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a dotze anys vaig publicar el primer editorial amb el títol llatí de: Quo
Vademus? Posteriorment, i any rere any, vaig anar publicant per
aquestes dates de Setmana Santa, que solen reproduir la pel·lícula
Quo Vadis?, una sèrie d’editorials amb el mateix títol i un número:
Quo Vademus? 2, etc. Es podrien rellegir. La intenció era evident-
ment definir uns objectius responent a la dita pregunta.

Esta vegada, seguint el plantejament que l’autor Rudyard Kipling
aconsella en la seua obra The Elephant’s Child, els problemes de les nostres
associacions es podrien resoldre preguntant als «sis servidors honestos». Els seus
noms: What and Why and When... and How and Where and Who, és a dir: Què i Per
què i Quan... i Com i On i Qui? Efectivament, si ens preguntem:

Què són les nostres associacions?...

Per què existixen?...

Quan la seua situació serà òptima?...

Com aconseguir-ho?...

On actuar?...

I sobretot, Qui executa totes les respostes a les distintes preguntes que se’ns
plantegen?

La resposta és claríssima: nosaltres mateixos, els col·legiats. I per ser eficaços,
quants més siguem millor. Per tant, objectiu número u d’esta nova legislatura:
Col·legiació no sols per obligació sinó per solidaritat amb els companys i la
professió.

Hace doce años publiqué el primer editorial con el título latino de: Quo Vade-
mus? Posteriormente, y año tras año, fui publicando por estas fechas de Semana
Santa, en que suelen reproducir la película Quo Vadis?, una serie de editoriales con
el mismo título y un número: Quo Vademus? 2, etc. Se podrían releer. La intención
era evidentemente definir unos objetivos respondiendo a dicha pregunta.

Esta vez, siguiendo el planteamiento que el autor Rudyard Kipling aconseja en
su obra The Elephant’s Child, los problemas de nuestras asociaciones se podrían
resolver preguntando a los «seis servidores honestos». Sus nombres: What and
Why and When... and How and Where and Who, es decir: ¿Qué y Por qué y
Cuándo... y Cómo y Dónde y Quién? Efectivamente, si nos preguntamos:

¿Qué son nuestras asociaciones?...

¿Por qué existen?...

¿Cuándo su situación será óptima?...

¿Cómo conseguirlo?...

¿Dónde actuar?...

Y sobre todo, ¿Quién ejecuta todas las respuestas a las distintas preguntas que
se nos plantean?

La respuesta es clarísima: nosotros mismos, los colegiados. Y para ser efica-
ces, cuantos más seamos mejor. Por tanto, objetivo número uno de esta nueva
legislatura: Colegiación no sólo por obligación sino por solidaridad con los
compañeros y la profesión.

José Costa
Degà CQC

President AQC
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Claudi Mans i Teixidó
Departament d’Enginyeria Química

Facultat de Química · Universitat de Barcelona

MARIE CURIE,
QUÍMICA FÍSICA

Les biblioteques de Barcelona
van organitzar, al llarg del curs
2006-2007 un cicle de conferències
amb el títol genèric Fer ciència, cosa
de dones, i me’n van encarregar una
sobre Madame Curie. El 15 de març
de 2007, a la biblioteca Can Rosés
de Barcelona vaig parlar-ne, i
aquesta n’és la transcripció. Un ci-
cle de conferències amb un títol així,
feminista militant, promet. Entre al-
tres coses, promet que el públic no
anirà a escoltar la vida i miracles
químics de Marie Curie, sinó la re-
lació entre la seva vida, els seus
miracles i la seva condició de dona,
el seu gènere. Trobar el to en unes
circumstàncies així es difícil: es trac-
ta de no caure en l’hagiografia de
cromo ni en el discurs reivindicatiu
radical, tot explicant ciència.

—No vaig poder venir. M’agra-
darà sentir què vas dir, a veure com
te’n vas sortir. I, per cert, qui va ve-
nir a la conferència?

Home, no els ho vaig preguntar,
però jo crec que majoritàriament
eren persones –més dones que ho-
mes– interessades en el paper de
les dones en la ciència del segle

XX. Jo crec que el tema no era tant
la ciència com la dona a la ciència,
perquè d’això anava el cicle, i això
vaig procurar explicar. Però és un
terreny relliscós, perquè no es trac-
tava d’explicar només ciència ni no-
més vides de sants. El que vaig
procurar va ser veure la vida de Ma-
dame Curie i, a partir d’ella, analit-
zar si hi ha algun aspecte que ens
pugui il·luminar sobre algunes de
les qüestions actuals de gènere i
ciència.

