 
moviments ciutadans.

I aquesta orientació ha d’impregnar igualment tota 
la activitat social: la de les corporacions, sindicats, 
mitjans de comunicació... i, molt particularment, 
l’activitat política. No té sentit avui, per exemple, 
que es plantegi l’extracció d’hidrocarburs mitjançant 
la tecnologia del fracking (fractura hidràulica) sense 
una anàlisi completa de les seues conseqüències 
socioambientals, amb la participació de distints 
sectors de la comunitat científi ca –no sols els que 
estudien la viabilitat tècnica del procés- i, per 
suposat, dels sectors ciutadans implicats directament 
i indirecta. Un plantejament guiat exclusivament per 
la conveniència de reduir la dependència exterior en 
l’obtenció de recursos energètics pot concloure que el 
fracking és una bona opció. Però, la consideració de les 
conseqüències sobre el territori, dels efectes sobre la 
salut humana, de la contribució al canvi climàtic, etc., 
mostra que els benefi cis (particulars i a curt termini) 
es veuen superats per greus inconvenients, desviant, 
a més, les inversions, del necessari impuls de les 
energies renovables i netes, que és l’única solució 
sostenible pel que fa al problema energètic.

En açò ha de residir l’essència de la Ciència de la 
Sostenibilitat: en l’exigència d’interdisciplinarietat, 
transdisciplinarietat i plantejaments glocals en una 
perspectiva temporal ampla, que impregne el treball 
dels professionals de qualsevol àrea, l’ensenyament 
de les diferents disciplines, l’educació ciutadana 
i, insistim, l’acció política que ha d’orientar el 
desenvolupament social. No hi ha prou amb una 
nova disciplina, necessitem un veritable canvi de 
paradigma que afecte al conjunt de les activitats 
socials. Sols així serà possible avançar en la transició 
a la Sostenibilitat al ritme que la gravetat de la 
situació ho requereix.

[1] Vilches, A. y Gil Pérez, D. (2013). De Ciència per a la Sostenibilitat a 
la Ciència de la Sostenibilitat. Dau al deu, 4, pàgines 4-5.
[2] Kajikawa, Y., Ohno, J., Takeda, Y., Matsushima, K. y Komiyama, 
H. (2007). Creating an academic landscape of sustainability science: an 
analysis of the citation network. Sustainability Science 2, 221-231.
[3] Bettencourt, L. & Kaur, J. (2011). Evolution and structure of 
sustainability science, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 6 December 2011, 
19540-19545.
[4] Kates, R. W., Clark, W.C., Corell, R., Hall, J. M., Jaeger, C.C., Lowe, I., 
Mccarthy, J. J., Schellnhuber, H. J., Bolin, B., Dickson, N. M., Faucheux, S., 
Gallopin, G. C., Grübler, A., Huntley, B., Jäger, J., Jodha, N. S., Kasperson, 
R. E., Mabogunje, A., Matson, P., Mooney, H., Moore, B. Iii., O’riordan, T., 
Svedin, U. (2001). Sustainability Science. Science 27 April 2001, Vol. 292 
no. 5517 pp. 641-642. 
[5] Carter, L. (2008). Sociocultural Infl uences on Science Education: 
Innovation for Contemporary Times, Science Education, 92, 165-181.
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Energia i desenvolupament
Segons la mitologia grega, dos Titans, Prometeu i 

el seu germà Epimeteu, tenien encomanada la tasca de 
proporcionar a cada animal un poder que els ajudara 
en la lluita per la supervivència. Les serps reberen 
queixals per injectar verí, els óssos una força enorme 
i les gaseles una gran velocitat. Quan arribà el torn 
de l’home ja no hi quedaven poders per distribuir. 
Commogut per la desemparança, Prometeu furtà el 
foc als Déus i li’l donà als humans. Enfurismat, Zeus, 
el rei de l’Olimp, encadenà el Tità en una muntanya 
on romangué fi ns que Hèrcules l’alliberà. Amb el mite 
de Prometeu, els grecs expressaren la importància 
enorme que el foc tenia a les seues vides.

Amb anterioritat al foc, la potència dels humans 
es fonamentava en la força dels seus músculs. El 
descobriment i control del foc canvià el dia a dia de 
l’home primitiu: li permeté veure en la foscor, escalfar-
se, mantenir a ratlla els predadors, cuinar, assecar i 
endurir la fusta, així com l’accés a l’ús dels metalls. 
Quan es produí el regal de Prometeu? Les primeres 
proves de la utilització del foc pels humans provenen 
de la Xina fa uns 500 000 anys.

Caldria esperar centenars de milers d’anys per tal 
que es produís un altre salt qualitatiu en la utilització 
de l’energia per l’home: la domesticació dels animals. 
Sembla que fa uns 12 000 anys els gossos ja estaven 
domesticats a la Xina i al sud-oest asiàtic. A les 
ovelles, cabres i porcs se’ls hauria domesticats al 
voltant del 8000 a.n.e.; el ramat boví, cap al 6000 
a.n.e. i els cavalls, burros i búfals vora el 4000 a.n.e. 
La utilització de la potència dels animals permeté als 
humans multiplicar-ne la productivitat, de manera 
que l’extensió de terra conreada i les collites per 
unitat de superfície experimentaren un creixement 
espectacular.

Amb un subministrament alimentari més adequat 
i segur, l’home evolucionà cap al sedentarisme, la qual 
cosa permeté crear i acumular eines millors. Com a 
conseqüència, els avanços en el desenvolupament 
de la tecnologia energètica començaren a succeir a 
major velocitat. Però tot i així, amb les excepcions 
de la vela, el molí de vent, la sénia i la pólvora, la 
tecnologia utilitzada per la gent corrent no canvià 
gaire en el transcurs de diversos mil·lennis. Els 
romans contemporanis de Jesucrist possiblement 
haurien entés sense massa difi cultats la ciència del 
segle XVI.

No fou fi ns a fi nals del segle XVII, amb la invenció 
de la màquina de vapor, quan es produí la defi nitiva 
arrencada tecnològica. Amb posterioritat a aquest 
esdeveniment la vida de les persones començà a 
canviar a un ritme frenètic, marcat pels progressos 
tecnològics i la progressiva substitució de les fonts 
d’energia primera. Una trajectòria que ha desembocat 
en una dependència absoluta dels hidrocarburs 
(carbó, petroli i gas natural).

Anteriorment a la Revolució Industrial, el 
desenvolupament de les societats humanes quedava 
acotat per la taxa a què eren capaces d’aprofi tar la 
radiació solar i les seues transformacions en incidir 
sobre el planeta. La producció d’aliments i de 
combustibles quedava limitada per la baixa efi ciència 
de la fotosíntesi, així com per un subministrament 
insufi cient de nutrients a les plantes. Els rendiments 
mitjans dels cultius eren baixos, fet que ocasionava 
desnutrició i fam, i l’emmagatzematge de l’energia 

Refl exions sobre energia, 
desenvolupament, demografi a, 
canvi climàtic i recursos naturals1

Mariano Marzo Carpio
Universitat de Barcelona

 1. Una versió d’aquest article s’ha publicat a: 
M. MARZO (2013): “Energía, desarrollo, demografía y recursos 
naturales”. En “Cambio social y cooperación en el siglo XXI [Vol.2]. 
El reto de la equidad dentro de los límites económicos” (Román, B. y de 
Castro G., Coord.),Ed. EDUCO, pp. 67-81.
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estava seriosament condicionat per la baixa densitat 
energètica de la biomassa i l’escassa potència 
específica de les principals forces motrius (els 
músculs dels humans i dels animals de tir). Tot i això, 
les societats antigues augmentaren l’ús per càpita de 
l’energia aprofi tant l’aigua i el vent i desplegant una 
força creixent de treball, majoritàriament exercida 
per esclaus i animals.

L’extracció a gran escala i la combustió de carbó, 
petroli i gas natural signifi caren un canvi en el tipus i 
intensitat dels usos de l’energia. Els tres hidrocarburs 
citats abasten un ampli mostrari de molècules 
orgàniques, generades després d’un procés complex 
i llarg: la lentíssima transformació, durant períodes 
d’entre cent mil a cent milions d’anys, de la matèria 
orgànica inicialment sintetitzada per la fotosíntesi a la 
biosfera i després acumulada com a detritus vegetals 
i animals al fons de conques sedimentàries (llacs, 
mars i oceans). En absència d’oxigen, part d’aquesta 
matèria orgànica pot escapar a la descomposició 
bacteriana per, posteriorment, a mesura que va sent 
soterrada davall les successives acumulacions de 
sediment, transformar-se davall l’acció combinada 
de pressions i temperatures creixents. La naturalesa 
ha possibilitat, a través de la fotosíntesi i del procés 
geològic descrit, l’emmagatzemament de l’energia 
solar en els enllaços químics dels àtoms d’hidrogen 
i de carboni que integren les molècules dels 
combustibles fòssils.

Durant mil·lennis, els humans obtingueren els 
aliments, la calor i la potència mecànica de la radiació 
solar i la seua transformació quasi immediata (fl uxos 
d’aigua i vent), així com de l’energia proporcionada 
per conversions metabòliques i de la biomassa que 
ocorrien en qüestió de mesos, uns pocs anys o, a tot 
estirar, unes dècades. Per contra, els combustibles 
fòssils, amb l’excepció de la torba, són el resultat 
d’intensos canvis de la biomassa durant lapses de 
temps geològics. Utilitzant un símil econòmic, podem 
considerar que les societats premodernes depenien 

d’uns ingressos solars, instantanis o mínimament 
retardats, que es reposaven de manera constant. En 
canvi, la civilització moderna basa la seua esplendor 
en l’ús d’una herència solar. Un capital que estem 
dilapidant a gran velocitat i que, al remat, tan sols 
haurà estat gaudit durant una petita fracció del 
temps que es necessità per a acumular-lo.

Les societats preindustrials eren, en teoria, 
energèticament sostenibles en un horitzó temporal 
de milers d’anys, encara que en la pràctica moltes 
d’elles comprometeren el seu desenvolupament per 
la deforestació i l’erosió del sòl excessives. En canvi, 
la civilització moderna es basa en l’aprofi tament, 
sens dubte insostenible, d’una herència solar única 
que no pot ser reposada a l’escala temporal d’una 
civilització. Però aquesta herència ens ha donat 
accés a uns recursos energètics concentrats i fàcils 
d’emmagatzemar i que s’han utilitzat a un ritme 
creixent. L’ús dels combustibles fòssils ha permés 
als humans superar els límits del consum d’energia 
imposats per la baixa efi ciència de la fotosíntesi i els 
baixos rendiments dels corrents d’aigua i d’aire. Com 
a resultat, el consum energètic global ha augmentat 
a uns nivells sense precedents: el consum mundial 
d’energia primària (biomassa, combustibles fòssils, 
renovables i nuclear) ha passat d’uns 10.1018 Joule 
(10 EJ) el 1 750 a més de 400 EJ a principis d’aquest 
segle. 

El 2011, els combustibles fòssils representaren el 
81,6% de tota l’energia primària consumida al món. 
Un percentatge que es repartí de la manera següent: 
31,5% per al petroli, 28,8% per al carbó i 21,3% per 
al gas. I les previsions de futur indiquen que el 
domini dels combustibles esmentats es prolongarà 
en les pròximes dècades. La nostra civilització depén 
excessivament de les fonts energètiques riques 
en carboni, la combustió del qual en quantitats 
creixents ha situat la humanitat davant d’un 
inesperat desafi ament: les elevades quantitats de 
diòxid de carboni (CO

2
) i uns altres gasos d’efecte 

Anteriorment a la Revolució Industrial l’emmagatzematge de l’energia estava condicionat per la baixa densitat energètica de la biomassa i l’escassa 
potència dels humans i dels animals. Imatge: J. A. Valcárcel, 1765. Universitat de València.
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hivernacle emeses a l’atmosfera estan sobreescalfant 
el planeta. Hi ha un ampli consens científi c que estem 
assistint a un canvi climàtic global forçat per l’acció 
humana.

Hi ha evidències que amb anterioritat a l’ús intensiu 
dels hidrocarburs el planeta havia experimentat 
episodis d’escalfament, tal vegada provocats per 
episodis d’inusitada activitat volcànica i/o per 
l’alliberament a l’atmosfera d’ingents quantitats del 
metà emmagatzemat en compostos com els hidrats 
de gas. Per exemple, en el Cretaci, més concretament 
durant el període que va des de fa uns 120 a 90 
milions d’anys, la temperatura mitjana del planeta 
s’incrementà uns 50C. També sabem que fa uns 56 
milions d’anys, durant l’anomenat màxim tèrmic 
del límit Paleocé-Eocé, el planeta experimentà un 
escalfament de magnitud similar, encara que més 
ràpid (s’esdevingué durant un lapse d’uns 20 000 
anys). Una rapidesa irrisòria, si la comparem amb 
la prevista per a l’actual escalfament global: al ritme 
actual d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (el 
2035 la temperatura mitjana del planeta podria 
haver-se incrementat en més de 3,5 0C i en 6 0C el 
2050).

En els apartats de més avall detallem més el 
tema del canvi climàtic, però, per a això, necessitem 
introduir dues qüestions: la demogràfi ca i la de la 
pobresa energètica de bona part de la humanitat.

L’explosió demogràfi ca
Durant la major part de la història el ritme de 

creixement de la població mundial ha estat lent. 
Fins a principis del segle XIX no s’aconseguiren els 
1 000 milions i foren necessaris cent vint-i-cinc anys 
més per a arribar als 2 000 milions. Però, durant el 
darrer mig segle, la població mundial ha entrat en un 
període de creixement accelerat: de 3 000 milions a 
7 000 milions de persones.

Les darreres projeccions de Nacions Unides 
preveuen que la població mundial seguirà creixent 
al llarg d’aquest segle, i arribarà a la xifra de 9 300 
milions el 2050 i els 10 100 milions el 2100, encara 
que aquestes projeccions presenten un considerable 
nivell d’incertesa, depenent, entre altres factors, de la 
taxa de fertilitat que considerem (les xifres anteriors 
corresponen a una fertilitat mitjana).

Segons Nacions Unides, l’Índia, amb 1 690 milions 
d’habitants serà el 2050 el país més poblat del món, 
desplaçant la Xina, amb 1 390 milions, al segon lloc 
del ranking. Una altra dada interessant és que els 
països en desenvolupament aglutinaran el 2050 el 
86% de la població mundial (davant del 82% de 2011) 
i absorbiran el 97% de tot l’increment de la població 
previst entre 2011 i 2050. Àsia seguirà sent la regió 
més poblada, amb un 55% del total (contra el 60% 

de 2011), tot i que Àfrica serà la que experimentarà 
un creixement més ràpid i passarà d’albergar el 
15% de la població mundial el 2011 al 24% el 2050. 
Així mateix, les previsions indiquen que a mitjans 
d’aquest segle el 69% de la població mundial es 
concentrarà en àrees urbanes (el 2011 ho feia el 51%) i 
que als països desenvolupats la relació entre població 
en edat de treballar i la que no ho estarà haurà caigut 
de forma alarmant, i passarà de les actuals mitjanes 
de 2,13 (Europa) i 2,01 (Nord-amèrica) a 1,34 i 1,49, 
respectivament.

Aquest panorama suscita la vella qüestió de si 
el creixement demogràfi c ens empobrirà o no. Una 
qüestió sobre la qual no existeix acord. La polèmica 
s’inicià a fi nals del segle XVIII amb T. Malthus, quan 
pronosticà que, com a resultat d’un creixement de la 
població més ràpid que el de la producció d’aliments, 
la misèria i la pobresa serien el destí inevitable dels 
humans. Un punt de vista que tornà a popularitzar-
se el 1968, després d’un treball de P. Ehrlich (The 
population bomb) que advertia sobre els efectes 
explosius associats al fet que la població mundial 
es duplicaria en quatre dècades. En contraposició 
a aquestes visions pessimistes, altres han defensat 
que l’escassetat de recursos associada a un augment 
demogràfi c estimula l’ humà, propiciant avanços 
tecnològics i canvis institucionals que impulsen 
enginyun ràpid increment en la producció d’aliments 
i del nivell de vida. A més d’aquestes visions extremes, 
n’hi ha una altra de més escèptica, que defensa que 
no pot demostrar-se l’existència d’una relació 
consistent, positiva o negativa, entre creixement 
demogràfi c i creixement econòmic.

Davant la manca d’acord podem buscar el consol 
de la història, però aquesta no ens garanteix el futur. 
Sabem que el centre de gravetat de la demografi a 
mundial seguirà desplaçant-se des dels països rics als 
menys desenvolupats i que molts d’aquests encaren 
reptes sense precedents pel que fa al subministrament 
i distribució d’aliments, aigua, vivenda i energia. El 
creixement de la població també suscita inquietuds 
en relació a la degradació mediambiental i el 



DAUALDEU · Solstici d’estiu de 2014
12

LA VEU DELS CONVIDATS - Mariano Marzo
canvi climàtic: la creixent demanda de recursos i 
l’augment dels residus resultants suposen un 
gran impacte sobre un ecosistema complex, que 
és en un estat cada vegada més delicat. Alhora, 
l’acceleració del ritme d’envelliment de la població 
als països industrialitzats (i en no pocs països en 
desenvolupament) pot crear nous desafi aments en 
els àmbits del creixement econòmic, la seguretat 
fi nancera i la viabilitat de l’estat del benestar en 
facetes, com ara, la sanitat, l’educació o el sistema de 
pensions. El panorama mundial es complica encara 
més si parem atenció a les incerteses al voltant de 
temes, com ara,  pandèmies, guerres, emigració, 
capacitat per a la cooperació global, etc.

Al marge de les difi cultats, el canvi demogràfi c 
crearà noves oportunitats. Però la concreció 
d’aquestes impliquen la presa de decisions polítiques 
destinades a modelar la demografia i a prevenir 
o aprofitar les tendències més previsibles. Parar 
atenció als indicadors demogràfi cs i actuar de manera 
proactiva sobre les seues causes i conseqüències 
resultarà fonamental per assegurar el benestar 
humà.

El subdesenvolupament energètic
Una dada: els 19,5 milions d’habitants de Nova 

York consumeixen en un any la mateixa electricitat 
que els 791 milions de l’Àfrica subsahariana. És 
clar que, com diuen els anglosaxons, power is power 
(“potència -energia per unitat de temps- és poder”) 
i que l’accés segur a les fonts d’energia modernes 
constitueix la base de la prosperitat de les economies 
avançades. Si, en aquestes, el debat energètic se 
centra al voltant de la seguretat del subministrament 
i la descarbonització del mix, en altres països la 
prioritat és disposar de l’energia per tal de satisfer 
les necessitats bàsiques. No debades l’accés a uns 
serveis energètics assequibles i fi ables és fonamental 
per a augmentar la competitivitat i promoure el 
creixement econòmic.

Un informe recent de l’AIE, Agència Internacional 
de l’Energia (Energy for all: fi nancing access for the poor) 
ens dóna idea de l’escandalosa magnitud que, a hores 
d’ara, adquireix el fenomen del subdesenvolupament 
energètic al món.

Resulta que més de 1 300 milions de persones 
(al voltant del 20% de la població mundial) 
manquen d’accés a l’electricitat, i vora 1 900 milions 
depenen de la biomassa tradicional (bàsicament 
llenya i residus agrícoles i ramaders) per a cuinar 
i escalfar-se. Aproximadament, el 95% d’aquestes 
persones sense accés als serveis moderns de l’energia 
habiten a l’Àfrica subsahariana i a zones en vies de 
desenvolupament de l’Àsia. L’Àfrica subsahariana, 
que alberga el 12% de la població mundial, concentra 

quasi el 45% del total mundial de les persones sense 
accés a l’electricitat. 