—Per què tothom parla ara de
gènere i no de sexe?

No ho sé, suposo que té origen
en el món anglosaxó, on gender és
una paraula més precisa per refe-
rir-se a... al gènere, i sex es refereix
a això, al sexe, a l’activitat sexual.
En català o castellà gènere i sexe
se solapen més que en anglès.

LA MEVA RELACIÓ
PERSONAL AMB MADAME
CURIE

Hi ha un entretingut joc de soci-
etat, que consisteix a veure amb

quants salts es pot passar d’un dels
assistents a un personatge qualse-
vol, antic o modern, mitjançant una
cadena de coneixences reals. Per
exemple, per arribar fins al presi-
dent dels Estats Units, el meu camí
seria el següent: jo conec el rector
de la universitat, que coneix el mi-
nistre d’ensenyament, que coneix
el president del Govern espanyol,
que coneix el president dels Estats
Units. Total, quatre salts. Normal-
ment són molt pocs salts els que
calen per arribar a personatges im-
portants. També es pot viatjar enre-
ra en el temps. Per exemple, quants
salts caldrien per anar fins a Marie
Curie?

—Almenys set o vuit. Als salts
normals cal afegir-hi els salts en-
rera.

Doncs no, resulta que en aquest
cas en tinc prou amb tres salts: jo
conec la Dominique Langevin, que
coneixia Paul Langevin, que conei-
xia Marie Curie. La Dominique Lan-
gevin és l’actual presidenta del
CNRS de França, i investigadora en
un camp de la química col·loïdal en
el que he tingut alguna activitat, i per

Sóc d’aquells que, com Nobel, creuen que la humanitat traurà més profit que desgràcies dels nous
descobriments.

Pierre Curie
Discurs d’agraïment del premi Nobel de física, 1903.
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això la conec. En Paul Lan-
gevin era l’avi de la Domini-
que Langevin, i un investiga-
dor francès molt important.
Finalment, aquest Paul Lan-
gevin era col·lega científic de
Marie Curie, i el seu amant
esporàdic.

—Perdona, has dit el que
has dit?

Ho he dit, i està documen-
tat. Però d’això en parlarem
més tard.

—No sembla digne d’un
article d’aquesta revista
aquest tipus de comentaris,
més propers a la premsa
del cor que a la premsa del
cervell.

El que vulguis, però una
biografia no s’explica prou bé
si no hi ha aspectes perso-
nals, i més en el cas de Ma-
dame Curie, perquè tota la
seva ciència està marcada –o més
aviat determinada– per la seva per-
sonalitat. Per això de la seva vida
se n’han fet pel·lícules, perquè era
un personatge humà de primera
magnitud. I, a més, va ser una de
les primeres científiques mediàti-
ques. Probablement va utilitzar els
mitjans de comunicació per tal de
superar el handicap de partir com a
dona en un món quasi exclusiu dels
homes, com era la ciència de co-
mençament del segle XX.

Anirem passant per la biografia
de Marie Curie i de les persones del
seu entorn, i anirem fent-hi comen-
taris. Ho farem de forma cronològi-
ca, que és més fàcil.

UNA BREU BIOGRAFIA
COMENTADA DE MADAME
CURIE

Comencem pel començament. El
7 de novembre de 1867 neix a Var-
sòvia la Maria Sklodowska.

—La qui?

La Maria Sklodowska, la futura
Marie Curie.

—Maria o Marie, en què que-
dem?

Maria en polonès, i quan va anar
a París es va canviar de seguida a
Marie. La Maria, doncs, neix a Polò-
nia, filla d’un professor de matemà-
tiques i una professora de música.
Al si de la família rep una educació
patriòtica polonesa, perquè en
aquell moment Polònia no tenia en-
titat estatal independent, sinó que
era sotmesa a la Rússia dels tsars.
La seva mare mor quan ella tenia
11 anys. Als 16 anys rep la medalla
d’or d’educació secundària al liceu
rus de Varsòvia. Degut a que el seu
pare s’arruïnà per inversions nefas-
tes, ha de treballar de mestra, i tam-
bé entra a la clandestina Universitat
lliure de Polònia, on es fan classes
en polonès a dones treballadores.
La seva germana gran Brania va a

estudiar medicina a París.
Maria l’ajuda econòmicament
a canvi de que després l’aju-
di, quan vagi ella a París. Rep
lliçons de química d’un quí-
mic de la indústria de la re-
molatxa sucrera. El seu cosí
Joseph Bugoski, antic aju-
dant de Mendelèiev, li deixa
fer experiments al Museu de
la Indústria i l’Agricultura, que
era un antic laboratori.

Mentrestant Pierre Curie,
el 1880, als 21 anys desco-
breix la piezoelectricitat, junt
amb el seu germà Jacques
Curie, de 24.

—Als 21 anys feien des-
cobriments científics?

Era un moment d’ebullició
de la física i la química. Quan
hi ha un moment científic així
molts centres fan descobri-
ments, a vegades importants.
I qui fa els treballs és normal-

ment gent molt jove, estudiants de
doctorat, sota la direcció dels pro-
fessors més grans. També Pierre
Curie, als 23 anys, descobreix la llei
de Curie del magnetisme, probable-
ment la seva aportació científica
més important.

—I què és la piezoelectricitat?

Piezo- vol dir pressió. La piezo-
electricitat és la generació d’electri-
citat mitjançant una pressió mecà-
nica. Aquest fenomen, quan es va
descobrir era una curiositat científi-
ca, però ara s’aprofita en el meca-
nisme de les guspires dels encene-
dors de gas domèstics, i en les
bàscules industrials i domèstiques.

La Maria, als 21, va a estudiar
física i química amb el professor
Lippmann a la Sorbona, on hi havia
1825 alumnes dels que només 23
eren dones, i de les que només se’n
graduaren dues. Des d’aquell mo-
ment es fa dir Marie. Als 23 anys es
llicencia en física, com a primera de

Marie Curie al laboratori, 1913.
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la promoció, i entra a treballar al la-
boratori de Lippmann. L’any següent
es llicencia en matemàtiques com a
segona de la promoció. Llavors co-
neix a Pierre Curie i es descobrei-
xen tots dos seguidors del positivis-
me, corrent filosòfic que agafa les
bases de la ciència, l’empirisme i la
racionalitat.

—I es casen, és clar.

Efectivament, però al cap de
quatre anys. El 25 de juliol de 1895
en Pierre, de 36 anys, i la Marie, de
28, es casen. Ella, d’acord amb la
llei francesa, es canvia el cognom i
des d’aquell moment és Marie Cu-
rie. Fan un viatge de noces per
França en bicicleta, cosa que per
aquella època era tota una novetat
molt trencadora.

Mentrestant els descobriments
es succeïen. El 1895 Röntgen ha-
via descobert els raigs X; el 1896
Becquerel descobreix la radioactivi-
tat natural, i la relaciona amb la fos-
forescència dels minerals d’urani.
Tothom i a tots els països descobri-
en radiacions de característiques
diferents: raigs X, raigs catòdics,
raigs de Becquerel, raigs canals,
ones de ràdio, l’espectre visible, in-
sectes fosforescents, etc. Desco-
breixen la radiació positiva, negati-
va i neutra de la radioactivitat, que
després Rutherford denominarà
raigs alfa, beta i gamma. La Marie
es posa a estudiar els minerals que
desprenen radiacions, i la seva per-
sonalitat i apassionament fa que el
seu marit abandoni la seva pròpia
recerca i es dedica al mateix que
ella. Pierre estudia les propietats del
metall radi, i Marie fa el treball quí-
mic d’aïllar-lo. Mentrestant, el 1897,
els neix la seva filla Irène Curie.

El 1898 Marie inventa el terme
radioactivitat i comprova que no de-
pèn de la química ni de les condici-
ons físiques de la substància.
Aquest descobriment és fonamen-
tal, perquè per primer cop s’identifi-
ca una propietat material no depe-

nent de la forma quí-
mica de la substàn-
cia, sinó de l’essèn-
cia de l’àtom. És una
propietat nuclear, en
el doble sentit de la
paraula. Ho entens
ben entès, el que vol
dir això?

—Explica, expli-
ca, que te’n mors de
ganes.