Convé recordar, també, que per als que no 
disposen d’electricitat els dies són més curts, per 
manca d’una il·luminació adequada que impedeix 
o difi culta la conservació d’aliments i medecines. 
Per altra banda, l’ús intensiu i quasi exclusiu de la 
biomassa té repercussions negatives per a la salut, el 
medi ambient i el desenvolupament socioeconòmic. 
Les dones i xiquets poden passar moltes hores 
arreplegant combustible i això redueix el temps que 
poden dedicar a activitats més productives, com 
són la pastura, l’agricultura o l’educació. A més, la 
recol.lecció de llenya pot ocasionar la desforestació 
a prop dels nuclis urbans, la qual cosa comporta 
desplaçaments més llargs i penosos, així com danys 
a l’ecosistema. L’Organització Mundial de la Salut 
estima que el 2008 vora d’1,4 milions de persones 
moriren prematurament als països en vies de 
desenvolupament com a resultat de la inhalació del 
fum emés per la combustió de la biomassa a l’interior 
de les vivendes. Una incidència major que la de la 
malària i la tuberculosi i només superada per la de 
la SIDA.

Davant d’aquesta realitat, el món no roman de 
braços plegats i el 2009 invertí 9 100 milions de dòlars 
en ampliar l’accés de la població mundial als serveis 
moderns d’energia. Tot i això, sense una acció més 
decidida sembla que d’aquí a dues dècades encara mil 
milions de persones seguiran sense electricitat, que 2 
700 milions no disposaran d’energies netes per cuinar 
i escalfar-se i que les morts prematures per inhalació 
de fums vorejaran els 1,5 milions, i superaran ja 
àmpliament la incidència de la SIDA. L’AIE calcula 
que assegurar al 2030 l’accés universal als serveis 
moderns d’energia requereix d’unes inversions d’1 
bilió de dòlars, a una mitjana de 48 000 milions 
anuals, la qual cosa signifi ca multiplicar per més de 
cinc les realitzades el 2009.

L’AIE destaca que aconseguir l ’objectiu 
d’universalitzar l’accés als serveis energètics no 
suposaria retrocessos en la lluita contra el canvi 
climàtic i la seguretat energètica. Subministrar 
electricitat a qui actualment no en té tan sols 
suposaria, a nivell global, augmentar la generació 
d’electricitat en un 2,5%, la demanda de combustibles 
fòssils en un 0,8% i les emissions de diòxid de 
carboni en un 0,7%. Un percentatge, aquest darrer, 
equivalent a les emissions anuals de Nova York però 
que permetria proveir d’electricitat una població 
cinquanta vegades major.

El premi a aquest esforç? Contribuir al 
desenvolupament social i econòmic de milers 
de milions de persones i evitar cada any la mort 
prematura d’1,5 milions.
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Canvi climàtic i creixement
Sabem que per a resoldre un problema el primer 

pas és formular-lo correctament. Però no sempre 
actuem així. El cas de com combatre l’actual procés 
de canvi climàtic global, amb tota probabilitat forçat 
per l’activitat humana, és paradigmàtic al respecte. 
Sense cap justifi cació, s’ha comunicat un missatge 
optimista que ha suscitat grans expectatives d’èxits 
fàcils i immediats. I en aquest context d’eufòria 
desmesurada, qualsevol contratemps, com el que 
succeí en les cimeres de Copenhaguen, Cancun i 
Doha, alimenta la frustració i la desmotivació. Per 
això, en comptes de seguir transmetent consignes, 
potser el més apropiat siga propiciar una refl exió 
realista sobre la naturalesa, abast i ramifi cacions del 
complex problema que pretenem solucionar.

La Identitat de Kaya, formulada per l’economista 
energètic japonés Yoichi Kaya, juga un paper central 
en els estudis del Panell Intergovernamental de Canvi 
Climàtic a propòsit dels escenaris futurs d’emissions 
de gasos contaminants a l’atmosfera. La Identitat 
mostra que el CO

2
 emés per l’activitat humana depén 

del producte de quatre variables, considerades a 
escala global: 1) la població, 2) el producte interior 
brut, PIB, per cap, 3) l’energia utilitzada per unitat 
de PIB (intensitat energètica), i 4) les emissions de 
CO

2
 per unitat d’energia consumida (intensitat de 

carboni del mix energètic).
Perquè el resultat fi nal d’una multiplicació de 

quatre factors siga zero, hi ha prou que un d’ells ho 
siga. Si, a hores d’ara, aquest supòsit constitueix un 

somni llunyà, sí que podem reduir les emissions de 
CO

2
. Però, per aconseguir-ho no podem obviar dos 

fets. El primer és que les projeccions de Nacions 
Unides suggereixen que, encara que en l’actualitat 
estem assistint a un descens de les taxes de fertilitat, 
la població mundial seguirà creixent en els propers 
cinquanta anys, passant de vora 6 900 milions 
de persones a un màxim de 9 500 milions, per a, 
després, estabilitzar-se en resposta a una millora 
de les condicions de vida. El segon és que el vigent 
paradigma socioeconòmic assumeix com a dogma 
que el PIB mundial per cap pot i ha de seguir creixent 
indefi nidament.

Els dos condicionants han portat la comunitat 
internacional a concloure que la lluita contra el 
canvi climàtic ha de centrar-se en la segona part de 
l’equació de Kaya, tractant de rebaixar la intensitat 
energètica i la de carboni. En el cas de la primera, cal 
millorar-ne l’efi ciència (és a dir, fer més, o el mateix, 
amb menys) tant des del punt de vista de l’oferta 
com del de la demanda; en el cas de la intensitat de 
carboni, cal avançar cap a la descarbonització del 
mix energètic, promovent el desplegament de fonts 
d’energia netes en CO

2
 (renovables i nuclear). Paral-

lelament, de manera complementària a les actuacions 
citades, cal rebaixar la quantitat de CO

2 
antropogènic 

mitjançant el seu segrest, artifi cial o natural (per 
exemple, injectant-lo i emmagatzemant-lo al subsòl 
o evitant la desforestació).

Aquesta estratègia per a reduir les emissions de 
CO

2
 dóna per fet que la innovació tecnològica en el 

El consum mundial d’energia 
primària ha passat d’uns 10 EJ el 
1750 a més de 400 EJ a principis 
d’aquest segle. 
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sector energètic compensarà els efectes derivats del 
creixement demogràfi c i econòmic prevists. Ara bé, 
les projeccions en l’horitzó del 2035 contingudes en 
un informe recent del govern dels EUA (International 
Energy Outlook, 2010) no són gens optimistes. Segons 
aquest treball, si bé en els propers vint-i-cinc anys es 
podria reduir la intensitat de carboni, pel que fa als 
valors de 2007, les millores es veurien contrarestades 
pel creixement del PIB per cap (proper al 100%) i per 
l’augment demogràfi c (proper al 30%), de manera 
que, en conjunt, la multiplicació dels quatre factors 
de Kaya indica que el 2035 les emissions globals de 
CO

2
 s’hauran incrementat més del 40% pel que fa a 

les del 2007.
La conclusió pot resultar sorprenent, en la mesura 

que sembla mostrar que les actuals polítiques de 
reforma del model energètic no seran sufi cients per a 
reduir la injecció antropogènica de CO

2
 a l’atmosfera. 

Altrament dit, en absència d’una revolució energètica, 
encara per concretar, cal qüestionar el paradigma 
de creixement econòmic i demogràfic, si és que 
pretenem rebaixar les emissions. Una veritat, tan 
incòmoda com la predicada per l’exvicepresident del 
EUA, A. A. Al Gore, a propòsit de l’acceptació de la 
realitat del canvi climàtic.

Ens agrade o no, tot apunta al fet que aquesta és la 
veritable arrel del problema. A la llum de La Identitat 
de Kaya, l’anàlisi de la història del consum energètic, 
així com la del creixement econòmic i demogràfi c 
de la humanitat en els darrers cent anys, ens indica 
que el canvi climàtic és, en bona part, conseqüència 
d’un desenvolupament econòmic i demogràfic 
sense precedents, possibilitat per l’ús massiu dels 
combustibles fòssils (carbó, petroli i gas). Afi rmar, 
com sovint es fa, que el canvi climàtic és tan sols el 
resultat de l’ús massiu dels combustibles esmentats 
és una veritat a mitges. Equival a culpar la bala, o la 
pistola que la dispara, d’un assassinat, sense analitzar 
qui prem el gallet.

Certament, el CO
2
, que junt amb altres gasos 

d’efecte hivernacle provoca l’actual desequilibri 
climàtic, prové en la major part de la crema de 
combustibles fòssils, però no hauríem d’oblidar 
que l’ús massiu d’aquests ha estat requerit per un 
paradigma socioeconòmic basat en el creixement 
global, continu i il·limitat. Com ja hem dit, a hores 
d’ara els combustibles fòssils representen al voltant 
del 80% del mix d’energia primària mundial i sense 
ells el sistema col·lapsaria. Però encara hi ha més: 
sense carbó, petroli i gas, el consum energètic 
mundial no podria haver-se multiplicat per un factor 
proper a cinc entre 1950-2000, fent possible que en 
aquest període el PIB mundial es multiplicà per set 
i la població mundial per dos. Desgraciadament, 
el preu a pagar ha estat que les emissions de CO

2 

s’ha multiplicat per quasi cinc durant els cinquanta 
anys.

El principal problema subjacent en les cimeres 
sobre el canvi climàtic a l’hora d’aconseguir un acord 
global que reemplace Kyoto, és que el creixement 
exponencial viscut en la segona meitat del segle XX 
s’ha repartit de manera desigual arreu del planeta. 
El desenvolupament econòmic ha beneficiat el 
20% de la població mundial que viu als països 
industrialitzats, fet que que s’explica perquè aquests 
països acaparaven a l’any 2000 vora del 80% del 
PIB mundial, mentre que la resta dels habitants 
del planeta tot just havien incrementat el consum 
energètic i el PIB per cap. En conseqüència, segons 
dades de l’Agència Internacional de l’Energia, 
aquests darrers tan sols són responsables del 42% 
de les emissions globals de CO

2
 (relacionades amb 

l’energia) acumulades des de 1890 fi ns ara. Una altra 
dada: el 2007 les emissions per cap de les nacions 
industrialitzades quadriplicaven la de la resta de 
països del món; les xifres de 19, 7,7 i 4,6 tones per 
any i habitant emeses pels EUA, Espanya i la Xina, 
respectivament, parlen per si mateix.

Realment, resulta fàcil comprendre per què els 
països no industrialitzats, liderats per les grans 
demografi es i potències emergents, seguiran exigint 
comptes del passat, sense comprometre ni un àpex el 
seu futur. Un futur que, en el cas de la Xina i l’Índia, 
passa per l’ús de les seues enormes reserves de carbó, 
el combustible més barat, però també el més brut.

Recursos naturals en el segle XXI
Al llarg del segle XX, malgrat diversos episodis 

de xoc i volatilitat, els preus dels principals recursos 
(energia, materials, aigua i aliments) caigueren quasi 
a la meitat en termes reals o, en el millor dels casos, 
com succeí amb l’energia, es mantingueren estables. 
Una tendència sorprenent si parem atenció al fet 
que durant el mateix període la població mundial es 
quadruplicà i que el PIB mundial es multiplicà per 
vint, el que conjuntament ocasionà un salt d’entre el 
600% i el 2000% en la demanda de recursos.

L’abaratiment d’aquests recursos s’atribueix a un 
ràpid desenvolupament tecnològic i al descobriment 
de fonts de subministrament noves i més barates. A 
més, els preus no solen refl ectir les despeses íntegres 
de producció (la pràctica dels subsidis està estesa) ni 
tampoc no inclouen les externalitats associades a la 
utilització (com les emissions de diòxid de carboni 
i uns altres gasos d’efecte hivernacle).

Tanmateix, diferents informes ens alerten que a 
la primera dècada del segle XXI, com a conseqüència 
d’un augment accelerat de la demanda, la tendència 
s’ha invertit, alhora que la volatilitat està aconseguint 
màxims històrics.
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Existeixen, si més no, cinc raons per a suposar 
que en els pròxims vint anys el desafi ament que el 
món té plantejat en matèria de recursos serà diferent, 
en escala, al viscut en el passat. La primera  és que 
el ràpid desenvolupament econòmic en els mercats 
emergents, particularment a la Xina i a l’Índia, podria 
conduir a l’aparició en l’escenari econòmic global 
de fi ns a 3 000 milions nous consumidors de classe 
mitjana. La segona és que l’expansió de l’oferta de 
recursos pot resultar cada vegada més complicada 
en termes logístics i polítics, de manera que l’addició 
de noves capacitats resultarà progressivament més 
cara. Una altra raó és que els diferents recursos estan 
cada vegada més ineterrelacionats, de manera que 
un xoc de preus en un pot afectar ràpidament els 
preus dels altres. La quarta és que l’impacte d’una 
demanda creixent de recursos sobre el medi ambient 
pot restringir l’oferta. I, l’última, que més de 1000 
milions de persones no tenen cobertes les necessitats 
bàsiques d’energia, aigua i aliments, i tot apunta 
al fet que la creixent conscienciació i preocupació 
social exigirà dels governants mesures concretes al 
respecte.

La combinació d’aquestes cinc raons pot afectar 
negativament al creixement econòmic, les fi nances 
públiques, el benestar dels ciutadans (particularment 
el d’aquells que viuen als països més pobres) i suscitar 
perilloses tensions geopolítiques. Què podem fer?

Una opció és apostar, com hem fet en el passat, 
per una simple expansió del subministrament 
capaç de cobrir l’augment de la demanda global de 
recursos. Tanmateix, aquesta expansió, liderada 
per la innovació tecnològica, podria ocasionar 
conseqüències negatives sobre el medi ambient. Per 
exemple, alguns càlculs diuen que el 2030, el consum 
d’aigua hauria d’augmentar en 1 850 km3, un 30% 
més del consum actual, mentre que la desforestació 
creixeria en 140-175 milions d’hectàrees i les 

emissions de CO
2
 en 66 gigatones. A més, ampliar 

el subministrament a les taxes requerides suposa 
encarar desafi aments geopolítics notables, de capital 
i d’infraestructures.

Cada vegada està més clar que, a més d’expandir 
l’oferta, no hi haurà més remei que millorar l’extracció, 
conversió, distribució i ús fi nal dels recursos; cosa 
que podria permetre cobrir entre un 13% i un 30% de 
la demanda d’energia primària, materials, aigua i sòl, 
prevista al 2030, i estalviar-nos de retruc part de les 
inversions necessàries per a augmentar l’oferta.

En aquest sentit, un estudi recent del Mckinsey 
Global Institute (Resource revolution. Meeting the world’s 
energy, materials, food, and water needs) analitza més de 
130 mesures de millora de la productivitat, i conclou 
que la necessitat de prioritzar-ne quinze grups 
que, en conjunt, podrien representar prop del 75% 
del total dels guanys potencials en productivitat. 
Enumerades per ordre d’importància, les mesures 
es relacionen amb: 1) l’eficiència energètica en 
l’edifi cació, 2) el rendiment de les grans explotacions 
agrícoles, 3) el balafi ament d’aliments, 4) les fuites 
d’aigua en l’abastiment a municipis, 5) la densifi cació 
urbana (conduent a una major eficiència del 
transport), 6) l’efi ciència en la indústria del ferro i 
l’acer, 7) el rendiment de les petites fi nques agrícoles, 
8) l’efi ciència dels combustibles en el transport, 9) 
la penetració dels vehicles elèctrics i híbrids, 10) la 
reducció de la degradació del sòl, 11) l’efi ciència de l’ús 
fi nal de l’acer, 12) el percentatge de recuperació del 
petroli i el carbó, 13) l’optimització de les tècniques 
d’irrigació, 14) la substitució del transport per 
carretera pel ferrocarril i la barcassa, i 15) l’efi ciència 
en les plantes de generació d’electricitat.

Uns desafi aments que, a més d’una aposta per la 
I+D+i, demanen un canvi de mentalitat. Sens dubte, 
en el futur, escoltarem parlar de ‹economia circular› 
i de les tres erres: reduir, reutilitzar i reciclar.

El creixement de la població suscita inquietuds en relació a 
la degradació mediambiental i el canvi climàtic.

A fi nals del segle XVII, amb la invenció de la màquina de 
vapor, la vida de les persones començà a canviar a un ritme 
frenètic, marcat pels progressos tecnològics i la progressiva 
substitució de les fonts d’energia primera.
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En aquest moment, diverses investigacions científi ques intenten esbrinar quina és la causa de la dislèxia, 
una discapacitat del llenguatge que difi culta la lectura i altres habilitats lingüístiques.

La revista Science de 6 de desembre de 2013, ha publicat el treball d’un equip d’investigadors belgues, 
dirigit per Bart Boets, del Departament de Psicologia Evolutiva de la Universitat Catòlica de Leuven, que 
argumenta que el nucli del desordre radica, no en una defectuosa representació mental de les paraules, com 
s’ha cregut durant dècades, sinó en l’habilitat del cervell per a accedir a aquesta informació.

“És l’estudi més concloent sobre aquest tema que he vist en els darrers cinc anys”, diu Frank Ramus, 
un científi c cognitiu de l’Escola Normal Superior de París. “Si els resultats es mantenen, es modifi carà 
signifi cativament la nostra comprensió de la dislèxia”. Això signifi caria que certs programes d’entrenament 
auditiu, molt probablement no són efectius.

Fins ara la dislèxia ha estat associada amb dèfi cits de la visió, de l’audició o de la intel.ligència general. 
Però aquesta discapacitat, que afecta al voltant del 10% de la població, sembla ser el resultat d’una disfunció 
en l’habilitat del cervell per a processar informació sobre paraules.

En l’adquisició d’un nou idioma ens trobem petites unitats de so, anomenades fonemes. Aquestes unitats 
deuen aprendre’s agrupades en les diferents maneres en què un fonema determinat pot aparèixer pronunciat 
en la cadena fònica, en posició inicial, fi nal, en grup consonàntic, distingir entre tons alts i baixos, entre síl-
labes àtones o tòniques, distingir entre sons relacionats molt semblants, tals com /d/ i /b/, ambdós oclusius 
sonors, i que només es diferencien pel lloc de pronunciació, dental i labial.

Durant els darrers quaranta anys, els investigadors creien que els dislèctics no desenvolupaven 
representacions fonètiques precises i per això  no podien reconéixer diferències lingüístiques subtils, diu 
Boets. Les representacions distorsionades, com paraules esborronades en un diccionari, podrien no ser 
evidents en la parla diària, però podrien difi cultar bastant l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, 
especialment per a paraules que no segueixen les normes de pronunciació, per exemple: gat, gos, generós, girar, 
girafa.., o casa, quedar, quadern, cosa... Seria aquesta una hipòtesi.

Tanmateix, alguns investigadors creuen que els dislèctics realitzen bé les representacions fonètiques, 
però que no hi poden accedir fàcilment, a causa de difi cultats en les connexions cerebrals. Seria aquesta 
una segona hipòtesi.

Ramus ha dissenyat un experiment que intenta contrastar aquestes dues hipòtesis. Les hipòtesis han estat 
molt difícils de clarifi car perquè les tasques del test d’habilitats fonològiques proposat “sempre impliquen 
ambdues habilitats, simultàniament, la representació i l’accés a aquesta representació”, diu Boets. Ell i el 
seu equip van usar la imatge de les ressonàncies magnètiques per prendre instantànies de l’activitat cerebral 
quan els participants en l’estudi escoltaven pronunciar diferents sons. Hi participaren vint-i-tres dislèctics 
severs i vint-i-dos lectors normals en el grup de control. Objectiu: proporcionar un sentit a l’empremta 
neurològica de les representacions fonètiques.

Cada participant escoltava sèries de quatre paraules sense sentit, seguides per paraules relacionades 
en les quals un fonema consonàntic o vocàlic o ambdós havia estat substituït, per exemple: “ba-ba-ba-ba-
da-da-da-da”. Se’ls demanava als participants que identifi caren què havia canviat, una tasca que, segons 
Boets, implica una forta representació mental dels diferents fonemes. L’equip d’investigadors va trobar que 
la precisió de les respostes del grup de dislèctics i  l’empremta de les seues respostes neurològiques eren 
igual o fi ns i tot millor que les del grup de contrast. En paraules de Boets: “Les representacions fonètiques 
van estar perfectament intactes!”

Tanmateix, els dislèctics van ser un 50% més lents a l’hora de respondre. Quan els investigadors van 
analitzar l’activitat total cerebral, van trobar que els dislèctics tenien menor coordinació entre tretze regions 
cerebrals que processen fonemes bàsics i una regió anomenada àrea de Broca, responsable del processament 
del llenguatge d’alt nivell. Més anàlisis van mostrar que el més feble és la coordinació entre aquestes dues 
àrees cerebrals, que fa més lenta la resposta dels participants. Per a Boets, la conclusió és que la dislèxia 

La dislèxia
Aportacions de la neurociència

Remei Galiana Roig
Picopedagoga IES Antoni Llidó - Xàbia

UN TAST D’ACTUALITAT CIENTÍFICA
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no està causada per una informació defi cient sobre 
els fonemes, sinó que refl ecteix un pobre accés a la 
informació que s’hi té sobre els fonemes, en el cas 
dels dislèctics, gairebé inevitable.

Podem, per tant, concloure que no hi ha causes 
externes en la dislèxia, que ni els problemes 
en l’embaràs, ni els colps al cap (traumatismes 
cranials), ni els mètodes d’ensenyament de l’escola, 
ni els videojocs o la televisió o les pautes educatives 
equivocades, no en són la causa de la dislèxia. La 
dislèxia rau en una disfunció de determinades àrees 
cerebrals, que afecta la lentitud, és a dir, que els fa 
signifi cativament més lents a l’hora de processar el 
llenguatge escrit.

També se sap que la dislèxia és un trastorn amb 
una forta càrrega hereditària, té una base genètica. El 
40% dels germans i germanes d’un dislèctic, ho són. I 
entre un 30% i un 50% de pares i mares d’un xiquet o 

UN TAST D’ACTUALITAT CIENTÍFICA

xiqueta dislèctic, també ho són. L’estadística també 
ens diu que afecta en el mateix percentatge a xiquets 
i a xiquetes. Entre un 5% i un 15% de la població. És 
a dir, per terme mitjà, en cada classe pot haver-hi un 
dislèctic, en diferent grau, per descomptat.

Per acabar, cal recordar que els dislèctics són 
persones absolutament normals, que d’adults duran a 
cap el seu treball o el seu negoci perfectament, tret de 
la relació amb la lectura i l’escriptura, on reconeixen 
que fan moltes faltes d’ortografi a, que els costa llegir 
textos llargs, que els llibres els duren més temps 
de llegir que als altres o que quan van al cine no els 
dóna temps de llegir els subtítols de les pel.lícules 
en versió original.

La dislèxia és una variant de la normalitat entre 
la població. Cal que acceptem aquesta idea i que en 
els centres educatius ens adaptem satisfactòriament 
als seus temps i les seues necessitats.

La dislèxia rau en 
una disfunció de 
determinades àrees 
cerebrals, que afecta la 
lentitud, és a dir, que els 
fa signifi cativament més 
lents a l’hora de processar 
el llenguatge escrit.
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A les terres de clima mediterrani la tardor 
és una estació quasi tan viva com la primavera. 
Estimulades per les pluges que ens arriben s’hi donen 
certes manifestacions de vitalitat (fruits, bolets) que 
legitimen el nom de primavera d’hivern amb què també 
es coneix aquesta estació.

Malgrat no ser comparables en quantitat i 
varietat a les fruites d’estiu, la tardor ens ofereix un 
conjunt de sabors gens menyspreable, malgrat que 
consideracions de caràcter econòmic han reduït 
considerablement el ventall que abans estava al 
nostre abast.

De fet, si repassem les fruites pròpies d’aquesta 
estació podrem comprovar l’ampli catàleg que 
comercialment se’ns ofereix: fi gues, dàtils, raïm, 
magranes i una llavor, l’ametla.

Ara bé, no s’acaba amb eixos el mosaic de sabors, 
textures i aromes, sinó que continua en una llista 
que inclou: codonys, atzeroles, seroles o sorolles, 
móres d’albarzer, serves o sèvies, nespres o nyespres, 
arboços o alborços, gínjols, lledons o llidons, caquis, 
murtons, fi gues de pala.

Tot i haver perdut, potser irremissiblement en 
molts casos, la batalla de la comercialització, encara 
podem recordar-ne alguns.

1. El codony és el fruit del codonyer, Cydonia 
oblonga. 

Els codonys són d’un bell color groc en madurar; 
i com que, en general, maduren a fi nals de setembre, 
coincidint amb sant Miquel (29 de setembre), l’època 
és coneguda com a estiuet dels codonys o estiuet de sant 
Miquel.

Una volta collits en el seu punt, exhalen una fl aire 
ben grata, raó per la qual era costum conservar-los 
entre la roba, que així olorava més bé, o bé a l’armari 
o al rebost com aromatitzant natural.

 La polpa, tot i que comestible para molt aspra; 
tot i això existeix una varietat, les codonyetes, de 
carn més dolça i agradable.

Malgrat l’aspror, el codony es pot transformar en 
un aliment més palatable si es rust, es cou al forn o 
es bull amb aigua i sucre per fer codonyat (castellà: 
carne de membrillo; aragonés: codoñate).

Tant la polpa crua com el codonyat són 
notablement astringents, per la qual cosa s’han usat 

per a tallar les diarrees.
2. L’atzerola, serola o sorolla és el fruit de 

l’atzeroler, Crataegus azarolus.
El fruit és menut (d’uns 5 cm de diàmetre), de 

color vermell o groc i de sabor dolç un poc àcid. És, 
per dir-ho així, el germà major del graüll o cirereta 
de pastor (Crataegus monogyna).

A casa nostra ha sigut fi xat culturalment tant 
en antropònims (el cognom Sorolla, per exemple) 
com en topònims (la Sorrollera, al Baix Aragó 
catalanoparlant); i també en cançons, com la que 
diu:

Morena, si jo et pillara
en un barranc que està a soles
t’havia de fer passar
d’arboços i de seroles.
3. Les serves o sèvies provenen de la servera, 

Sorbus domestica. 
Els fruits són de polpa aspra fi ns i tot quan madura. 

Per fer-los més palatables convé sobremadurar-les 
(en cambres, sobre llits de palla o canyís) i que s’hi 
encete un procés de fermentació, cosa que origina 
una textura més aïna farinosa i relativament dolça, 
malgrat que una mica fada o insípida.

Antigament gaudia de molta estima, com ho 
palesen els nombrosos gentilicis, noms de pobles, 
fites geogràfiques, que duen per nom Cervera, 
Servera, Server i semblants al llarg de tots els Països 
Catalans.

4. Les nespres o nyespres provenen del nesprer, 
Mespilus germanica,  un arbret espinós sovint 
naturalitzat en boscos més o menys humits.

D’uns 5 cm de diàmetre, són esferoïdals, de color 
bru, cobertes d’una fi na pilositat i coronades per 
les restes del calze fl oral, la qual cosa ha originat la 
popular endevinalla que diu:

En l’horta es cria
en l’horta està
duu coroneta
i no és capellà.
Més aspres que les  serves,  necessiten 

una sobremaduració en cambra per a fer-se 
agradables al gust, la qual cosa n’ha difi cultat la 
comercialització.

Per això mateix, no tan sols han perdut l’estima 
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de la gent, sinó que fi ns i tot li han segrestat el nom. 
En efecte, des que a fi nals del segle XVIII (1784) es 
va introduir, provinent de l’Extrem Orient, una altra 
fruita de forma similar però de gust més agradable 
i sucós, l’Eriobotrya japonica, a poc a poc se li va anar 
aplicant el nom de l’altra, primer com a nesprer del 
Japó, i ara ja, simplement, nesprer (el fruit, nespro 
o nispro). Aquest darrer, primaveral, es cultiva a 
certes comarques litorals, i en alguns casos arriba a 
ser pràcticament un monocultiu, com a Callosa d’en 
Sarrià, a la Marina Baixa.

5. Les móres són els fruits compostos de l’albarzer 
o esbarzer, Rubus ulmifolius, liana molt intricada i 
arrapadora de temibles agullons corbats cap enrera i 
que produeix nombroses tiges llargues i escampades 
en totes direccions; tiges que, en arribar la tardor, es 
corben cap a terra on s’amorgonen i arrelen per un 
extrem originant-hi una nova planta.

Les fl ors, blanques o lleugerament rosades, donen 
pas als fruits, les móres, en fi nalitzar l’estiu i cara a 
la tardor; són comestibles i de sabor agradable, i se’n 
poden preparar delicioses confi tures.

Totes les fruites esmentades fi ns ara formen part 
de la gran família de les Rosàcies, la mateixa a què 
pertanyen la major part dels nostres arbres fruiters: 
pomeres, pruneres, pereres, cirerers, albercoquers i 
bresquillers. No és el cas, però, de les que esmentem 
a continuació.

6. Les cireres d’arboç, arboços o alborços (cast.: 
madroño) són els fruits de l’arboç o arbocer (Arbutus 
unedo, família ericàcies), arbre de branquillons 
vermellosos i sovint d’aparença arbustiva, amb fulles 
enteres i persistents, que recorden les del llorer 
(Laurus nobilis), tot i que d’un verd més clar i lluent.

Les fl ors, tardorals, són d’un bell color blanc o 
rosat, tenen forma de perolet i s’agrupen en ramells 
a l’extrem de les rames. Una volta fecundades, tarden 
un any a donar el fruit, que és de color vermell i 
forma globosa amb la superfície tota eriçada de 
granets i relativament rics en sucres; a mesura que 
maduren, els sucres fermenten i formen alcohols, per 
la qual cosa arriben a emborratxar quan es mengen 
molt madurs (fi ns i tot les cabres, en menjar-ne, 
s’emborratxen).

7. Els gínjols (castellà: azufaifos; murcià: gínjoles) 
són els fruits del ginjoler (Ziziphus jujuba, família 
rhamnàcies). L’arbre, espinescent, estava lligat 
originalment als ambients humits en el domini del 
desert saharoaràbic; portat pels àrabs, es va estendre 
per les terres més àrides però regades del migjorn 
valencià, on es cultivava com a ornamental, com 
a tanca i també pels fruits, comestibles i de sabor 
agradable.

 Tan estimat devia ser aquest arbre pels àrabs, 
que Mahoma arriba a situar-lo al paradís, tal i com 

Lledons. Fotografi a: DANIEL CLIMENT.

Atzeroles. Fotografi a: DANIEL CLIMENT.

Móres d’esbarzer. Fotografi a: DANIEL CLIMENT.
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llegim a la sura 53:13-15, de l’Alcorà:
Ja l’havia vist (Mahoma a l’arcàngel Gabriel)
descendir en una altra ocasió
junt al ginjoler del confí (el setè cel)
on s’hi troba el jardí del paradís.
Una evocació no tan sacra la trobem a la nostra 

tradició més casolana, com és el cas del sainet de Paco 
Hernández Pare vosté la burra, amic!, on el personatge 
central, en assabentar-se que van a descobrir l’engany 
en què ha tingut a un parent que ara torna d’Amèrica, 
clama a crits per un ginjoler, per a penjar-se.

8. Els lledons són els fruits del lledoner (Celtis 
australis, família ulmàcies) arbre esvelt molt ramifi cat, 
d’escorça llisa i grisenca i molt estimat com a 
ornamental.

Tot i que possiblement siga d’origen oriental, 
la seua presència a les nostres terres és ben antiga, 
amb un arrelament notable tant físic i cultural com 
econòmic, a causa de la qualitat de la seua fusta, molt 
resistent i extraordinàriament fl exible, amb què es 
fan nombrosos objectes d’aplicació agrícola. És per 
això que es troba sovint plantat a les vores de pobles 
i de masos o masies.

El fruit és de la grandària d’un pèsol i comestible, 
encara que té més pinyol que no pas polpa; aquesta 
és de sabor dolç i lleugerament farinosa. 

El procés de maduració dels fruits és molt 
interessant des d’un punt de vista cromàtic, ja que 
passen de verd a groc i vermell fi ns arribar, ja a la 
tardor, al color negre defi nitiu.

El nom del fruit, lledó, és l’origen de topònims i 
d’antropònims, com el cognom Lledó. I fi ns i tot la 
patrona de Castelló duu per nom la Mare de Déu 
del Lledó.

9. El caqui és el fruit del caquier (Diospyros kaki, 
família Ebenàcies) arbre originàriament japonés que 
s’ha aclimatat molt bé a les nostres terres i que aporta 
un fruit molt estimat.

Les fulles, grans, adquireixen una bella coloració 
verdosorogenca en arribar la tardor, alhora que 
exposen al gaudi dels comensals el fort cromatisme 
vermell dels fruits madurs.

El nombre de varietats del caquier és molt gran, 
però tots tenen en comú la riquesa dels seus fruits en 
tanins, que mentre no desapareixen o s’insolubilitzen 

els comuniquen una relativa aspror, per la qual cosa 
convé menjar-los lleugerament sobremadurats, o 
bé posats prèviament en atmosfera d’alcohol per 
eliminar-ne l’astringència.

10. Les fi gues de pala és la fruita d’un arbust 
provinent de Mèxic, la palera (Opuntia fi cus-indica). 
Són baies comestibles de 5-9 cm, en forma de tonell 
i de color groc que passa a rogenc en madurar, en 
començar la tardor.

La polpa, agradablement dolça, envolta nombroses 
llavors que la fan un poc astringent (produeix 
estrenyiment si se’n mengen moltes).

Com que és rica en pigments vermells (carotenoides 
i betaxantines, principalment), de vegades poden 
alarmar els seus consumidors, en tenyir de vermell 
l’orina.

Provinents de Mèxic, tan gran és la vinculació 
d’aquell país a les paleres (nochtli, en llengua nahua; 
nopal o tuna per als mexicans actuals; chumbera en 
castellà) que la planta fi gura fi ns i tot en l’escut de 
la seua bandera (tres bandes verticals, verda, blanca 
i vermella, és a dir, com la italiana però amb l’escut 
esmentat). Aquest escut és un record de la llegenda 
que diu que el senyal que els primitius asteques van 
rebre del seu déu per a triar l’emplaçament de la 
seua capital, Tenochtitlan (l’actual ciutat de Mèxic), 
va ser el trobar sobre l’illa que hi havia enmig del 
llac Texcoco una àguila blanca sobre una palera, i 
justament aqueixa composició és la que fi gura en 
l’escut.

11. Hem reservat l’últim espai per als murtons, 
els fruits de la murta (Myrtus communis), arbust de 
branques erectes, força denses, cobertes de fulles 
verdes tot l’any i, sobretot, molt aromàtic.

De fet, en àrab rep el nom d’arraià, que vol dir 
“arbust aromàtic”. És aquesta propietat, junt a la 
vistositat de les seues fl ors que el feia tan atractiu 
per als jardins aràbigo-musulmans (com l’arxifamós 
Patio de los arrayanes de l’Alhambra nazerí), perquè allí 
cercaven una síntesi de sensacions organolèptiques no 
tàctils: la remor de les fonts, la vistositat cromàtica i 
el fl aire exhalat pels arbustos perfumats.

Les fulles, oposades, coriàcies, lluentes i de color 
verd fosc per l’anvers i més clar pel revés, tenen 
distribuïts per tot el limbe, petits dipòsits globulars 

Malgrat no ser comparables en quantitat i varietat a 
les fruites d’estiu, la tardor ens ofereix un conjunt de 
sabors gens menyspreable, malgrat que consideracions de 
caràcter econòmic han reduït considerablement el ventall 
que abans estava al nostre abast.
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d’essències, que donen la impressió, a contrallum, de 
ser perforacions translúcides de la fulla. 

Les flors, amb un rabet molt llarg, creixen 
solitàries en les axil·les de les fulles i estan formades, 
a més del calze i el pistil, per cinc pètals blancs molt 
vistents i per nombrosos estams.

Al llarg de la història, la murta ha estat una planta 
molt assimilada culturalment.

Així, innombrables topònims relatius a la murta 
cobreixen els Països Catalans, com és el cas de la 
vall de la Murta, prop d’Alzira, a la Ribera Baixa 
(del Xúqer), on hi ha un monestir dels Jerònims 
del segle XIV (1376) que fi ns la desamortització de 
Mendizábal albergava una excel·lent pinacoteca, amb 
obres de Juan de Juanes, Ribalta, Ribera i altres.

Tot i que originalment pagà, el simbolisme 
associat a la planta va ser assimilat pels cristians, que 
en moltes festivitats ornaven (i segueixen ornant) 
amb branques entrellaçades de murta els carrers per 
on han de passar les imatges dels sants.

És per això que un dels himnes fallers duu per 
títol L’entrà de la murta, referit al començament de 
la festa, que en molts pobles consistia en ornar els 
carrers per on havia de passar el sant amb rames 
d’aquesta planta.

D’aquesta planta també consumim a la tardor 
els fruits, els murtons,  baies comestibles de color 
blau negrós o groc blanquinós coronades per les 
restes persistents del calze i agradables de menjar 
més aïna pel seu balsàmic aroma que per la polpa, 
relativament escassa.

En defi nitiva, i tal i com hem pogut veure en 
aquest breu repàs per les nostres fruites tardorals, 
la seua presència ens acompanya, afortunadament, 
sota formes culturals més enllà que la conjuntural 
apreciació dels seus valors gastronòmics.

Una relació entre natura i cultura, que és l’objecte 
de la disciplina coneguda com a etnobotànica.

Més informació en:
- “Herbari. Viure amb les plantes”, de Daniel Climent i Ferran Zurriaga 
(2013). Publicacions de la Universitat de València.
- http://metode.cat/Revistes/Article/La-fruita-perduda-i-trobada-a-la-
tardor
- http://metode.cat/Revistes/Document/Laltra-nespra 
- https://www.youtube.com/watch?v=d4v6akyfTYY
- https://www.youtube.com/watch?v=eWbWWP0o7pIhttp://metode.cat/
Revistes/Document/Barroc-albarzer 
- http://metode.cat/Revistes/Dossiers/El-lledoner/El-lledoner-l-arbre-
de-les-forques 
- http://hemeroteca.metode.cat//index.php?option=com_content&task=vie
w&sectionid=&id=761&Itemid=
- http://metode.cat/Els-perques-de-Metode/Per-que-els-caquis-perden-
laspror-si-els-poses-dins-duna-olla-amb-licor
- http://metode.cat/Revistes/Document/La-fi guera-de-pala-i-altres-
cactus
- http://metode.cat/Noticies/Anacronismes-al-betlem

Nyespres. Fotografi a: DANIEL CLIMENT.
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NOTES SOLTES

La por i el mètode

Vicent Botella i Soler 
Institute of Science and Technology  - Àustria

 «Què és la por? Imagina que algú que mai no 
hagués sentit por ens fera aquesta pregunta. Què li 
respondríem? Amb el coneixement científi c al nostre 
abast podríem explicar-li el fonament psicològic, 
evolutiu, bioquímic o social, de la por. I tanmateix, és 
evident que no l’hauríem apropat gens a l’experiència 
de la por viscuda en primera persona. Per aconseguir 
això podríem, per contra, recomanar la lectura de Poe 
o Lovecraft i esperar que la pregunta es respongués 
sola en algun punt enmig d’un conte.»

Açò li deia jo al meu amic P. quan ens trobarem 
l’altre dia al Café Central, niu de positivistes. Jo 
bevia xocolata i ell un cafè amb llet. Dins el debat 
que ens ocupava, volia explicar-li el concepte de buit 
explicatiu (explanatory gap en anglès). Aquest terme 
defi neix la diferència entre qualsevol experiència 
subjectiva (allò que els fi lòsofs anomenen qualia: 
la por, el color roig o un orgasme) i la descripció 
científi ca d’aquesta. Els cambrers, elegantíssims, 
dansaven al nostre voltant amb passes curtes. Els 
turistes menjaven pastissos. Jo m’hi esforçava a 
defendre el valor intrínsec de la literatura i també la 
seva utilitat per a la ciència. 