Explico. Tu tens
àtoms d’urani radio-
actiu, per exemple en
forma d’òxid d’urani,
sòlid com la major
part d’òxids. Quan,
mitjançant reaccions
químiques, ho transformes a hexa-
fluorur d’urani, que és gas, segueix
essent igual de radioactiu. I si el re-
dueixes a urani metàl·lic, que és un
metall com tots els metalls, cada
àtom d’urani segueix tenint la ma-
teixa radioactivitat. Totes les altres
propietats han canviat en canviar la
naturalesa química, però la radioac-
tivitat no: la radioactivitat no està lli-
gada a la química sinó a la física. I
com que els àtoms no els podem
destruir per mètodes químics, allà
queda la radioactivitat, sempre pre-
sent, excepte el decaïment natural
que va tenint lloc, i la química no hi
té res a dir ni quasi res a fer. Bé, la
química permet passar d’unes for-
mes químiques a altres, potser més
fàcils de separar, més concentrades
o més fàcils d’emmagatzemar. Però
pel que fa a la radioactivitat, la quí-
mica no la pot modificar. És la física
nuclear i no la química nuclear 1 la
ciència pertinent en la radioactivitat.
Per cert que quan es reivindicava
l’ensenyament en català també a les
universitats, Suárez va afirmar a la
revista Paris Match, el 1976, que
«evidentment no es podia ensenyar
química nuclear en català». Li va-
rem dir de tot.

Pierre i Marie, junt amb Debier-
ne, treballen amb l’escòria de la

pechblenda, més radioactiva que el
propi urani natural. Dedueixen, amb
lògica, que ha de contenir alguna
substància més radioactiva que el
propi urani. Efectivament, de l’es-
còria n’aïllen el poloni i després el
radi. Van extreure 1 gram de clorur
de radi a partir de 8 tones de mine-
ral, és a dir, una concentració de
deu milions de vegades! Al primer
metall aïllat li dóna el nom de polo-
ni en homenatge a Polònia, encara
sota la dominació de Rússia. Però,
per raons ideològiques, no paten-
ten el procediment d’aïllament del
poloni.

—Això ho he vist a una pel·lícula
en blanc i negre. La Madame Cu-
rie amb una bata, remenant olles
que treien vapors, movent tones de
minerals, trinxant, filtrant i reme-
nant.

1 La denominació «química nuclear» és
discutida, perquè generalment es consi-
dera que la química està relacionada
amb els electrons de l’escorça de l’àtom,
i no amb el nucli. Malgrat això, molts
llibres generals de química inclouen ca-
pítols sobre reaccions nuclears, desin-
tegracions i radioactivitat sota la
denominació de química nuclear. Per
exemple el llibre d’Atkins i Jones (1997)
Química. Moléculas, materia, cambio,
traduït per Ed. Omega, Barcelona.

Viatge de noces de Pierre i Marie Curie.
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Sí, va ser un temps de molta fei-
na i molt obsessiva. De fet, si no van
patentar el procediment va ser tam-
bé, entre altres causes, perquè no
tenien temps de fer tots els papers.
Una empresa –la Compagnie Cen-
trale de Produits Chimiques– els aju-
dava amb mitjans i amb personal.
Va ser en aquella època quan es
van començar a veure els efectes
fisiològics de les radiacions radioac-
tives. Però no es prenien gaires pre-
caucions en aquells moments.

El 1900 proposen a Pierre, lla-
vors de 41 anys, anar a investigar a
un centre de recerca de Suïssa, pro-
posta que rebutja per quedar-se
amb Marie. Ella, que encara no te-
nia un lloc de recerca fix a la univer-
sitat, fa de professora de física de
l’École Normale Superieure de no-
ies de Sèvres, on introdueix el mè-

tode experimental en
l’ensenyament. El 1901
Pierre i Marie presenten
els resultats de l’aïlla-
ment del radi, i l’Acadé-
mie Française des Scien-
ces proposa per al premi
Nobel a Pierre Curie i a
Becquerel, però no a
Marie. Allò que dèiem de
les dones, i és que Ma-
rie, en aquell moment, no
era encara prou conegu-
da. Un membre del jurat,
suec, ho arregla i la in-
corpora a la proposta.
Finalment, el 1903, any
en que Marie llegeix la
tesi doctoral, Marie i
Pierre Curie juntament
amb Henri Becquerel re-
ben el premi Nobel de fí-
sica.

—I què els van donar
de premi?

Doncs en aquell
temps el Nobel venia
acompanyat de 15.000
dòlars, que es van repar-
tir. Pel que van escriure
després, amb els diners

del premi van fer molts regals a fa-
mília i amics, i es van comprar una
banyera.

—Una banyera?

Una banyera. La devien desitjar
molt perquè ho van explicar a tot-
hom. Reben també la Medalla Davy
de la Royal Society de Londres, in-
vitats per lord Kelvin. Aquest premi
tenia molt de valor simbòlic, per
tractar-se d’un premi d’un estat tra-
dicionalment rival de França en els
temes científics i en tots els altres.
Amb el prestigi dels premis, Pierre
rep una càtedra de Física General
i Radioactivitat a la Sorbona. La
Marie hi entra d’ajudant del labora-
tori. Els neix la segona filla, Ève
Curie, que posteriorment farà una
biografia de Marie Curie. El 1905
Pierre és nomenat membre de

l’Acadèmia de Ciències, però el 19
d’abril de 1906 mor atropellat per
un camió. Marie rep la càtedra de
Pierre el 13 de maig, i es conver-
teix en la primera dona a donar
classes a la Sorbona.

—I per què li havien donat la cà-
tedra a en Pierre i no a la Marie?

Bé, en Pierre era més gran, te-
nia encara molta més fama científi-
ca en aquell moment, i a més, a la
societat francesa no es concebia
una dona –i menys estrangera– en
una càtedra a la Sorbona...

El 1910 Marie aconsegueix aïllar
un gram de radi pur i en determina
la massa atòmica. Demostra així
que és un element i no un compost
de plom i heli, com encara creia
Kelvin. El mateix any donen el nom
de curie –en honor de Pierre– a la
unitat de radiació del Sistema Inter-
nacional d’Unitats. Un curie es defi-
neix com la quantitat de substància
radioactiva que genera 3,7·1010 des-
integracions per segon.

—Quina definició més estranya...

Explicar-ho ens portaria lluny... i
avui fem lliçó d’història, no de quí-
mica.

El mateix any 1910 manté rela-
cions d’amistat i alguna cosa més
amb Paul Langevin, que era un im-
portant físic, casat i amb 4 fills.
Aquesta relació va ser un escàndol
entre la societat científica francesa,
per moltes raons: ella era més gran,
ell era casat i amb fills, i no se
n’amagaven. De fet, això degué in-
fluir en que l’Acadèmia de Ciències
no acceptés Marie, per dos vots, en-
front de la candidatura de Branly, de
66 anys, co-inventor de la telegra-
fia sense fils. Entre els arguments
per no escollir-la, a part de l’affaire
Langevin, es va afirmar que Marie
Curie era jueva polonesa.

—Carai amb l’objectivitat cien-
tífica...

Caricatura publicada al Vanity Fair el 22-12-1904.
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Sí, totes les societats són iguals.
Un professor de la meva facultat, en
FLC, sempre diu que entre els uni-
versitaris hi ha el mateix nombre de
males bèsties –ell ho diu més fort–
que entre qualsevol altre grup soci-
al, però que a la universitat el més
tonto és doctor...

Però el 1911, als 44 anys, rep el
Nobel de química en solitari pel seu
treball sobre el radi. És la primera
persona en rebre dos Nobels dife-
rents. És convidada a la Conferèn-
cia Solvay de física, instituïda per
Ernest Solvay, científic i industrial
belga que havia fet una fortuna amb
el seu procés Solvay de fabricació
de carbonat de sodi, la famosa sosa
Solvay. Aquestes conferències Sol-
vay es segueixen organitzant, els
científics hi van només per invitació,
i en cada ocasió es tracten temes
candents de la ciència. Marie era en
aquell moment i durant força anys
l’única dona.

El mateix 1911 Langevin i un
periodista es desafien en duel per
intromissió a l’honor.

—Un altre exemple d’objectivitat
científica...

Repeteixo el que he dit abans.
O és que suposes que els cientí-
fics són racionals en tots els mo-
ments de la seva vida? Al duel no
passà res, però a Marie Curie li so-
brevingué una depressió, que pro-
vocà la seva hospitalització a An-
glaterra sota un nom fals. També
l’operaren del ronyó. Un cop recu-
perada, el 1914 fundà i instal·là
l’Institut du Radium a la Universitat
de París, que comença a treballar
el 1918, un cop acabada la I Guer-
ra Mundial.