P. és un bon científi c, jove i simpàtic. Dedica 
infinites hores de feina a una carrera acadèmica 
en biologia molecular (o potser és física d’altes 
energies?). P. sols llegeix articles científi cs i, de tant 
en tant,  alguns textos més divulgatius. La literatura 
li sembla sols una distracció nociva. Si no parlem 
de ciència, acaba mirant-se les mans o directament 
demana el compte. Segons P. «llegir historietes 
o versets mai no ens farà progressar en la nostra 
comprensió de l’univers.» El seu argumentari és força 
simple. P. creu que el mètode científi c és l’única eina 
vàlida per apropar-se a la realitat, la mesura de totes 
les coses. Si alguna vegada discutim política, unfl a 
el fantasma de la tecnocràcia. No obstant, en sentir 
parlar del buit explicatiu, se li va gelar el gest. Allà 
on el mètode científi c no ofereix respostes, P. se sent 
perdut, sense referències. S’hi podia ensumar la por 
i va callar.

Com que P. menysprea igualment la literatura i la 
fi losofi a, per tal de redoblar el meu atac, he d’emprar 
fonts que no li provoquen, d’entrada, cap al·lèrgia 
intel.lectual. Erwin Schrödinger, físic austríac i premi 
Nobel, refl exiona sobre el buit explicatiu en el capítol 

«El misteri de les qualitats sensorials» dins del seu 
llibre Ment i Matèria. Schrödinger utilitza un exemple 
clàssic, que podem resumir en la següent pregunta: 
com li explicaries a una persona cega de naixement el 
color roig (o blau o verd, o el que més us agrade)? La 
ciència té una molt bona comprensió del fenomen del 
color en termes de la freqüència dels fotons. Entenem 
que un objecte és roig perquè refl ecteix la llum d’una 
certa freqüència i absorbeix la resta. També sabem 
com la retina, amb les seues neurones fotosensibles, 
aconsegueix mesurar la freqüència dels fotons i envia 
aquesta informació al cervell. Hi podríem parlar hores 
i hores. Aconseguiria el nostre amic invident veure 
el color roig amb la nostra explicació? Sembla que 
no.  Però, és realment impossible? Altrament dit, és 
el buit explicatiu un buit insalvable? Potser el buit 
explicatiu és una limitació intrínseca a la nostra 
cognició i per tant, impossible evitar-lo. O potser és 
sols una limitació del llenguatge i podem imaginar un 
altre llenguatge (o una altra manera d’emprar-lo) amb 
el qual podríem fer veure el color roig a un invident. 
Schrödinger es planteja si el buit explicatiu no és 
sols fruit d’una comprensió limitada del fenomen 
(el color, per exemple). La seua conclusió és que, 
independentment del nivell de detall de la teoria o 
model científi c que tinguem per descriure el fenomen 
particular, aquest mai no podrà substituir o generar 
l’experiència sensorial subjectiva.

 Mentre el meu amic rumiava el nou problema, 
vaig aprofitar per dir-li que, com la ciència, la 
literatura és un fenomen humà conseqüència de la 
curiositat i és sovint anàlisi, exploració, conjectura 
i teoria d’àmbits que excedeixen les capacitats del 
mètode científi c. Els objectius d’una obra literària 
són diversos però sempre, en un conte o un poema, 
hi ha la intenció de construir ponts sobre el buit 
explicatiu. No s’hi tracta sols d’exposar un concepte 
o transmetre una idea, sinó d’aconseguir una 
vertadera ressonància cognitiva en el lector. Li deia 
a P. que «la literatura i la ciència proporcionen, en 
última instancia, moments de comprensió. Aquells 
instants en els quals aconseguim una familiaritat 
íntima amb un aspecte de l’univers, extern o intern, 
que ens importa.» 

Com que P. m’escoltava encara amb un gest força 
escèptic, vaig buscar refugi en una cita. Bertrand 
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Russell, a qui P. li té un cert respecte, deia en un dels 
seus llibres més populars: «No m’agrada el llenguatge 
místic, i tanmateix, no sé com expressar allò que 
vull dir sense emprar frases que sonen poètiques i 
no científi ques.» Benvinguda siga la poesia doncs, 
si permet a l’autor dir allò que vol dir. Al meu 
parer, aquest és el nexe fonamental entre ciència 
i literatura: la comunicació. Com esperava, P. em 
va interrompre dient que no ens cal literatura per 
transmetre coneixement tècnic. I potser té raó i no 
ens cal, però això no implica que no ens en puguem 
beneficiar. Galileu ho sabia quan, com Plató, va 
decidir presentar els seus raonaments en forma de 
diàlegs entre personatges fi cticis. O Johannes Kepler, 
mentre s’hi esforçava a escriure la novel.la Somnium  
destil·lant allí les seues idees sobre el sistema 
solar. P. oblida que no sols ens cal transmetre el 
coneixement tècnic sinó també l’entusiasme, aquell 
component emocional i potser poètic de l’activitat 
científi ca, l’estima essencial per la descoberta. En la 
meua opinió, és un error emfatitzar les aplicacions 
pràctiques o les sortides laborals de les disciplines 
científiques quan provem a il.lusionar les noves 
generacions. Els principals atractius de la ciència, 
i així us ho confirmaran aquells científics que 
encara recorden la seua infantesa, són el misteri i 
l’aventura. I necessitem recordar-ho constantment. 
En la difi cultat del camí, la motivació del científi c (i 
la de l’estudiant) oscil·la. P. ho sap, però no li agrada 
o no ho vol admetre.  Mentre sortíem al carrer i al 
fred hivernal li vaig confessar com durant la meua 
tesi doctoral, quan l’ànim defallia, bastava llegir, per 
exemple, els assajos d’Oliver Sacks, una bona novel.
la o uns versos d’Espriu, per tornar a sentir la calor 
del misteri, la necessitat de saber. 

Finalment, P. va marxar cap a casa ben poc 
convençut. Quina llàstima la por!

NOTES SOLTES

Com la ciència, la literatura 
és un fenomen humà 
conseqüència de la curiositat, 
i és sovint anàlisi, exploració, 
conjectura i teoria d’àmbits 
que excedeixen les capacitats 
del mètode científi c.
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Al llarg del segle XIX, tot i que no disposar de 
mètodes de mesura fàcil, van aparèixer evidències 
que relacionaven la hipertensió amb les malalties 
cardiovasculars. La hipertensió s’intuïa a través de la 
palpació d’un pols dur. El 1896, Riva-Rocci utilitzà un 
maneguí de pressió per a la determinació de la tensió 
arterial. Amb lleugeres variants hem continuat amb 
aquesta tècnica fi ns ara i ha convertit la mesura de 
la tensió arterial en part de la rutina de l’exploració 
mèdica bàsica.

Les primitives anàlisis de sang i orina demostraven 
la presència de sal en els fl uids orgànics. L’augment 
de líquid orgànic com a conseqüència del poder 
higroscòpic de la sal (capacitat per a retenir líquids) 
era un dels factors determinants de la hipertensió. És 
per això que es va generalitzar la recomanació d’una 
dieta de restricció salina als hipertensos com a mesura 
de control. Tanmateix, aquesta recomanació es va fer 
sense conéixer la fi siopatologia de la hipertensió, ni 
tampoc la composició concreta de la sal, ni el paper 
específi c de la sal en l’organisme.

En els últims anys la relació danys/perjudicis 
de la sal sobre la tensió arterial ha sigut objecte de 
controvèrsia i hi ha opinions encontrades en l’àmbit 
científi c. En aquesta controvèrsia cal distingir dos 
aspectes: la infl uència de la sal en la tensió arterial, 
d’una banda, i les repercussions en les malalties 
cardiovasculars, de l’altra.

Al llarg del segle XX els investigadors van 
dissenyar estudis per tal de validar la hipòtesi de la 
infl uència de la sal en la tensió arterial. Tal vegada 
el més emblemàtic dels grans estudis és Intersalt de 
1988, que va observar 10 079 homes i dones de 20 a 
59 anys, de 32 països per tal de provar la hipòtesi. 
L’estudi relacionà les excrecions urinàries de sodi 
(com a índex de consum de sal) durant 24 h i les 
xifres de tensió arterial. La conclusió va ser que un 
increment del consum de sal en la dieta s’associava 
amb un increment de la pressió arterial. Es va trobar 
una relació lineal i positiva entre l’excreció de sodi 
-consum de sal- i la pressió arterial. L’efecte de la 
ingesta de sodi es va estimar signifi catiu a partir 
de consums superiors a 100 mmol (5,85 g). Aquest 
valor es va imposar tant a homes com a dones, i va 
ser considerat progressivament més signifi catiu com 
major fóra l’edat.

Els resultats d’Intersalt i les troballes d’altres 

estudis d’observació i intervenció sostenen l’afi rmació 
que un alt consum de sal causa hipertensió. És així 
que les autoritats sanitàries han establert una xifra de 
5 g/dia de sal com a límit recomanat, encara que una 
persona no necessita més d’1 a 3 g/dia (depenent del 
grau d’activitat) per a gaudir d’una vida saludable.

Altres estudis s’han encarat a la relació entre la 
sal i la hipertensió: la reducció identifi cada ha estat 
petita (entre 3 i 10 mmHg en pacients hipertensos, i 
menor en normotensos), i amb diferències notables 
en les respostes individuals, cosa que ha portat a 
introduir la idea d’una sensibilitat individual a la sal 
diferenciada. No obstant això, alguns especialistes 
al·leguen que molts plantejaments metodològics dels 
estudis mostren no només factors de confusió sinó 
també poques evidències per a prendre decisions 
amb suport científi c. És així que les conclusions 
inicials s’han qüestionat en els darrers anys i n’han 
sorgit dubtes. El 2008, l’especialista en estadística 
D. Freedman i l’epidemiòloga D. Pettiti de la 
Universitat de Califòrnia van publicar un article 
d’anàlisi de l’estudi SALT (Salt and blood pressure: 
Conventional wisdom recomsidered), en què mostraven 
que la correlació positiva entre la tensió arterial i el 
consum de sal observada era provocada totalment 
per 4 poblacions de dades dels 52 punts de dades 
analitzades. Aquestes 4 comunitats tenien un molt 
menor consum de sal que la mitjana de l’estudi, així 
com una pressió arterial inicial bastant més baixa. 
Quan es van excloure aquests 4 punts de l’estudi, 
la correlació trobada va ser negativa, contradient 
la interpretació original de les dades per part 
dels investigadors. Altres treballs han presentat 
com a evidència de relació entre sal i hipertensió, 
les menors xifres de tensió arterial en els pobles 
primitius amb un baix consum de sal. A açò s’han 
apuntat factors de confusió, com per exemple el fet 
que aquestes poblacions es benefi cien d’una vida 
amb escàs estrés i dietes en general hipocalòriques 
(absència d’obesitat), factors també implicats en la 
hipertensió. Si no admetem la infl uència d’aquestes 
variables, de gran infl uència en els entorns primitius, 
podríem preguntar-nos com influeix la sal en la 
seua curta esperança de vida. D’una altra banda, la 
major signifi cació estadística amb l’edat, una major 
repercussió de la sal en les persones grans, pot ser 
deguda a la simple raó biològica de l’envelliment, 

La sal, bona o dolenta?

Diego Fuentes Barberán
Metge Cardiòleg - Hospital de Dénia - Marina Salut
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cosa de sobres coneguda. També, es diu que podem 
considerar com a insignifi cants reduccions mitjanes 
de la tensió arterial de menys de 10 mmHg. Finalment, 
s’al·lega que tot i admetent la infl uència de la sal en la 
hipertensió, això no prova que les petites variacions 
de la tensió tinguen una repercussió signifi cativa 
en la salut: una cosa és la infl uència de la sal en la 
hipertensió (petita) i una altra les repercussions que 
això produeix en la salut, qüestió que ara com ara, 
no té una demostració categòrica.

Lluny d’açò, alguns investigadors arriben a 
afi rmar que el clorur de sodi podria protegir-nos 
de les malalties cardiovasculars. En efecte, una 
concentració baixa de sal en la sang augmenta 
l’activitat nerviosa simpàtica i la secreció de renina 
plàsmica, enzim que al seu torn activa la producció 
d’angiotensina, una substància que directament 
danya els vasos sanguinis; per tant, a menor 
consum de sal, major producció d’angiotensina i 
possible dany vascular directe. L’anàlisi de l’estudi 
NHANES-II (Estudi Nacional de Salut i Nutrició) 
que va realitzar el grup de M. Alderman a l’Escola 
Superior de Medicina Albert Einstein de Nova 
York, apunta també en aquest sentit. En aquest 
estudi van participar 14 000 adults seleccionats a 
l’atzar. La ingesta de sodi s’hi va estimar sobre la 
base d’un recordatori de 24 hores. El consum de 
sodi va resultar estar inversament relacionat amb la 
mortalitat per problemes cardiovasculars. Els menys 
consumidors de sodi eren un 20% més propensos a 
morir per causes cardiovasculars. Els autors afi rmen 
que, per a determinar l’efecte net d’una intervenció 
s’han de considerar tots els seus múltiples efectes, 
de manera que centrar-se exclusivament en la 
pressió arterial, pot portar a ignorar altres factors. 
L’equip d’Alderman admet que consumir menys sal 
redueix la pressió arterial, però això no garanteix una 
protecció de les malalties cardiovasculars, és més, hi 
ha dubtes que això siga així. Resta pendent, per tant, 
la qüestió de si els efectes hipotensors benefi ciosos 
de la restricció de sodi són majors que els seus riscos. 
Malauradament, poques dades relacionen el consum 
de sodi amb resultats globals de salut.

Ara com ara, s’admet que una restricció salina 
produeix una disminució lleugera de la tensió arterial 
amb resposta individual diversa i variable en el temps 
(les necessitats de sodi depenen de cada individu, de la 
quantitat de sucres de la dieta, del consum de líquids i 
de les pèrdues per l’orina, suor i femta), però, respecte 
a la repercussió en problemes cardiovasculars, la 
revisió de la literatura sobre el tema aporta només 
proves limitades. No hem d’oblidar que una varietat 
de factors contribueixen a la hipertensió, entre 
altres, herència, edat, sedentarisme, estrés, tabac, 
alcohol o un consum de potassi insufi cient (la ingesta 

d’aquest element és rellevant perquè contraresta els 
efectes negatius del sodi i les persones hipertenses 
poden reduir la tensió arterial, uns 5 mm Hg, i el risc 
cardiovascular de forma signifi cativa augmentant la 
ingesta de potassi, sense efectes col·laterals a altres 
aspectes relacionats amb la salut. Hem de recordar 
que en la sal (clorur sòdic) el component dolent per 
a la hipertensió és el sodi i aquest prové no sols de 
la sal, el sodi forma part de la composició natural de 
molts aliments com ara lactis, carns, pa, i existeix en 
quantitats importants, directament o com a glutamat 
sòdic (conservant i saboritzant), en embotits, sopes 
preparades i altres conserves i aliments processats. 
Aquests aliments solen aportar la sal o sodi necessari 
per a la vida sense necessitat de fer afegits amb el 
saler, l’ús del qual, hauria de suprimir-se.

Arribats ací convé saber que la sal que consumim 
habitualment es l’anomenada sal refinada de 
taula i que és considerada per molts com un 
producte industrial poc recomanable a causa 
dels processos de manipulació necessaris per a 
eliminar altres minerals presents en la sal natural 
(la sal natural té uns 80 components). Els diversos 
tractaments, com ara el blanquejat per a fer-la més 
atractiva, els antiaglomerants o els conservants 
introdueixen minerals potencialment tòxics com, 
per exemple, l’hidròxid d’alumini, que s’ha associat 
a malalties neurològiques com l’Alzheimer, o el fl uor 
i el iode d’efectes discutits, a més de conservants i 
estabilitzants, fosfats, carbonats de calci o magnesi, 
fets servits per a evitar-ne el deteriorament durant 
l’emmagatzemament. 

D’una altra banda, en el procés de refi nament de 
la sal, són eliminats minerals i oligoelements presents 
en la sal natural, com ara, el calci o el potassi, molt 
recomanables i que s’oposen a l’efecte hipertensor 
del sodi. La sal refi nada està pròxima al 98 o 99% de 
clorur de sodi, mentre que la natural (marina o de 
pedrera) ve a tindre un 85% de clorur de sodi. El més 
del 10% eliminat del producte natural és important, 
i poc prudents els afegits artifi cials, de manera que 
sembla que la sal natural no és tan dolenta, encara 
que pot ser menys atractiva.

Concloem: per bé que els estudis són encara 
limitats o insufi cients, sembla prudent una reducció 
del consum de sal, atés que els nivells actuals són 
generalment elevats i innecessaris; però no hi ha base 
científi ca per a recomanar reduccions dràstiques, 
excepte en pacients descompensats i durant períodes 
de temps breus, ja que la dieta severa i prolongada pot 
portar a conseqüències pitjors per a la salut general 
que no la moderació. En qualsevol cas, la sal natural és 
preferible a la refi nada pel contingut menor de sodi, 
el major contingut de potassi i l’absència d’additius 
d’efectes no innocus.
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El riu Girona: un riu mediterrani costaner 
a protegir (i IV)

Hermenegild Maria

Professor de Física i Química - IES Historiador Chabàs - Dénia

La informació recopilada en els articles anteriors ens ha servit per a fonamentar dues idees 
bàsiques sobre l’espai natural format pels trams mitjà i baix del riu Girona:

1. Aquest espai natural té uns valors naturals importants, tant biòtics com abiòtics, que cal 
preservar.

2. L’espai natural està sotmès a una sèrie d’amenaces que podrien destruir aquests valors 
naturals i que cal contrarestar.

Per això, proposem les fi gures de protecció necessàries per a una efi caç preservació d’aquests 
valors naturals, ara en perill. Abans, però, necessitem contextualitzar geogràfi cament l’àmbit 
de protecció proposat amb les àrees protegides ja existents a l’entorn del riu.

1.1. Figures de protecció de l’entorn 
del Girona

• Parcs Naturals de l’entorn
En el tram baix, el Girona discorre 

pràcticament equidistant entre dos dels parcs 
naturals del territori valencià: el de la Marjal de 
Pego-Oliva i el del Montgó i cap de Sant Antoni, 
que inclou una reserva marina.

És evident que l’espai natural pot exercir de 
connector biològic entre els dos parcs naturals. 
Anem a aprofundir en aquest argument 
analitzant els àmbits territorials afectats pel 
Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) 
de cada parc natural (PN).

• PORN de l’entorn del Girona
Els PORN del PN de la Marjal de Pego-Oliva 

i el del PN del Montgó i cap de Sant Antoni, 
tenen un àmbit geogràfi c d’aplicació proper a 
l’entorn del riu Girona, com podem veure al 
mapa següent.

Cal destacar aquí la proximitat de l’àrea 
d’amortiment d’impacte (groc pàl•lid) del PN 
de la Marjal de Pego-Oliva a l’entorn del riu 
Girona, així com de les àrees agrícoles (groc 
ataronjat) i urbanes (gris), afectades pel PORN 
del PN del Montgó i cap de Sant Antoni.

• LIC i ZEPA de l’entorn del riu Girona
Els Llocs d’Interès Comunitari (LIC) de 

l’entorn del riu Girona, la majoria d’ells també 
inclosos com Zones d’Especial Protecció per a 
les Aus (ZEPA) i que formen part de la xarxa 
europea Natura 2000, els podem veure a la 
fi gura 3. Els llocs Ramsar són els que formen 
part actualment de la llista de zones humides 
d’importància internacional segons la Convenció 
de Ramsar de 1971.

Els espais naturals grafi ats al mapa de la 
fi gura 3, i les seues fi gures de protecció són:

LIC Valls de la Marina (inclòs en la ZEPA 
Muntanyes de la Marina)

LIC Riu Gorgos
PN del Montgó (LIC i ZEPA)
PN de la Marjal de Pego-Oliva (LIC, ZEPA i 

lloc Ramsar)
LIC i ZEPA de l’Almadrava.
Destacarem la importància i l’abundància 

dels espais naturals protegits que envolten els 
cursos mitjà i baix del riu.

1.2. Propostes de fi gures de protecció 
per al riu Girona

Realitzarem i argumentarem ací tres 
propostes de protecció per a l’àmbit de l’espai 
natural format pels cursos mitjà i baix del 
riu. Les propostes no són incompatibles entre 
si, sinó que podrien ser complementàries. Es 
tractaria, en primer lloc, de l’ampliació de 
l’àrea d’esmorteïment d’impactes de l’àmbit 
del PORN del PN de la Marjal de Pego-Oliva 
perquè incloguera el curs mitjà i baix del riu 
Girona i, d’altra banda, la designació com a LIC 
i com a ZEPA d’aquest mateix tram.

• Ampliació de l’àmbit del PORN del PN de 
la Marjal de Pego-Oliva

La proposta consistiria a incloure en l’àrea 
d’esmorteïment d’impactes que preveu el 
PORN del PN de la Marjal de Pego-Oliva la 
superfície al nord del riu dels termes municipals 
de Tormos, Sagra, el Ràfol d’Almúnia, Benimeli, 
el Verger i Dénia (ja inclosos en part) i d’Orba, 
Sanet i els Negrals, Beniarbeig, Ondara i dels 
Poblets (no inclosos de moment). A la fi gura 2 

EL RIU GIRONA
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podem veure que es tracta de tota la superfície 
al nord del riu, fi ns al límit de l’àrea actual 
d’esmorteïment d’impactes.

Queda clar que també s’haurien d’incloure 
tant el llit com les dues riberes del riu en 
aquesta àrea d’esmorteïment d’impactes.

D’aquesta manera no seria necessària la 
creació d’una nova fi gura de protecció, sinó 
l’ampliació d’una ja existent. La justifi cació 
estaria clara per la importància com a zona 
d’alimentació i dispersió de les aus aquàtiques 
del PN de la Marjal de Pego-Oliva. Precisament, 
l’abundància i riquesa en espècies d’aus 
aquàtiques d’aquest parc és el motiu pel qual 
està designat com a ZEPA i lloc Ramsar.

• Designació com a LIC del cursos mitjà i 
baix

Els cursos mitjà i baix del riu entrarien de 
ple en la categoria 3290 “Rius mediterranis de 
cabal intermitent del Paspalo-Agrostidion” de 
l’annex I de la Directiva 92/43/CEE “Directiva 
Hàbitats”. Només per aquest fet ja mereixeria 
la seva designació com a LIC, com ja es va fer 
amb el curs alt i mitjà del riu Gorgos, un altre 
dels rius autòctons de la comarca de la Marina 
Alta.

• Designació com a ZEPA del curs mitjà i baix 
del riu Girona

Ja hem vist la importància que per a les aus 
té aquest espai natural. Algunes d’elles estan 
incloses en el llistat de l’annex I de la Directiva 
2009/147/CE de conservació de les aus 
silvestres. Segons l’article 4 d’aquesta directiva 
“Les espècies esmentades en l’annex I seran 

objecte de mesures de conservació especials 
quant al seu hàbitat, amb la fi nalitat d’assegurar 
la seua supervivència i la seua reproducció en la 
seua àrea de distribució.” Entre elles, a l’àmbit 
del Girona, destacarem la presència de Ardeola 
ralloides, Egretta garzetta i Ardea purpurea.
Aquestes declaracions com LIC i ZEPA, així com 
l’ampliació de l’àmbit del PORN del PN de la 
Marjal de Pego-Oliva, es veurien reforçades 
en neutralitzar les amenaces i si es pogueren 
executar projectes d’eliminació de les espècies 
invasores i de recuperació de la vegetació 
original de les seves riberes. Seria important el 
control de les extraccions consumptives, tant 
superfi cials com subterrànies, per assegurar la 
presència de cabal en circulació pel llit del riu 
el major temps possible durant l’any hidrològic. 
Una altra acció benefi ciosa per a la millora i 
manteniment dels valors naturals del riu seria 
l’eliminació de les masses d’Arundo donax 
que envaeixen actualment bona part de les 
riberes, com a etapa prèvia a la restauració 
dels boscos en galeria originals, hàbitat de 
nombroses espècies d’interès. Per dur a bon 
termini aquesta restauració caldria també 
revertir l’ocupació de trams de les riberes 
per cultius i les actuacions que artifi cialitzen 
aquestes riberes.

A més, per la seua situació geogràfi ca i per 
les característiques lineals dels cursos d’aigua, 
amb la declaració com a espai natural protegit 
(ENP) s’aconseguiria millorar i assegurar la 
connexió ecològica entre diversos dels ENP 
circumdants. Aquest efecte com a corredor 

Figura 1. Ortofoto que mostra el curs del Girona i les superfícies declarades com a Parc Natural (verd) i Reserva Marina 
(beix). Font: Conselleria d’infraestructures, Territori i Medi Ambient. Generalitat Valenciana.

EL RIU GIRONA
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ecològic de l’espai natural format pel llit i les riberes del Girona es veuria potenciat per aquesta 
declaració. Així aconseguiríem la connexió efectiva entre ENP de muntanya, com el LIC Valls 
de la Marina i el PN del Montgó, i de zones humides com el PN de la Marjal de Pego-Oliva i el 
mateix riu Girona, i entre tots ells. No hem d’oblidar tampoc l’important paper del riu en el 
manteniment dels valors naturals del LIC i ZEPA marítima de l’Almadrava, per l’aportació d’aigua 
dolça de qualitat i sediments al medi marí que sustenten la praderia de Posidonia i la comunitat 
aquàtica i ornítica de gran biodiversitat que ha fet mereixedora a aquesta zona de les fi gures 
de protecció.

Figura 2. Ortofoto que mostra el curs del riu Girona i les superfícies afectades pels PORN respectius. Font: Conselleria 
d’infraestuctures, Territori i Medi Ambient. Generalitat Valenciana.

Figura 3. Ortofoto que mostra el curs del riu Girona i les superfícies declarades com a LIC (verd). Font: Conselleria 
d’infraestructures, Territori i Medi Ambient. Generalitat Valenciana.

Proposem les fi gures de protecció necessàries per a una 
efi caç preservació dels valors naturals del riu Girona,
ara en perill.

EL RIU GIRONA
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Pepe Pedro
Professor de Física i Química · IES Gata de Gorgos

El passat diumenge 30 de març es va celebrar la IX edició de la Fira-Concurs Experimenta 
al Passeig Sud del Museu de la Ciències Príncep Felip, organitzada per la Facultat de Física 
de la Universitat de València. Els participants són alumnes d’ensenyament secundari 
(ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà), que es presenten en grups formats 
per un màxim de 4 alumnes i un/a professor/a tutor/a. 

IX Fira de Física i Tecnologia

El concurs presenta dues modalitats, una 
de demostracions i experiments de física i una 
altra de projectes d’aplicacions tecnològiques. 
Enguany van haver-hi 53 demostracions de 
física (35 d’ESO i 18 de BAT) i 39 de tecnologia 
(28 d’ESO i 11 de BAT), amb un total d’uns 400 
participants. 

De la nostra comarca hi van participar en 
projectes de física alumnes de 4t d’ESO de 
l’IES Núm. 1 de Xàbia amb el projecte Com 
identifi car fotons de llum?, tutelat per Paco 
Savall,  i alumnes de 3r ESO de l’IES de Gata de 
Gorgos, amb Espillet, espillet màgic, tutelats 
per Pepe Pedro i Ana Signes. En projectes de 
tecnologia van participar l’IES Enric Valor de 
Pego i l’IES Josep Iborra de Benissa.

La fi ra va estar oberta de 10 a 13 hores.  
Els estudiants van mostrar les experiències 
que il.lustraven els seus projectes, explicant 
i contestant les preguntes del públic i d’un 
jurat. Hi havia també una zona anomenada 
Fisicalàndia on els més petits van poder gaudir 
amb demostracions senzilles de física.

Hi ha un premi del públic i un premi del jurat 
(metàl•lic), per a cadascuna de les modalitats, 
que s’atorga als alumnes guanyadors tant 
d’ESO com de Batxillerat, així com mencions 
d’honor. 

El nombre de visitants va estar al voltant 
dels 2 000, tot i que l’oratge no va acompanyar 
massa, sobretot, al principi del matí. 

L’organització va ser perfecta: informació 
puntual i detallada en tot moment abans 
de la fi ra, disposició del material necessari, 
voluntaris que amatents a les necessitats dels 
participants, etc. També, si es sol.liciten, 
es concedeixen ajudes econòmiques per als 

centres participants que es desplacen de 
lluny. 

Passejar per la fi ra és veure’t envoltat de 
pèndols oscil.lant, espills, imants, túnels de 
vent, coets d’aigua volant, robots, motors... 
La fira és un marc incomparable per a la 
divulgació de la ciència. És una manera directa 
i amena de fer arribar a la gent les lleis de la 
física i les seues aplicacions tecnològiques. És 
impressionat veure la il.lusió i l’entusiasme 
que posen els alumnes quan expliquen els seus 
projectes. 

A les 13:30 es va fer el lliurament dels premis 
i l’acte de clausura a l’Auditori del Museu de 
les Ciències. Prèviament, estudiants de la 
Facultat de Física van fer unes demostracions 
espectaculars de Física d’anar per casa. En 
l’acte de clausura el President de la Reial 
Societat Espanyola de Física, José Adolfo de 
Azcárraga, va assenyalar la importància que 
té la ciència en la nostra societat i que “no 
som un Estat ric en recursos naturals, però sí 
en riquesa de cervells”.

En la categoria de Demostracions i 
Experiments de Física, el premi als estudiants 
d’ESO va ser per a l’IES de Massamagrell, amb 
el projecte Al voltant de la refracció de la 
llum; el dels estudiants de Batxillerat va ser 
per al centre IES Núm. 4 Tulell d’Alzira amb 
el projecte  Com construir un osmòmetre 
amb la membrana d’un ou. En la categoria 
d’aplicacions tecnològiques, el premi del nivell 
d’ESO el va guanyar l’IES Consuelo Aranda 
d’Alberic, pel projecte Agafa-ho amb força 
líquida. El de Batxillerat va ser per a l’IES Lluis 
Vives amb Què fem amb el fem, projecte que, 
a més, va rebre el premi del públic.
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DD Com va nàixer Experimenta?

- La fi ra–concurs Experimenta sorgeix, com 
altres iniciatives, de les propostes del Grup 
de Treball de Física Arquímedes, un grup 
obert de professors de física d’universitat i de 
secundària. Un dels objectius més importants del 
grup és el d’incentivar l’observació i el treball 
experimental en física, de forma integrada amb 
els aspectes teòrics i en les seues múltiples 
connexions amb la tecnologia. D’altra banda, 
les fi res científi ques en les quals els estudiants 
mostren els seus projectes tenen tradició en 
l’àmbit escolar d’altres països, per exemple, 
les science fair anglosaxones o el Jugend 
Forscht alemany (“els joves investiguen”). Per 
aquest motiu el 2005, any mundial de la Física, 
ens plantejàrem organitzar alguna experiència 
que permetés a alumnes i professors implicar-
se d’una manera activa en la celebració i que 
donés visibilitat al seu treball, com una fi ra 
oberta al públic. L’entusiasme dels concursants 
i dels visitants va ser extraordinari, i ens van 
animar a transformar aquest esdeveniment 
en una fi ra anual. La Facultat de Física, en 
primer lloc, i altres entitats de la Universitat 
de València així com entitats externes, van 
donar suport i col·laborar amb la iniciativa des 
del primer moment. 

DD Si el nombre de grups participants continua 
creixent, com ha ocorregut enguany, que s’ha 
disparat, quin criteri utilitzareu per seleccionar-
los?

- Sempre s’ha fet un esforç per optimitzar 
recursos i intentar acollir el major nombre 
possible de centres diferents, encara que la 
nostra capacitat (econòmica, d’infraestructures 
i d’organització) té límits, clar. Com en altres 
concursos, un element important del procés 
d’admissió és la fi txa descriptiva del projecte 
que s’aporta amb la inscripció, que ha d’ajustar-
se a les bases de participació. Però l’objectiu, 
pel fet de ser també una fira divulgativa, 
és admetre el major nombre possible de 
projectes diferents. Per aquest motiu moltes 
fi txes dels projectes es revisen i es comenten i 
milloren en un procés similar al dels avaluadors 
externs de les revistes científi ques, després 
del qual s’accepten. L’augment enguany dels 
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Per Pepe Pedro

La ciència forma part 
del pensament humà i 

de la cultura i ha infl uït 
i ha segut infl uïda per 

moltes idees i relacions 
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societat en la seua 

història.
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participants en un 50%, amb un total de 92 
projectes admesos ha sigut conseqüència de 
la possibilitat de comptar amb fi nançament 
addicional, gràcies a la concessió d’un projecte 
de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) del Ministeri d’Economia 
i Competitivitat, dins d’un programa per a 
fi res experimentals, i també de l’augment 
de col·laboracions d’entitats externes. Però, 
l’esforç organitzatiu i de revisió ha estat 
enorme i crec que en una fira d’aquestes 
característiques probablement aquest és 
aproximadament el nombre límit.

DD Després de molts anys celebrant la Fira en el 
marc incomparable del Jardí Botànic de València, 
quina ha sigut la principal raó del canvi d’ubicació 
a la Ciutat de les Arts i les Ciències?

- Efectivament, el Jardí Botànic és un marc 
privilegiat i pel qual sentim un afecte especial, 
i on, de fet, continuarem celebrant una part 
d’aquesta iniciativa. Però el passeig sud del 
Museu de les Ciències és un espai molt gran 
que pot acollir un nombre major de persones, 
i per aquest motiu hem decidit celebrar ací la 
fi ra-concurs Experimenta enguany. Es va fi rmar 
un acord entre la Universitat i la Ciutat de de 
les Arts i les Ciències recollint, entre altres, 
la cessió d’aquest espai per a la fi ra. Diversos 
participants de la fi ra ens han comunicat que 
els ha agradat la possibilitat d’exposar els 
seus projectes en aquest lloc tan ample i amb 
molta visibilitat. D’altra banda, hem de tenir 
en compte que, paral·lelament, organitzem 
el taller Fisicalàndia per a xiquets, que 
necessita el seu espai, i al fi nal de la matinada 
tots ens traslladem a l’auditori – que també 
ha de ser molt ample- on té lloc l’acte de 
lliurament de premis del concurs, precedit d’un 
breu espectacle científi c a càrrec d’un grup 
d’estudiants de la Facultat de Física. 

DD D’on s’obtenen els recursos econòmics 
necessaris per a dur a terme aquesta iniciativa?

- Aquesta iniciativa es desenvolupa amb 
les aportacions de diverses entitats de la 
Universitat, com la Càtedra de Divulgació de 
la Ciència, la Delegació d’Incorporació a la 
Universitat o el Servei de Formació Permanent, 
així com patrocinadors externs (per exemple, 
el Museu de les Ciències, la Real Sociedad 
Española de Física, Caixa Popular, o empreses 
o de material científi c i didàctic, entre altres). 
Tots ells fi nancen aspectes diferents d’acord 

amb la seua preferència i els acords a què 
arribem: els cartells i fullets, les samarretes, 
els premis, l’esmorzar per als participants, etc.  
Aquesta edició és la primera en la que comptem 
amb un projecte concedit per la FECYT en un 
concurs competitiu, i que ha permés ampliar la 
iniciativa a més grups i complementar-la amb 
més activitats.

DD Quant de personal participa en la logística 
de la Fira?

- A més del comité organitzador, format per 
quatre persones, i la ajuda d’altres membres 
del grup de treball i de l’administració de 
la Facultat, ens ajuden també persones que 
treballen en diversos serveis de la Universitat. 
Hem comptat també amb l’ajuda inestimable 
de 35 estudiants de física, col·laboradors el dia 
de la fi ra i en la preparació, i de 30 professors 
que també col·laboren com a membres del 
jurat, fonamentalment de la Facultat de Física 
de la Universitat de València i també de la 
Universitat Politècnica de València.

DD Enguany, com a conseqüència de la gran 
afl uència de participants, hi ha hagut diferents 
jurats, però cadascun d’ells ha valorat sols un 
grup reduït de projectes. Com es pot consensuar, 
fi nalment, i en tan poc temps, quins són els projec-
tes guanyadors?

- Des de la primera convocatòria el 2005 hem 
tingut diferents grups de membres del jurat. 
Ens reunim abans per homogeneïtzar criteris, 
i hem preparat un esquema comú de valoració 
que es fa públic. Cada parella de jurats revisa 
les fi txes dels projectes als quals s’aproparà i 
les comenta, tot abans de la fi ra. És complicat, 
evidentment, perquè tenim poc temps, i estem 
sempre pensat maneres de millorar el procés. 
Per exemple, enguany hem pogut augmentar 
la quantitat de mencions d’honor que, a més 
de reconéixer l’esforç de més participants, en 
particular, en les categories més nombroses, 
facilita les deliberacions.

DD Pensa que la quantitat i la qualitat dels 
projectes canviaria, si no s’atorgaren premis?

- No, no crec. Molts alumnes i professors ens 
diuen que els agrada venir a la fi ra i gaudeixen 
explicant els seus projectes al públic visitant i 
veient que la gent s’interessa pel que han fet. 
El millor de la fi ra es veure l’entusiasme dels 
participants i la passió amb la qual s’involucren, 
i açò no té preu. Evidentment, guanyar els 
premis és un incentiu, però no em sembla que 

Crec que és el millor moment per a triar els estudis
de ciències.
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siga el motiu el fonamental per als alumnes.
DD Van a exposar-se els projectes guanyadors 

pròximament, igual que es va fer l’edició 
passada?

- Sí, l’any passat vam fer l’exposició per la 
primera vegada, en coincidència amb la Reunió 
Bienal de Física que va celebrar-se a València. 
Enguany la farem al Jardí Botànic el 20 de juny. 
Per la primera vegada, gravarem vídeos dels 
projectes exposats i explicats pels mateixos 
estudiants, que es penjaran en una pàgina web 
juntament amb documentació més detallada. 
De manera que el seu treball es difonga, i anime 
altres grups a realitzar experiències similars, i 
cree una cultura de experimentar o projectar 
en primera persona, cercant comprendre el 
que es fa.

DD La nostra societat, tal com ens diuen els 
últims estudis realitzats, té un gran desconeixement 
sobre els temes científi cs. Què canviaria vosté per 
tal de millorar aquesta mancança?

- Crec que l’educació científi ca bàsica i 
la divulgació de la ciència han de basar-se 
més en una comprensió del mètode científi c, 
en la curiositat i en la possibilitat de pensar 
explicacions racionals de la realitat que ens 
envolta. Fonamentar-se més en la observació 
i en les explicacions plausibles i en el poder 
predictiu de models o teories senzilles –allò que 
els grecs anomenaven “salvar els fenòmens”. 
El coneixement dels resultats científi cs més 
actuals i sofi sticats té poc sentit, si no es 
verifi ca una comprensió dels motius pels quals 
pensem que allò que succeeix s’explica bé 
d’una manera i no d’una altra, o funciona per 
un motiu o un altre. El problema és que quan 
no es comprenen les coses, hi ha una reacció de 
rebuig, o una renúncia, perquè es pensa que la 
ciència és molt difícil. Com a conseqüència, la 
ciència (els seus resultats, les seues aplicacions) 
no es distingeixen de la màgia i l’esoterisme, 
i es propaguen les pseudociències. Aquest és 
un problema molt greu actualment, sovint 
alimentat per la premsa. Crec, a més, que 
hem de fer un esforç per a relacionar més les 
matèries entre elles, col·laborant de forma 
més unida en una tasca educativa comuna. La 
ciència forma part del pensament humà i de la 
cultura; ha infl uït i ha estat infl uïda per moltes 
idees i relacions complexes amb la societat en 
la seua història. 