Precisament durant la Gran
Guerra, amb la seva filla Irène,
transformà 20 vehicles mòbils i hi
instal·là equips de raigs X mòbils per
fer operacions de campanya als sol-
dats. D’aquests vehicles en van dir
petites Curies i li van contribuir a

donar gran popularitat. Va ser no-
menada directora del nou Servei de
Radiologia de la Creu Roja. Va
aprendre a conduir i va desenvolu-
par tecnologia per a radiografies.

Aquell és el moment de naixe-
ment de la radioteràpia, és a dir,
l’aplicació de radiació o de subs-
tàncies radioactives per al tracta-
ment de les malalties. Va desenvo-
lupar una tècnica per recollir gas
radó procedent de les descomposi-
cions radioactives en ampolletes,
que després aplicava a les ferides
dels soldats.

—I això els curava?

No ho sé, jo no sóc metge. Pot-
ser la simple suggestió ja els anava
bé. La radioteràpia, que se segueix
usant actualment amb èxit per al
tractament de tumors, va arribar a
ser una moda social, com és ara la
soia o l’àloe vera. Potser recordes
que fins no fa massa anys una co-
neguda aigua mineral amb gas de
Caldes de Malavella...

—L’aigua de Vichy?

Sí, aquesta, però jo no puc fer
publicitat. Doncs aquesta aigua i al-
tres, a més de bicarbonatada sòdi-
ca i tot allò que diu a l’etiqueta, a
més hi deia radioactiva. I la gent, tan
tranquil·la, se la bevia.

—I ara ja no és radioactiva?

Exactament igual que abans,
evidentment. Surt d’allà mateix i no
la tracten pas. Però no pateixis. Ni
abans curava perquè posés radio-
activa, ni ara mata pel fet de no
posar-ho i ser-ho. La dosi és molt
escassa.

Inicialment, per la seva manera
de ser era molt renitent a ser entre-
vistada, era molt poc mediàtica.
Però el 1919 una periodista ameri-
cana, Marie Meloney, l’entrevistà i
ella se li queixà de que als laborato-
ris dels Estats Units han aconseguit
aïllar 50 grams de radi i ella, amb
els seus pocs mitjans, només un. La
periodista engegà una campanya de
suport, la Marie Curie Radium Cam-
paign. Al cap de dos anys, i després
de vèncer les reticències de Marie
Curie, recorre els EUA enmig de
grans mostres de suport, i el presi-
dent Harding li regala un gram de
radi pagat per les dones america-
nes per subscripció, a iniciativa de
Marie Meloney: cent mil dòlars
d’aquell temps.

—Com la Marató de TV3.

Els científics, sempre demanant,
efectivament. El 1922 entra a l’Aca-
dèmia de Medicina. Ja tenia proble-
mes de salut notables, provocats
probablement per l’exposició a do-
sis altes de radioactivitat. El 1929
va fer una segona gira pels Estats
Units, on va recaptar diners per
equipar l’Institut del Radium de Var-

Visita de Marie Curie a Barcelona, 1931.
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sòvia, que havia fundat uns anys
abans i que dirigia la seva germana
Brania.

El 14 de maig de 1931, als 64
anys, va visitar Barcelona, on es va
reunir amb membres de la Societat
de Radiologia de Catalunya, i va vi-
sitar la Generalitat i l’Ajuntament. No
va fer cap conferència, a diferència
d’Einstein.

—Einstein va fer una conferèn-
cia el 1923 però diuen que no el va
entendre ningú.

El va entendre l’Esteve Terradas,
que l’havia convidat, i poca gent
més, tot i que va ser una apoteosi
ciutadana. No hi ha com agafar
fama, encara que no t’entenguin,
com ara l’Stephen Hawking.