Conéixer, amb alguns exemples ben escollits, 
com canvien en el temps les idees centrals 
de la ciència mateixa o les relacions amb la 
tecnologia o la fi losofi a, per exemple, ajuda 
potser a transmetre millor la complexitat del 

món i com les teories científiques sempre 
es proposen comprendre i explicar els fets, 
revisant contínuament eixa comprensió. Açò 
és fonamental en la ciència, però no és menys 
important en la resta de disciplines, per no 
parlar de la vida quotidiana.

DD A la vista de la dramàtica situació actual de 
la investigació científi ca a Espanya, per la falta de 
recursos econòmics, on la gent més capacitada ha 
d’anar-se’n fora, a més de les poques perspectives 
de futur. Què els diria als alumnes dels instituts per 
convèncer-los que estudien ciències?

- Crec que és el millor moment per a triar els 
estudis de ciències. El problema de l’ocupació 
és comú ara a quasi tots els tipus d’estudis, i 
també aquells considerats tradicionalment més 
aplicats o laboralment immediats. Els estudis 
de ciències ofereixen oportunitats laborals 
molt qualifi cades, econòmicament i també 
perquè són molt interessants i posen en joc 
competències especials: la cerca d’explicacions 
desconegudes, l’ús de l’abstracció i de 
teories complexes precisament per a resoldre 
problemes ben concrets, com saben bé, per 
exemple, els físics que treballen en la indústria 
tecnològica i de recerca en molts països. També 
ací, en el nostre, encara que el nombre siga, 
potser, inferior. Si es té curiositat, interés i 
gust en el que es fa, hom acaba trobant un bon 
treball que li satisfaça des del punt de vista 
personal i de les pròpies capacitats.

DD Com a professora universitària, què pensa 
vosté que falla en els estudis universitaris 
espanyols, quan en tots els rànquings que es fan, 
l’única universitat de ciències espanyola que apareix 
entre les 100 primeres del món és la Universitat de 
Física de València?

- És cert que en l’àrea de Física la Universitat 
de València es troba entre les 100 primeres, 
per exemple, segons el rànquing de Shangai. 
No conec bé els criteris que utilitzen per 
elaborar els diferents rànquings de cada 
universitat presa en el seu conjunt, però 
quan es consideren les àrees específi ques de 
coneixement, es basen fonamentalment en 
els resultats de la investigació. La Facultat 
de Física de la Universitat de València fa 
investigació de qualitat i en quantitat en moltes 
àrees. A més a més, hi ha una preocupació per 
la docència que es refl ecteix en, per exemple, 
en la importància que es dóna al laboratori, en 
l’existència de grups reduïts per la resolució de 
problemes en diverses matèries i en el temps 
que el professorat dedica als estudiants en els 
treballs de fi  de grau, de màster o les tesis de 
doctorat. Crec que és una molt bona elecció 
per als estudis universitaris de Física.
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i desnaturalitzats: parets monitoritzades, fi nestres 
virtuals; domotització del control de la temperatura, 
de la puresa de l’aire entrant, etc. Tot plegat, preveu 
un món nanotomitzat amb una presència absoluta de 
computadores per tot arreu (previsió confi rmada) 
i, de resultes d’aquest avanç previ, considera que la 
robòtica devia estar ara integrada en els sistemes de 
producció industrial i, molt tímidament, començaria 
a penetrar en l’àmbit domèstic (ple al quinze!). Això 
no obstant, es queda curt quant al desenvolupament 
dels terminals i les aplicacions informàtiques: el 
software més potent que albira en l’horitzó del 2014 
és un traductor anglés-rus/rus-anglés, segurament 
ofuscat per un context de guerra freda ominós, que 
Asimov suposava perpertu! 

La fi nor predictiva d’Asimov minva notablement 
en aspectes globals, on s’engrunsa, càndid, en 
l’optimisme: en un món superpoblat, el problema 
alimentari i el de l’habitatge serien abordats amb una 
solució que, fi ns i tot, a nosaltres, coetanis d’aquest 
futur paral·lel, se’ns apareix com a pintoresca o 
molt llunyana: la superfície de terra ferma del 
planeta seria destinada a la producció agrícola, a 
la generació d’energia solar i a la preservació de 
territoris de valor ecològic i paisatgístic; alhora 
que la humanitat començaria a colonitzar el fons 
subaquàtic per construir-hi megalòpolis dotades de 
tota mena de serveis. Un altre problema derivat de 
la sobrepoblació que Asimov ens preveu solucionat 
il·lusament és el del transport, especialment, en les 
aglomeracions urbanes: desaparició de carreteres 
(automòbils automatitzats que es desplaçarien sense 
fer contacte amb el terra; plataformes ràpides per a 
viatges urbans, etc.). També és improbable, a curt 
termini si més no, la colonització de la Lluna; per bé 
que ja són factibles les expedicions tripulades a Mart, 
tal i com Asimov predeia. Absolutament desencertat 
és l’auguri del fi nal de la dependència energètica dels 
hidrocarburs: multitud de plantes que generarien 
energia per fusió nuclear, que alimentarien les 
bateries de radioisòtops dels aparells; instal·lacions 
espacials que ens subministrarien quantitats ingents 
d’energia solar; els deserts del planeta transformats 
en plantes d’energia solar gegantines. 

Finalment, i també dins de la llista dels desencerts 
o -diguem-ne més bé- previsions prematures, una de 
caire civilitzatori:  l’automatització del treball, i 
el consegüent avorriment del paisanatge, havia de 
provocar pandèmies de psicopaties, per a major 
prosperitat de psiquiatres i funeràries. Remata el 
vaticini hiperbòlic amb un enunciat  que, a hores 
d’ara, als empadronats a la Terra, l’any 2014 de la 
nostra era, ens sona a sarcasme cruel: “la més gloriosa 
de les paraules del nostre vocabulari serà faena!” 

El 16 d’agost de 1964, amb motiu de la New 
York World’s Fair, el diari New York Times va convidar 
Isaac Asimov a escriure unes prediccions sobre el 
nivell científi c i tecnològic que la humanitat podia 
assolir 50 anys després d’aquella exposició que va 
enlluernar el món, va unfl ar l’orgull patriòtic dels 
nord-americans i va fer visibles avanços grans envers 
un avenidor certament automatitzat, carregat de 
prodigis rutilants, impensables fi ns aleshores.

Asimov, llavors, ja era el cel·lebèrrim autor 
de novel·les de ciència-ficció i el més prolífic i 
enciclopèdic divulgador que ha conegut la història. 
Era, molt probablement, una de les persones 
més adients per a auspiciar amb  credibilitat 
una tal projecció del progrés de la humanitat. En 
línies generals, les seues prediccions han resultat 
encertades, especialment, la projecció que hi fa 
del progrés tecnològic. No l’encerta tant, però, en 
aspectes globals, com ara la situació geopolítica, la 
crisi ecològica o la qüestió energètica. L’article és un 
text de caire especulatiu, assagístic, i d’estil lleuger, 
adobat amb ironia i, malgrat les preventives al·lusions 
a una guerra termonuclear mundial, excessivament 
optimista. No s’ajusta a un guió o esquema previ, 
sinó que va abordant per associació diversos àmbits 
i activitats humans. En molts casos, Asimov no sols 
augura un estat de progrés concret per al 2014, sinó 
que també assenyala les expectatives que en aquests 
moments havia de tenir l’espècie humana. Així, ens 
fa visualitzar una hipotètica reedició de l’exposició 
novayorquesa i, en concret, les innovacions dels 
pavellons de marques com la General Electrics o IBM, 
en un 2014 imaginat: primers robots domèstics (com 
ara, el robot ASIMO,  creat per HONDA l’any 2000 
i batejat així, justament, per a homenatge de l’autor 
de Jo, robot); començament de colonització de les 
fondàries marines; viatges tripulats a Mart;  formació 
i estudis on line, etc. L’exercici de prospecció que fa 
Asimov és, doncs, molt meritori.

Però, si hi mirem més prim, el grau d’encert 
d’aquestes prediccions no és tan impressionant. On 
més fi  va estar Asimov és, certament, en l’apartat 
tecnològic i en les aplicacions domèstiques. Preveu 
un món hipercomunicat amb dispositius audiovisuals 
connectats via satèl·lit (les actuals videoconferències, 
els smart phones, etc.). Els electrodomèstics devien 
haver arribat a un nivell tan alt d’automatització 
com, pam dalt pam baix, tenim ara (màquines 
descongeladores, com l’actual microones; artefactes 
automàtics, que ja fem servir, per a les tasques 
domèstiques: netejar, emmagatzemar,  cuinar,  etc.). 
En general, els habitatges humans que imagina  
el savi rusoamericà per al nostre present són 
comfortables, encara que un pèl massa claustrofòbics 
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El passat 8 d’abril Microsoft 
tancava defi nitivament el servei de 
manteniment i actualitzacions del seu 
sistema operatiu més popular, Windows 
XP.  I ara què?

El que ha sigut possiblement la 
millor versió del Sistema Operatiu de 
la companyia d’Albuquerque ha deixat 
només actives les actualitzacions 
crítiques del sistema, per tant, amb 
el temps, tots aquells ordinadors que 
tenen XP instal·lat aniran quedant-se 
gradualment obsolets i desprotegits en 
Internet.  

Davant aquest escenari, a l’usuari 
li apareixen dues opcions: continuar 
sent fidel a Microsoft i instal·lar 
alguna de les versions posteriors de 
Windows o buscar una alternativa 
amb altres sistemes operatius com 
podria ser Ubuntu.  Totes dues opcions 
tenen els seus avantatges i els seus 
inconvenients.

Malgrat ser la versió més utilitzada 
en l’actualitat, no és l’última que 
l’empresa de Bill Gates ha tret.  Després 
de l’XP varen aparèixer el Windows 
Vista, el Windows 7 i el Windows 8.  
Del Windows Vista hi ha poc a dir, es va 
llençar el 30 de gener de 2007, cinc anys 
després de l’aparició de l’XP, i la seua 
popularitat no va ser molt elevada, és 
més, va tindre tant poc èxit que el 22 
d’octubre de 2009 apareixia Windows 7 
amb molta més acceptació per part del 
públic que la seua versió anterior. Finalment, 
el 26 d’octubre de 2012 ix al mercat Windows 
8 que no és més que una adaptació, de vegades 
molesta, al món tàctil del Windows 7.

En cas d’optar per la continuïtat amb els 
sistemes Microsoft, no necessitaríem un temps 
excessivament gran per adaptar-nos-hi, ja que 
el funcionament dels productes de Bill Gates 
són similars i ens resultaria fàcil migrar d’un 
sistema a l’altre ràpidament, si més no, la 
seua interfície gràfi ca, encara que modifi cada, 
és molt semblant a la que ja disposava l’XP.  
Un altre avantatge de la continuïtat és que la 

majoria d’aplicacions que utilitzàvem abans 
les podrem tornar a instal·lar a la nova versió 
sense cap problema, com, per exemple, la 
suite ofi màtica Microsoft Offi ce on es troben 
les populars aplicacions del processador de 
textos Word, els fulls de càlcul Excel o l’editor 
de presentacions Powerpoint.

Ubuntu, una molt bona alternativa
Per contra, seria una llàstima no aprofi tar 

la desaparició de Windows XP i la necessitat de 
canvi de sistema operatiu als nostres ordinadors 
per provar d’instal·lar un altre sistema 

Windows XP ha mort

Vicent Sanchis Alonso
Professor d'Informàtica - IES Antoni Llidó - Xàbia
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en pro de guanyar en seguretat i estalviar 
diners.  Una molt bona opció és instal·lar 
qualsevol distribució Linux com, per exemple, 
Ubuntu, que a més de ser molt més segura (és 
utilitzada pels ordinadors de l’Estació Espacial 
Internacional) quant a atacs informàtics i virus, 
és una versió de sistema operatiu més potent, 

més òptim en la utilització de recursos físics i, 
a més a més, totalment gratuït.

Una de les grans diferències entre els 
sistemes de Microsoft i Ubuntu és la manera 
en la qual s’instal·len noves aplicacions o 
programes.  Mentre a Windows ens hem de 
baixar l’instal·lador d’Internet i després 
executar l’assistent que ens indicarà pas a pas 
les accions a realitzar amb el clàssic “Següent, 
Següent, Següent...” confi ant que faça el que 
s’espera d’ell i no siga cap virus o programari 
maliciós, els sistemes Linux disposen d’un 

repositori d’aplicacions prèviament revisades 
per l’equip de desenvolupament del sistema, 
semblant als PlayStore o AppStore d’Android i 
IOS, que fan, si més no, d’Ubuntu un sistema  
més robust i segur contra les amenaces 
d’Internet que no els sistemes Microsoft.

La principal diferència d’Ubuntu amb XP, és 
la suite ofi màtica.  Com que es tracta 
d’un sistema operatiu no-Microsoft, 
no hi podem instal·lar l’Offi ce, que és 
possiblement la suite més utilitzada 
per tots i a la que la majoria de gent 
està acostumada.  Aquest problema 
se soluciona instal·lant a l’Ubuntu el 
LibreOffi ce, una suite ofi màtica lliure i 
gratuïta, que, igual que la de Microsoft, 
disposa d’un processador de textos com 
és Writer, fulls de càlcul com Calc i un 
editor de presentacions com l’Impress i 
que, per a un ús a nivell usuari domèstic, 
és un conjunt de programes més que 
sufi cient i més que potent per a fer el 
mateix que estàvem fent amb la suite 
de Microsoft, però d’una manera lliure i 
gratuïta.  Només ens suposaria un xicotet 
esforç d’adaptació i acostumar-nos a 
les lleus diferències de nomenclatura 
i funcionament que té LibreOffi ce amb 
Microsoft Offi ce.

Una altra de les preocupacions de 
la majoria d’usuaris domèstics a l’hora 
de passar-se a Ubuntu és si es trobaran 
els mateixos programes que tenien 
instal·lats i utilitzaven a Windows.  Ara 
com ara, la majoria d’aplicacions que 
s’utilitzen a diari a casa, com ara els 
navegadors d’Internet i moltes altres, 
estan disponibles també en les seues 
versions lliures per a sistemes Ubuntu.

En Ubuntu, ja podem trobar 
aplicacions tan potents i variades com: 
la suite ofi màtica Libreoffi ce, GIMP un 
excel·lent editor de fotografi a semblant 

quant a funcionalitat i potència a Photoshop, 
editors de vídeo com l’OpenShot o d’àudio com 
l’Audaicity, client de correu com el Thunderbird 
i moltes més.

En conclusió, i malgrat la gran popularitat 
i efi ciència del sistema operatiu Windows XP, 
tal vegada el fet de la seua “mort” ens hauria 
de fer plantejar seriosament la possibilitat de 
migrar a un sistema operatiu lliure, gratuït i 
més segur contra l’exposició d’Internet com 
és Ubuntu. Per cert, Ubuntu, a diferència dels 
sistemes de Microsoft, no necessita antivirus.
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Sempre que pensem en el gènere de la ciència fi cció ens ve a la ment Star Wars – La guerra 
de les galàxies, d’acord amb la traducció hispànica. Aquesta fama és més que merescuda, si 
tenim en compte l’èxit de les pel•lícules de la saga a fi nals dels anys 70 i principis dels 80, que 
també va anar acompanyada d’una campanya de promoció i venda de productes, aleshores 
inimaginable. Tanmateix, les pel•lícules pertanyen més al regne de la fantasia que no al de la 
ciència fi cció, i això per l’elevat contingut de fi cció i l’escàs respecte a la ciència, tant en la 
història com en els efectes especials.

D-Efectes Especials

Paco Savall
Professor de Física i Química - IES Núm. 1 - Xàbia

És ben clar que George Lucas no pretenia 
elaborar un producte que fomentara 
l’aprenentatge de conceptes i lleis científi ques, 
motiu pel qual es va prendre nombroses 
llicències: viatges a velocitats superiors a la 
de la llum, sorolls de motor i explosions en 
l’espai, presència de gravetat en qualsevol 
lloc de l’espai interestel•lar, planetes molt 
diversos però tots ells amb la mateixa gravetat, 
atmosferes respirables, temperatures que 
permeten la vida, etc., fenòmens impossibles, 
o molt difícils de concebre, des del punt de 
vista científi c. 

Resulta especialment irònic que els 
protagonistes més destacats, els jedis, entrenats 
per mestres experts en l’ús de la força i profunds 
coneixedors dels misteris que la governen, 
prenen part en lluites en les quals es violen 
les lleis de la dinàmica més fonamentals. I és 
que el 1687 el “mestre” Newton publicava els 
Principia Mathematica, l’obra en què establia 
les seues lleis del moviment, actualment 
conegudes com a lleis de Newton. La primera 
d’elles afi rma, resumidament, que un objecte 
mantindrà la seua velocitat, direcció i sentit 
de moviment, si sobre ell no actua cap força. 
Però els herois jedi, tot i que usen la força amb 
destresa durant la batalla, sembla que sovint 
obliden aquesta llei fonamental. Vegem-ne 
alguns exemples.

Quan té lloc un viatge interplanetari 
s’engeguen els motors de les naus; aquestes 
acceleren i s’allunyen del planeta en què es 
troben. Els motors es mantenen en funcionament 
durant tot el trajecte i s’aturen en les 
proximitats del planeta de destinació; la nau 
perd velocitat i queda parada a certa altura 
sobre el planeta, com si haguera “aparcat” 

en el cel. El viatge recorda, en gran mesura, 
un viatge en cotxe, amb l’enorme diferència 
que en els trajectes interplanetaris no hi ha 
atmosfera ni fregament amb l’aire ni amb la 
carretera, ni cap altra força que frene la nau, 
com els ocorre als nostre vehicles quan ens 
desplacem entre ciutats. Així, en un viatge 
interplanetari és sufi cient engegar els motors 
fi ns aconseguir la velocitat i el rumb desitjats. 
Una vegada s’està suficientment lluny de 
qualsevol planeta, cap força no detindrà la 
nau, motiu pel qual aquesta mantindrà el seu 
moviment, encara que els motors estiguen 
parats. Més complexa és la frenada, perquè 
l’aproximació a un altre planeta no detindrà la 
nau, sinó que l’accelerarà a causa de l’atracció 
gravitatòria sobre ella. L’única manera de parar 
seria “invertir la propulsió” fent força en sentit 
contrari fi ns aconseguir detindre la nau que, 
com hem dit, tendiria a caure cap al planeta 
tan prompte com la propulsió es detinguera.

Un poc més complexes resulten les situacions 
de batalla, tant pel ritme trepidant com pel 
moviment aparentment caòtic de les fl otes 
de naus enfrontades. Els jedis, aprofi tant la 
tecnologia futurista, posen les ales de les naus 
en posició de combat, sense adonar-se que les 
ales són part supèrfl ues de la nau si no hi ha 
un entorn amb aire sobre el qual sustentar-se. 
Així, i només amb propulsió pel darrere, les 
naus volen a velocitat aparentment constant 
en lloc d’accelerar, com correspondria per 
estar sotmeses a una força de propulsió. Ja 
en la batalla, aconsegueixen girs sorprenents, 
canvis bruscos de velocitat i fi ns i tot algun 
acoblament sense usar cap altre tipus de 
propulsió, oblidant que la propulsió posterior 
només permet empényer la nau cap avant, fent 
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que guanye velocitat (ni tan sols mantenint-la) 
sense permetre girs o canvis de velocitat.

I també resulta que la física que governa 
les naus destruïdes és diferent a la de les naus 
en funcionament. Després de les persecucions 
en què la nau perseguidora acaba destruint 
la perseguida, es pot apreciar com el pilot 
ha d’esquivar les restes de la nau derrotada, 
que sembla que queden clavats en el lloc en 
què la nau explota, en lloc de mantidre la 
velocitat que aquesta portava, com estableix 
la primera llei de Newton. El mateix efecte 
s’observa cada vegada que un objecte o una 
part de la nau es desprén durant el transcurs 
d’una batalla: l’objecte que ha quedat solt 
vola ràpidament en direcció contrària a la 
de la nau, quedant molt enrere en un breu 
lapse de temps. L’efecte és molt semblant al 
que observem si deixem caure algun objecte 
fora del cotxe quan viatgem a gran velocitat, 
amb l’única diferència que en l’espai no hi 
ha aire ni cap altre medi que faça força sobre 
l’objecte que s’ha després fent-lo canviar la 
velocitat que portava. En l’espai, l’objecte 
que s’ha soltat de la nau mantindria la seua 
velocitat, quedant molt a prop d’ella o 
separant-se lleugerament si ha pogut adquirir 
una velocitat que els porte a distanciar-se.

Com a curiositat, cal dir que l’efecte que 
acabem de descriure és molt més evident en 
les pel•lícules més modernes de la saga. La 
digitalització dels efectes especials ha portat 
a violacions més acusades de les lleis de la 
física, possiblement amb l’excusa de captar 

Una nau menuda s’acosta a la nau base, ambdues en rotació i amb els motors desconnectats. 2001, una odisea de l’espai.

l’atenció de l’espectador i mantindre la tensió 
en les escenes. Però, passa això en totes les 
pel•lícules del gènere ? Hi ha alguna pel•lícula 
en què es respecte la primera llei de Newton? 
No i sí, respectivament. Comentem tot seguit 
alguns exemples.

En 2001, una odisea de l’espai, podem 
observar pràcticament des del principi de la 
pel•lícula que les naus mantenen el moviment 
que porten amb els motors parats, i això 
ocorre tant per a naus menudes com per a 
la gran estació espacial que fa de base en la 
trajectòria de científi cs cap a la Lluna. És més, 
no només es conserva el moviment de translació 
sinó també el de rotació, que s’aprofi ta per 
simular “gravetat artifi cial” a l’interior de 
les naus amb forma d’anell. Aquest moviment 
de rotació difi culta aparentment l’entrada 
de naus més menudes a l’hangar, que s’han 
d’aproximar rotant a la mateixa velocitat per 
a evitar col•lisions amb la porta d’entrada. 
Però, res més lluny de la realitat! Tan bon punt 
la nau ha adquirit el corresponent moviment 
de rotació, el mantindrà fi ns que alguna força 
el faça canviar, i això en l’espai interplanetari 
implica un temps molt gran. És una situació 
completament diferent a la que observem en 
Star Wars on les naus tendeixen a quedar-se 
parades, actue o no força alguna sobre elles.

Molt més recent és Gravity, una de les 
triomfadores dels Oscar d’enguany. Els 
protagonistes – nàufrags de l’espai a uns pocs 
centenars de quilòmetres sobre la superfície 
de la Terra – volen d’una estació espacial a una 
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A l’esquerra s’aprecia que un tros de l’ala de la nau de la dreta ha quedat enrere en desprendre’s de la nau en lloc de seguir 
movent-se al seu costat. El tros d’ala només quedaria enrere si la nau augmentara la velocitat, però no s’hi aprecia acceleració 
en la pel.lícula, tot i que la nau té els motors en funcionament. Star Wars Episodi III.

Haddock ix del coet i se separa d’ell uns pocs metres, 
tot mantenint la velocitat del coet. Las aventuras de Tintín. 
Aterrizaje en la luna.

Només amb una corda lligada al coet Haddock i Tintín 
podran tornar-hi. Es pot veure que la corda es tensa entre 
Tintín i el coet perquè ell tira d’ella. Com que la velocitat de 
tots tres és la mateixa, la corda no està tensa entre Haddock 
i Tintín. Las aventuras de Tintín. Aterrizaje en la luna.

altra sense propulsió, tenint molta cura per a 
ajustar correctament la trajectòria perquè, una 
vegada allunyats de qualsevol objecte contra 
el qual impolsar-se, saben que el moviment 
adquirit es mantidrà sense que puguen fer 
res per canviar-lo. Com a conseqüències 
secundàries del respecte a les lleis de la física 
(i del fet que George Clooney i Sandra Bullock 
no siguen jedis) els guionistes han de recórrer 
a estratègies hilarants per salvar situacions 
desesperades, com aprofi tar la propulsió d’un 
extintor d’incendis convencional per accelerar 
o girar en l’espai en l’últim intent de Sandra 
Bullock per a arribar a una estació espacial. 

Fins i tot el món del còmic ha respectat la 
primera llei de newton, aprofi tant-la per crear 
escenes d’acció. En l’àlbum Hem caminat 
damunt la lluna, de Tintín, el capità Haddock 
es llança a l’espai i el jove periodista ix per 
recollir-lo. Quan informa al professor Tornasol, 
indica que Haddock està a deu metres del coet 
i avança a la mateixa velocitat que ells. No ha 
quedat enrere, manté la velocitat del coet, 

coherentment amb la primera llei de Newton 
i en tant que no hi ha cap força que el faça 
detindre’s. Més complicada és la maniobra de 
recollida del capità, que exigeix que Tintín es 
nugue al coet amb una corda per poder tirar 
d’ella i tornar al coet en cas de distanciar-
se’n. S’hi aprecia, a més, que la corda està 
tensa quan algú tira d’ella o quan el coet té 
els motors en funcionament; durant la resta del 
temps la corda no està tensa perquè tant els 
protagonistes de l’escena com el coet avancen 
a la mateixa velocitat, sense cap força que 
actue sobre ells.

Que l’afamat reporter tinga uns coneixements 
més sòlids de les forces i els seues efectes 
sobre els objectes deixa els cavallers jedi en 
una situació molt compromesa, especialment 
si tenim en compte que l’objectiu dels còmics 
de Tintín tampoc no és ensenyar física al gran 
públic. Els canvis que introduirà Disney en les 
habilitats jedi de les futures entregues de la 
saga són tota una incògnita, però esperem que 
la força els acompanye.
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Problemes amb l’infi nit (∞)
 
 Els conjunts infi nits tenen sempre una part atractiva: no convé gens confi ar en la intuïció. 

L’hotel de Hilbert
Anem a suposar que hi ha un nombre infi nit 

de persones al món. I que totes aquestes persones 
volen vindre a passar la nit a Xàbia al nou hotel 
HILBERT. El Hilbert és un hotel distint a tots 
els altres: té infi nites habitacions individuals. 
Les habitacions estan numerades, i a cada una 
li correspon un nombre natural. Així doncs, 
la primera porta és el número 1, la segona el 2, 
la tercera el 3, etc. És a dir, en la porta de cada 
habitació hi ha una placa amb un nombre, 
que serveix d’identifi cació. Ara suposem que 
totes les habitacions estan ocupades (ja s’ha 
acabat la crisi i tot el món està de viatge). En 
un moment determinat, aplega a l’hotel una 
persona amb aspecte cansat. És tard, de nit, i 
tot el que la persona espera és poder anar-se’n 
a descansar. Quan l’encarregat de la recepció li 
diu: “Lamentablement no tenim cap habitació 
disponible, ja que totes les habitacions estan 
ocupades”, la persona, perplexa, li pregunta:

- Però com... No tenen infi nites habitacions?
- Sí – respon l’encarregat de l’hotel.
- Aleshores, com diu que no li queden 

habitacions disponibles?
-  Estan totes ocupades.
- Mire, el que està contestant no té sentit. Si 

vosté no té la solució al problema, l’ajude jo.

Pregunta: Pot ser correcta la resposta del 
conserge “No hi ha lloc”, si l’hotel té infi nites 
habitacions? Quina pot ser la solució?

Alguns problemes més
a) Si en compte d’arribar una persona, 

n’apleguen dos, té solució el problema?
b) I si en lloc de dos, n’apleguen 100?
c) Com es pot resoldre el problema, si 

apleguen n persones inesperadament durant 
la nit (on n és un nombre qualsevol)? Sempre 
té solució el problema independentment del 
nombre de persones que apareguen buscant 
una habitació per a dormir?

d) Si es presentaren infi nites persones a 
l’hotel, què passaria?

Ni una habitació
disponible!?

Solució al problema del número anterior, DAUALDEU 5
De totes les solucions que hem rebut reproduïm la següent per la seua senzillesa :

Siga el triangle CBD que és rectangle en C  i dibuixem la seua bisectriu k, que 
deixarà 45 graus a cada banda de l’angle recte. Si provàrem que els angles BCA  i 
FCD són iguals quedaria provat que la bisectriu de l’angle recte també ho és de la 
mediana i de l’altura. Però eixos dos angles són iguals, ja que coincideixen amb 
l’angle agut en B del triangle rectangle. En primer lloc, com a conseqüència del fet 
que els triangles CBD i FCD són semblants i els seus angles iguals. I, en segon lloc, 
com a conclusió de que en un triangle rectangle el punt mitjà de la hipotenusa és 
el centre de la circumferència circumscrita; així els segments AB i AC són radis de 
la circumferència i el triangle BCA és isòsceles i els angles en B i en C iguals. Així la 
bisectriu del triangle rectangle també ho és de la mediana i l’altura.
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Els reconeixes?
Set endevinalles sobre els elements de la taula periòdica

ANDER GOIKOETXEA, ALEJANDRO PEÑA, IVAN CARRALS, SIENA RAMSEY, URANIYA RIRIS,
MARC PEDRÓS, JUAN CASELLES
4t ESO - IES Antoni Llidó - Xàbia
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Segur que en les classes de Química t’han parlat dels elements de la Taula Periòdica. Malgrat 
això, a voltes alguns d’ells se senten uns grans desconeguts per al públic. Per això, i amb ajuda 
d’alumnes de 4t ESO, alguns elements volen presentar-se. A vore si els endivines!

PRIMERA 

- Hola amics i amigues, és hora de presentar-me. 
El meu nom és X, sóc un element químic. Encara no 
sé qui fou el meu descobridor, però ell em va situar 
en el grup 11 de la Taula Periòdica i sóc un metall de 
transició.

De cap de les maneres em trobareu aïllat en 
la natura, ja que la gent m’extrau de les mines de 
coure, or i plom, i em solen obtindre com a producte 
secundari.

Estic acostumat que la gent em compare amb l’or, 
i em deprimeix perquè aquell sempre ix guanyant, 
perquè és més car i bonic. Als dos ens solen vendre 
com a joies, tanmateix, les que fabriquen amb el meu 
oponent són més cares i precioses.

Com que sóc un metall, conduïsc l’electricitat. 
Estic orgullós de mi mateix perquè diuen que sóc el 
millor conductor del corrent elèctric entre els metalls. 
Em solen comprar els humans, però no pel meu ofi ci 
de conduir l’electricitat ja que sóc més car que altres 
companys metàl.lics que també fan bé aquesta feina 
i cobren menys.

Modèstia a banda, també em consideren un dels 
millors elements per a fabricar polseres, a més de 
l’or, és clar. Però hi ha un costat obscur en el meu 
comportament: els humans també fabriquen armes 
blanques amb mi. Això vol dir que amb mi s’han comés 
assassinats i jo em sent fatal. Almenys, tinc un altre 
ús que compensa aquesta part delictiva: la meua 
utilització en medicina.

Ah, se m’oblidava! També m’han usat per a la 
fabricació de monedes.

He d’acomiadar-me, em requereixen per a la 
fabricació d’una polsera i ja està preparat el soldador, 
espere haver-vos servit d’ajuda.

SEGONA

- Hola, xics i xiques, sóc el senyor X.  Em considere 
valuós perquè em trobe per tot arreu i això que no ho 
aprecieu. Treballe d’aliment de les plantes.

Quan em sotmeten a pressió, em convertisc en 
una joia preciosa: el diamant, sí ja sé que em vols, 
però sóc molt car.

M’utilitzes cada dia i no te n’havies adonat. 
M’uses en classe i em pots esborrar amb una goma, 
si t’enganyes, quan em trobe a voltes combinat amb 
l’argila. Supose que ja deus saber qui sóc.

M’utilitzen com a derivat dels combustibles 
fòssils, en plàstics i gasolines.

Encara que no t’ho cregues, també treballe en el 
món de la medicina: et cure la panxeta quan estàs 
malalt, ja que sóc un component d’algunes pastilles 
per a l’estomac.

Però com tot el món, tinc una part negativa, 
una ombra al meu interior. Alguns dels meus 
compostos poden ser tòxics i en fase gasosa poden 
ser infl amables.

A més, he participat com a extra en una escena 
d’una pel.lícula. Va ser incomparable la meua 
interpretació quan Superman em transformava en un 
preciós diamant amb la mà. Tanmateix, no intentes 
fer-ho en classe perquè et quedaràs amb les ganes. 
Qui sóc?

TERCERA

- Hola, el meu nom és X. Visc en la columna dels 
halògens i pese 126,9 umas, que és bastant, comparat 
amb els meus companys. Forme làmines de color 
violeta intens. Sublime amb facilitat i reconec que 
els gasos violeta que emet fan mala olor. 

Vosaltres no ho sabeu, però esteu més en contacte 
amb mi del que creieu, ja que en les persones em trobe 
en la tiroxina de la glàndula tiroides. Quan no estic 
apareix el boci. També estic en la mar.

Els humans solen usar-me com antisèptic en 
solució aquosa. Fins ací la meua biografi a que em 
requereixen al laboratori.

QUARTA 

- Vaig nàixer en 1776 quan Johann Gottlob 
Lehmann em va trobar per primera vegada. Estava 
en un mineral dels Urals de color taronja rogenc, 
per això, quan em van veure per primera vegada es 
pensaven que es tractava d’un plom roig. El 1797, el 
meu oncle Louis Nicolas Vauquelin va fer de mi tot 
un òxid de profi t.
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En la meua infantesa, durant els segles XVIII y 
XIX em feien treballar en els tallers del pintors com 
a pigment de color groc brillant.

Finalment, vaig canviar de feina, i a fi nals del XIX 
vaig desenvolupar la meua vocació en el món de la 
metal·lúrgia, on podia actuar com a additiu en els 
acers. Ara com ara, un 85% de la meua producció es 
utilitzada en aliatges metàl·liques.En realitat estic 
per tot a arreu. No és modèstia però constituesc un 
del materials més importants de la metal·lúrgia, ja 
que done resistència a les aliatges i, com que sóc tan 
meravellós, done un acabat brillant a tot.

Constituïsc un 12% de l’acer inoxidable i encara 
m’utilitzen en la pintura, ja que les meues sals 
presenten una varietat gran de colors. De nou, sóc 
molt dur contra un dels meus enemics mortals, la 
corrosió. Majoritàriament em trobe en els banys de 
les vostres cases, en els electrodomèstics, en parts 
dels vostres cotxes. Qui sóc?

CINQUENA
- Em presente. Em diuen l’element X i sóc un 

metal·loide, però, pareu atenció, també treballe 
com a semiconductor. Em portes en el teu cos des 
que naixes. Malgrat això, sóc el protagonista de 
nombroses combinacions malèvoles, compostos 
extremadament tòxics, encara que també estic 
present en alguns medicaments. 

No sóc perjudicial, però ja se sap, les males 
companyies... Quan estic una miqueta rovellat, 
forme un compost blanc, inodor i insípid, conegut 
internacionalment com: “X, el rei dels verins!” 

Durant segles va ser difícil detectar-me en 
l’aigua, en l’aire o en el menjar. Aquesta és la causa 
que moltes persones han mort per la meua culpa al 
llarg de la història. He treballat al servei de nobles 
com els Bòrgia, i fi ns i tot em vam trobar al cabell 
de Napoleó.

Que trist! Em sent un assassí, però en el fons no 
m’importa perquè sóc malvat. Segur que no coneixes 
els meus enemics, J. Marsh i el metge Mateu Orfi la, 
un científi c menorquí que va treballar a París. A 
partir d’ells, ja no vaig poder fugir amb tanta facilitat 
de la justícia.

L’any 1944 vaig treballar a Hollywood. Com 
recorde els rodatges amb Cary Grant! Sí, sí, ja sé 
que només era un paper secundari, però una cosa és 
certa, sense mi la pel·lícula no haguera existit. Has 
de respectar-me, perquè la meua dosi letal són 120 
mg, amb mig gram en el menjar o la beguda et puc 
matar. Qui sóc? 

SISENA 
- Bon dia! Sóc X, un element de la Taula Periòdica. 

No puc dir-te el meu nom, però sí que abans em deien 
Ununubi. Tinc la mateixa edat que la majoria de 
vosaltres, ja que vaig ser descobert per primera volta 
el 1996. Vaig nàixer quan uns científi cs van col·lidir 
un àtom de zinc i un de plom.

Des d’aleshores, he aparegut moltes voltes però 
ningú no m’ha vist mai. Tot i això, no m’agrada 
viure. Els éssers humans m’espanten, per això encara 
ningú no m’ha vist, preferesc viure en un ambient de 
laboratori. A més, com que sóc jove i no sé controlar-
me no em resulta fàcil aparéixer, i quan ho faig perd 
el control i em muic. No he arribat a viure més de 10 
minuts.  

Tinc alguns amics com el mercuri, encara que en 
algunes coses m’assemble al roentgeni.

M’agraden l’electricitat i la calor, em donen bones 
vibracions. Això sí, que cap element gose reptar-me, 
no només pels companys amb qui comparteix fi la, 
que són molt roïns, sinó perquè jo sóc el més gran i 
pesat del tots. 

Per quants protons estic format? Ja us ho he dit.

SETENA
- Hola, sóc X. Sóc invisible i mentre una part de 

la població m’odia, l’altra em vol i em necessita. Per 
què hi ha gent que m’odia? 

Doncs, sembla que a conseqüència del fet que 
sóc menys dens que l’aire que envolta la Terra i m’he 
endut una gran quantitat de menudes il.lusions per 
davant. 

Però és que tinc un petit problema: m’agraden les 
altures, sempre vull estar per damunt de la superfície 
terrestre i aquest és el motiu pel qual gran part de la 
població em vol i em necessita. Per exemple, quan 
m’has estudiat deus haver vist que estic en la part 
més alta de la Taula Periòdica dels elements (potser 
per això tire sempre cap amunt). 

A més, segur que coneixes els dirigibles, eixos 
enormes globus capaços de volar alt i que poden 
transportar gent, doncs, jo sóc qui fa que aquests 
aparells s’eleven en el cel. Això sí, mai no em voràs, 
ja que sóc incolor i solc estar en estat gasós.

També volia contar-te que si alguna volta et 
donen l’oportunitat d’absorbir-me, fes-ho i ompli 
els teus pulmons amb mi. Així, quan tornes a parlar 
sentiràs que la veu se t’ha fet aguda i riuràs amb els 
teus amics. Tanmateix, no ho faces moltes vegades 
perquè em cansaré i et provocaré marejos, pesadesa 
i mal de cap. Qui sóc?

SOLUCIONS
Conte 1: Plata o argent, Ag; Conte 2: Carboni. C; Conte 3: Iode, I; Conte 4: Crom, Cr; Conte 5: Arsènic, As (El compost és el triòxid de diarsènic 
As2O3); Conte 6: Copernici, Cn; Conte 7: Heli, He 
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NOTÍCIES

Bioimpressió
ROSA ROIG SENDRA
1r BAT - IES Pedreguer

Un Big Brother a Mart?
RAÚL IVARS
1r BAT - IES Pedreguer

Mart, també conegut com el planeta roig, 
és el quart planeta més a prop del Sol, i és 
molt més menut que el nostre planeta. Ja ha 
començat a preparar-se una expedició; una 
expedició sense bitllet de tornada.

Mars One és un projecte d’iniciativa privada 
que consisteix a establir una colònia humana 
permanent a Mart. L’objectiu és enviar 
satèl•lits de comunicació al planeta a partir de 
2016, per, el 2023, transportar humans perquè 
hi visquen permanentment. Posteriorment, 
des de la Terra, hi serien enviats equips de 
quatre astronautes cada dos anys (aprofi tant els 
moments en què la Terra i Mart es troben més 
a prop). S’espera que cap al 2033, la colònia 
terrestre estarà formada per 24 persones.

El projecte ha de superar alguns inconvenients 
i esbrinar certs desconeixements, com ara, si la 
gravetat marciana pot ser suportada per la vida 
a llarg termini; el risc d’emmalatir de càncer 
a causa dels nivells de radiació elevadíssims a 
què estarien exposats els astronautes durant 
el viatge; l’inefable efecte contaminador de 
la colonitzacio humana, etc.

A Mart, la responsabilitat principal dels 
astronautes seria mantenir-ho tot en correcte 

funcionament. Per això, els primers equips han 
de tenir els coneixements i materials necessaris 
per a resoldre els problemes potencials que 
hi puguen sorgir. Podem suposar que alguns 
d’aquests problemes són imprevisibles. És per 
això que els astronautes han de ser intel·ligents, 
creatius, psicològicament estables i físicament 
sans.

L’elecció dels astronautes per a participar 
en aquesta aventura serà retransmesa, dia a 
dia, en televisió per un reality show per tal 
de fi nançar el costos del viatge. Aquest fet ha 
propiciat suspicàcies en l’opinió pública, ja que 
fa pensar en una gran estafa. A més, un dels 
principals fundadors és el creador del reality 
show Big Brother.

En la meua opinió, aquesta expedició no 
té ni cap ni peus. Seria més lògic començar 
amb la Lluna, ja que és un lloc més estudiat i 
conegut pels humans, amb millor accessibilitat 
(no caldria esperar-se cada dos anys a tenir 
una finestra de llançament), té una bona 
comunicació per ràdio amb la Terra i, en cas 
d’emergència, seria més fàcil intervenir. Una 
vegada superada la prova en el nostre satèl·lit, 
es podria donar el salt a una colònia a Mart.

En un dels laboratoris de recerca ortopèdica 
de la clínica Scripps de San Diego (EUA), han 
fabricat un cartílag artifi cial per a vaques, tot 
modifi cant una antiga impressora de tinta amb 
la superposició de capes de gel que contenen 
cèl·lules vives. També han imprés un cartílag 
a partir de teixit extret de pacients a qui se’ls 
havia implantat una pròtesi de genoll.

Igual  que les  impressores  3D,  les 
bioimpressores es fan servir per a crear objectes 
i han suscitat un gran interés en el camp de 
la medicina. En lloc del plàstic o pols que 
utilitzen les impressores 3D, les bioimpressores 
imprimeixen cèl·lules, normalment en un líquid 
o un gel.

Sembla ciència fi cció poder disposar d’una 
impressora al quiròfan per a crear un cartílag 
nou personalitzat, obtingut directament a partir 
del cos que s’ha de reparar, però, probablement 
algun dia les bioimpressores revolucionaran 
el món de la medicina fabricant cors, fetges 
i tot tipus d’òrgans i així es podrà fer front a 
l’escassetat actual. 

Malgrat els avanços aconseguits, queden  
alguns esculls que s’han de superar. Els 
cartílags, làmines de fetge, de pell i de teixit 
cardíac obtinguts encara cal provar-los en 
assajos clínics. Un altre benefi ci que reportaria 
aquesta tecnologia seria el d’acabar amb el 
tràfi c d’òrgans. Tant de bo.
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NOTÍCIES

Comprovació de l’acidesa
de vinagres comercials
PAU MIQUEL, JOEL FERRER i grup Tècniques de Laboratori
2n BAT - IES Historiador Chabàs - Dénia

El vinagre és un líquid miscible amb l’aigua, de sabor agre, i que prové de la fermentació 
acètica del vi pur o diluït, o de piquetes de vi, amb una riquesa mínima de 50 d’àcid acètic. 
També es pot obtindre a partir del suc de poma fermentat. Aquest tipus de fermentació és 
aeròbica, i la produeix el bacteri Mycoderma aceti, en transformar l’etanol en àcid acètic.

En l’elaboració de vinagre s’utilitzen dos mètodes: l’Orleans i el Schuetzenbach. El primer 
consisteix en omplir tonells amb la mateixa proporció de vi i vinagre, cada vegada que s’extrau 
una quantitat de vinagre preparat, es reompli amb la mateixa quantitat de vi. El mètode 
Schuetzenbach consisteix en col·locar un conjunt de botes apilades cadascuna amb una mena de 
doble fons perforat. S’omplin amb borumballes de fusta que fan de suport biològic als bacteris. 
La perforació del fons permet el pas d’aire que es difon per la borumballa; l’alcohol, que es vessa 
per la part superior, es dispersa entre les borumballes fi ns dipositar-se al fons, on fi nalment per 
les perforacions va caient de tonell en tonell. En cada nivell augmenta la concentració d’àcid 
acètic entre un 1% i un 2%.

La principal característica del vinagre, d’ús culinari o de neteja, és el “grau d’acètic” o 
“acidesa”, magnitud que representa els grams d’àcid acètic per cada 100 ml de vinagre. Aquest 
valor s’indica, de forma obligatòria, a l’etiquetatge com a graus d’acidesa bé en graus o en tant 
per cent (sol estar-se entre 50 i 100).

Hem volgut comprovar la correcció de l’etiquetatge d’alguns vinagres comercials, mesurant 
l’acidesa dels mateixos. S’han triat tres vinagres distints:

1. Vinagre concentrat, per a neteja, de la casa Bosque Verde. Indica una acidesa del 8% a 
l’etiqueta.

2. Vinagre de Mòdena, marca Borges, a l’abast en molts supermercats, indica una acidesa 
del 6%.

3. Vinagre ecològic de poma Cal Valls, adquirit en una tenda de dietètica, i amb una grau 
d’acidesa del 5%.

Per a la determinació experimental de l’acidesa hem mesurant 10 ml de cada vinagre i els 
hem pesat. Els hem diluït en aigua i els hem valorat amb una dissolució d’hidròxid de sodi, 
NaOH, 0,5 M. El volum usat per a la neutralització (s’empra fenolftaleïna com a indicador) ens 
serveix per a calcular l’acidesa:

Grau d’acidesa = V (ml)x10x0,03 
Els resultats es mostren a la taula

Marca/Descripció  Bosque Verde  Borges   Cal Valls

Punt de venda  General  General  Dietètiques

Acidesa etiqueta  8%   6%   5%

Acidesa  calculada 8,6%   5,5%   5,7%

En comparar els resultats experimentals amb els declarats pel fabricant observem diferències 
no substancials, les quals tant es podrien atribuir a inexactitud a l’etiquetatge o a errors 
experimentals menors. També es possible que els fabricants hagen decidit, o bé se’ls permeta, 
expressar l’acidesa en nombres enters.

Amb un experiment senzill com aquest hem pogut simular el control de qualitat d’un procés 
industrial en un laboratori d’institut, i, alhora comprendre en major mesura els processos duts 
a terme en la indústria real a gran escala.
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Índia, competidor
en la cursa espacial asiàtica
ANTONI MUT FORNÉS
1r BAT - IES Pedreguer

El 5 de novembre de 2013 el diari El Mundo 
online va fer pública una notícia important. 
Als països més desenvolupats d’Àsia, com Xina 
o Japó, que ja estan al capdavant de la cursa 
espacial, se’ls havia sumat Índia, que aquest 
mateix dia havia llançat la primera nau rumb 
a Mart, i podria convertir-se en el primer país 
asiàtic que arribara al planeta roig. 

La nau, Mars Orbiter Mission (MOM), 
anomenada informalment Mangalyaan, pesa 
uns 1350 kg i es mantindrà en l’òrbita terrestre 
fi ns l’1 de desembre, quan començarà el viatge 
de 300 dies fi ns a Mart. Està previst que hi 
arribe el 24 de setembre d’enguany, després 
de recórrer 400 milions de quilòmetres. El 
vehicle que orbitarà al voltant de Mart porta 
cinc instruments per a estudiar la superfície, la 
topografi a i l’atmosfera marciana, i se centrarà 
en la recerca de metà, ja que si en trobaren a 
l’atmosfera de Mart, es podria saber si  hi ha 

hagut vida, ja que el metà és un compost que 
conté carboni, el bioelement més important 
per a la vida. A més a més, el metà podria ser 
utilitzat també com a combustible.

Aquesta missió ha costat 73 milions de 
dòlars, una dècima part del que han costat 
missions similars nord-americanes i ha sigut 
desenvolupada durant 15 mesos per un miler 
de científi cs, segons dades de la Organització 
Índia d’Investigació Espacial (ISRO).  

Així que l’Índia es convertirà en el membre 
sisé del club de països que tracten d’arribar a 
Mart, una missió en què han reixit EUA, Rússia 
i la Unió Europea, però, fi ns ara, no els seus 
veïns asiàtics, Xina i Japó. 

Vegem, doncs, que l’Índia no vol quedar-se 
enrere en aquestes missions espacials. Com 
declarava un portaveu de la ISRO, “aquest és 
el nostre modest començament en les missions 
interplanetàries”.

La societat científi ca avança sense parar, els seus 
descobriments són cada vegada més sorprenents, a 
poc a poc es van revelant els secrets de l’univers i 
la societat es va interessant cada vegada més pels 
estudis, el poble té set de coneixement. Lisa Randall, 
catedràtica de física a Harvard, és conscient de tot 
això i ens parla de la seva experiència en primera 
persona sobre el descobriment del Higgs, ens revela 
totes les seues sensacions i actes relacionats amb el 
descobriment.

Aquest llibre es pot dividir en tres apartats. El 
descobriment, l’estudi i desenvolupament de Higgs 
i per últim el futur d’aquest estudi i les utilitats. 
Al primer apartat l’autora ens parla de les seues 
experiències quan es va adonar del descobriment i 
de tot el que succeïa al seu voltant, des de les seves 
vacances amb una connexió a internet pèssima fi ns 
a les conferències a l’accelerador de partícules on va 
estar present i emocionada per les xerrades.

Al principi del segon apartat l’autora dóna  detalls 
tècnics i de la manera com es va descobrir el higgs. 
Aquesta part és una mica difícil d’entendre, si no 
tens molta idea d’aquest tema, en ocasions et perds 

amb el  llenguatge científi c i amb els processos de 
desintegració que descriu, ja que són molt llunyans a 
la nostra ciència de cada dia. Malgrat les difi cultats, 
en aquest apartat aconsegueix explicar amb prou 
claredat com es va descobrir i el procés que portà 
descobrir-lo. Són veritablement interessant tots 
els estudis, tots els anys dedicats i tot l’esforç 
dels científi cs per aconseguir que estigués a punt 
l’accelerador de partícules i les seves instal.lacions. Al 
fi nal d’aquest apartat ens explica la història d’Englert, 
Robert Brout i Cornell, principals responsables del 
descobriment de com la massa es pot generar per 
mesurar les partícules en presència d’una simetria 
gauge abeliana i no abeliana. Ens explica una mica 
com es creuen les seves històries i com treballen 
junts durant un temps. Finalment, al tercer apartat 
intenta respondre a les típiques preguntes dels 
ciutadans del carrer. Per què serveix? Què fem amb 
ell? Té alguna utilitat? Paga la pena estudiar-lo? Per 
descomptat, Lisa sap bé com contestar a tot això, sent 
una científi ca d’alt grau i ho fa aportant exemples del 
descobriment de la mecànica quàntica, dels materials 
semiconductors o de l’electrònica.  Encara haurem 
d’esperar per veure les aplicacions pràctiques, però 
per ara Higgs ens ajuda a completar i entendre més 
el model estàndard de la física.

Aquest llibre tracta sobre el món de la ciència, 
sobretot, de la física. És un bon llibre, de lectura 
senzilla per a tots els interessats en aquest món o 
que estan començant a estudiar-lo.

RANDALL, Lisa
El descubrimiento de Higgs. 
Editorial Acantilado.

STEVEN MUÑOZ
2n BAT - IES Núm. 1 - Xàbia
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MONTERO, Rosa
La ridícula idea 
de no volver a verte. 
Seix Barral - 2013.

45

René Magritte, pintor surrealista, va mostrar 
el 1929 que l’art no és la realitat sinó reproducció, 
recreació, joc i interpretació de la realitat amb la 
seua obra Ceci n’est pas une pipe (Això no és una pipa). 
La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero no 
és una biografi a de Marie Curie, sinó un acostament 
personal a la fi gura d’aquesta dona singular, pionera 
en molts camps -no tan sols en el camp científi c- i, 
al mateix temps, una mena de confessió privada ja 
que Rosa Montero estableix lligams molt intensos i 
personals entre ella mateixa i la premi Nobel (guardó 
que va guanyar dues vegades, per cert).

El llibre naix d’una d’eixes casualitats de les que 
sembla que està fet l’univers literari: l’editora de 
Rosa Montero li demana a l’autora un pròleg per 
a l’edició en castellà del diari que Marie Curie va 
escriure tot just després de la mort de Pierre Curie 
en un accident de trànsit el 1906. En eixos moments 
Rosa Montero està superant el dol per la mort del seu 
marit, -el periodista Pablo Lizcano, mort el 2009 a 
causa del càncer-, de manera que l’obra que sorgeix 
d’aquest encàrrec és més que un pròleg (encara que 
podem llegir la traducció del diari de Curie al fi nal 
de l’obra).

Aquesta circumstància és la peça narrativa bàsica 
de l’obra: la visió que una vídua té de la vida d’una 
altra vídua encara que les separen més de 100 anys. 
El dolor, la solitud, el sentiment de buit, de pèrdua, 
els remordiments per les oportunitats perdudes, 
pel que haurien d’haver fet o d’haver dit, pel fet de 
continuar vivint quan la persona amada ja no hi és..., 
són els mateixos per a una dona moderna, escriptora 
de prestigi, model per a una generació de dones que 
han anant conquerint nous espais dins la societat 
contemporània, que per a una científi ca polonesa 
que va a haver de lluitar primer per la supervivència 

cultural i lingüística d’un país sotmés a potències 
estrangeres, després per aconseguir l’oportunitat 
d’obtenir una formació universitària fora de la seua 
terra; més tard per trobar el reconeixement de la 
societat científi ca i, sempre, per ser reconeguda com 
a dona.

Rosa Montero destrueix així el tòpic del científi c 
(i de la dona científica) com eixe ser asexuat, a 
anys llums de les preocupacions mundanes i de 
les relacions humanes, absorbit exclusivament 
per la seua tasca, a la qual es consagra com un 
sacerdot o una sacerdotessa sense atendre altres 
preocupacions; fi ns i tot sacrifi cant la seua salut 
(encara que això sí que ho van fer els Curie amb 
una ceguera preocupant cap als destructors efectes 
de la radioactivitat que estaven estudiant) perquè 
estan posseïts per la febre autodestructora del 
coneixement. Sí que rescata la imatge romàntica del 
científi c de començament del segle XX com un heroi 
solitari que, en precàries circumstàncies, aconsegueix 
troballes d’una magnitud tal que canvien la vida de 
tota la humanitat. 

Marie Curie va ser una dona en tots els sentits de 
la paraula dona i no tan sols un símbol de marbre. Una 
dona amb les seues virtuts i les seues contradiccions; 
una dona lluitadora, amb una voluntat de ferro i una 
capacitat de treball que hui ens sembla sobrehumana, 
però, sobre tot, una dona (mare, esposa, filla, 
germana, nora, cuinera, netejadora, científica, 
professora), menyspreada per la seua condició de 
dona i d’estrangera, una dona que va trencar moltes 
barreres però que va topar contra altres murs que no 
va poder tombar (per exemple, el menyspreu de part 
de la comunitat científi ca o el rebuig de la societat 
francesa quan, molts anys després de la mort de 
Pierre, va provar de refer la seua vida amb un home 
casat i francés no tan sols de passaport).

L’autora ha optat a més a més (i això és una altra 
de les troballes més valuoses de l’obra) per establir 
un diàleg íntim amb el lector amb el qual parla 
constantment en segonaa persona. Aquest artifi ci 
tècnic contribueix a crear un to de conversa íntima, 
de diàleg entre amics davant una relaxing cup of café 
con leche en la Plaza Mayor, la qual cosa evita caure en 
un excés de sensibleria barata que és un dels perills 
d’aquest tipus d’obres a les quals s’estableix un lligam 
tan fort autor-matèria literària. Tampoc no perd 
ocasió l’autora per a refl exionar sobre el procés de 
creació literària i sobre el paper de la literatura com 
a eina d’interpretació i superació de la realitat, la qual 
cosa ens porta a concloure novament que això no és 
pas una biografi a...
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Comer sin miedo: La tàpia del cementiri

El recent llibre de J.M.Mulet  Comer sin miedo és 
com la tàpia d’un cementiri.

El llibre té com a subtítol “Mitos, falacias y 
mentiras sobre la alimentación en el siglo XXI”.  
És curiós que ara fa uns quinze mesos va sortir 
un altre llibre, de títol Comer o no comer. Falsedades y 
mitos de la alimentación, escrit per A. Ortí, A. Palencia 
i R. Bernacer, on s’hi descrivien 98 mites sobre 
alimentació, i se’n donava l’explicació científi ca. El 
llibre de Mulet té una altra estructura, molt més 
combativa. Alguns noms dels capítols ho manifesten 
des de l’índex: “Yo como artifi cial. Y tú también”; 
“Una marca comercial llamada alimentación 
ecológica”; “Asustar es fácil”; “Mejor conservante en 
mano que salmonela volando”. 

Tot el llibre és una successió inacabable 
d’arguments que desmunten la major part de creences 
que s’han instal.lat al voltant de l’alimentació, dels 
aliments i de la nutrició. Destrossa l’agricultura 
biodinàmica, el cafè Kopi Luwak -recollit dels 
excrements de certs micos-  o el Milbenkäse, 
formatge amb excrements d’arnes. Afirma amb 
arguments que a Europa el menjar és segur, inclosos 
els transgènics que no mengem perquè les autoritats 
no volen. Relativitza els efectes dels denominats 
disruptors endocrins (bisfenol A, per exemple) i 

ho compara amb els similestrògens presents als 
brots de soia o d’alfals, comuns en certes tendències 
alimentàries. Ataca les modes alimentàries, les dietes 
diverses no basades en evidències científi ques -quasi 
totes-  i es recrea en les normes alimentàries jueves 
i musulmanes. 

Jo crec que té raó en tot el que diu. Però el llibre 
és la tàpia del cementiri.  El meu pare deia que les 
tàpies dels cementiris són de les coses més inútils 
que hi ha, perquè  “ni els de fora volen entrar-hi, 
ni els de dintre poden sortir-ne”.  Traduït: aquest 
llibre no el llegirà ningú dels que creuen en qualsevol 
de les dietes, les teràpies esotèriques o les normes 
alimentàries aberrants que descriu, satiritza i en 
desmunta els arguments.  I, per a la gent que té una 
mínima cultura no esotèrica, una perspectiva no 
ortorèxica -no ansiosa de perfecció- de l’alimentació i 
de la nutrició, no li aporta més convenciment, perquè 
ja n’està convençuda. Jo en sóc un d’aquests, i tots els 
que pensem així som a dins del cementiri. 

Però, és inútil el llibre? Estem encerclats per 
una població acientífica, molt inculta i crèdula, 
manipulada per tots els defensors de l’esoterisme, 
les teràpies rares i les xifl adures, i per la publicitat 
dels aliments preparats, on venen conceptes tan 
poc concrets com natural, equilibrat, complet, de 
la iaia... Res de tot això té cap sentit científi c, però 
no sentim a parlar d’altra cosa. I els que som dins 
necessitem reafi rmar-nos en les nostres idees, en les 
nostres evidències i en els nostres sentits comuns. 
Llibres com el de Mulet són aliment per a aconseguir 
tot això.

No només nosaltres estem encerclats. He vist el 
llibre encerclat de llibres de pseudoalimentacions, 
enzims i  teràpies. Somio que algú s’equivoqués, 
comprés el llibre, li agradés i es convertís a la fe 
científi ca -això deu ser una contradicció, oi?-. Però 
no passarà. Tal com algú que no recordo va dir, cap 
creença assumida emocionalment pot ser modifi cada 
per la via racional.

Claudi Mans
Universitat de Barcelona

MULET, J. M.
Comer sin miedo, 
Destino - 2013.

AMJASA
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