Però tornem als Curie. Tota la
família va seguir despuntant en el
tema de la física i la química nucle-
ars. La seva filla Irene fa una tesi
sobre els raigs alfa del poloni, es
casa amb Frederic Joliot –que per
mantenir el cognom famós va pas-
sar a dir-se Frederic Joliot-Curie–, i
ambdós van fer notables descobri-
ments científics. Per exemple, el
1932 van observar l’existència del
neutró i després els positrons, però
no els van saber identificar amb
prou confiança. En canvi, el 1934
van ser els primers a descobrir la
radioactivitat artificial bombardejant
bor, alumini i magnesi amb raigs
alfa. Els van donar el premi Nobel
de química el 1935, però Madame
Curie no ho va poder gaudir per-
què havia mort a Sallanches el 4 de
juliol de 1934 per «anèmia provo-
cada per problemes al moll de l’os»,
segons van diagnosticar els met-
ges, que inicialment creien que te-
nia tuberculosi.

I, no fa massa anys, el 1995, el
president Mitterrand fa traslladar les
restes de Pierre i Marie Curie al
Panteó de París, on hi ha les des-
pulles de molts francesos impor-
tants. Va ser el darrer homenatge,

a part de la pel·lícula Les palmes de
M. Schutz...

—Aquesta ja l’he vist. Era de co-
lors, i també hi sortien remenant
minerals i olles fumejants. I, escol-
ta, qui era millor científic, en Pierre
o la Marie?

Aquest tipus de preguntes no te-
nen resposta fàcil, com ja et pots
imaginar.

MARIE CURIE, CIENTÍFICA
EN EL SEU ENTORN SOCIAL

Objectivament parlant, en Pierre
va començar fort: la piezoelectrici-
tat va ser un descobriment físic im-
portant. També en Pierre va desco-
brir el paramagnetisme, és a dir, la
propietat de certes substàncies
d’imantar-se de forma no perma-
nent. Finalment, va caracteritzar el
que encara avui es diu el punt de
Curie: a partir de certa temperatura
un material magnètic es torna para-
magnètic. I la llei de Curie, que diu
que la imantació és inversament
proporcional a la temperatura. Tot
això és una important contribució a
la ciència física experimental. Tam-
bé va inventar un electròmetre, que
és un aparell capaç de detectar ele-
ments radioactius basant-se en que
la radiació ionitza l’aire. De fet, mit-
jançant aquest instrument van po-
der determinar amb prou precisió el
grau de radioactivitat dels compos-
tos que preparaven amb la Marie.

La Marie Curie va inventar el ter-
me radioactivitat, i va comprendre
el més important: que la radioacti-
vitat és una propietat intrínseca del
nucli atòmic, que va decaient amb
el temps. I que no es coneix per
què un nucli determinat es fissio-
na. Com a química, va aconseguir
descobrir i aïllar el poloni i el radi.
Tot això va ser molt important. Però
jo crec que en la popularitat i la
fama de Marie Curie hi juguen molts
altres factors, socials, de persona-
litat i de gènere.

—Això. I si la Marie Curie no ha-
gués estat una dona?

Aquestes hipòtesis són sempre
impossibles d’imaginar amb prou
precisió. El que és segur és que no
s’hauria casat amb Pierre Curie.

—Evident, no? Almenys en
aquells anys...

Vull dir que un científic polonès
jove que hagués anat a França, no
s’hauria pogut casar amb una ci-
entífica mig famosa francesa, sim-
plement perquè no n’hi havia cap.
Amb sort s’hauria posat a la cua
d’un laboratori on hauria fet d’aju-
dant molt temps. Només si hagués
fet algun descobriment molt brillant,
que hagués anat bé també per a la
promoció del seu director, hauria
pogut triomfar a una societat tan
tancada com la societat científica
francesa de la Primera Guerra
Mundial. En aquest sentit, la Maria
Sklodowska va perdre el nom, però
va guanyar un lloc a la societat
francesa en part per la via del seu
casament.

Reduir la vida de Marie Curie a
un tema de dones és una enorme
simplificació. Marie Curie va ser al
centre de diversos conflictes i polè-
miques, totes elles molt vives a la
societat en que es va trobar. La pri-
mera, la polèmica racista i xenòfo-
ba, discriminatòria contra els jueus
i els estrangers. Com ja he comen-
tat, la van acusar de ser jueva polo-
nesa. La segona, el masclisme, que
li va dificultar entrar a les societats
científiques. Després, el corporati-
visme de l’acadèmia, que xocava
amb la personalitat lliure i lliurepen-
sadora dels Curie. La tradició cien-
tífica, que afavoria el seguiment de
les personalitats conegudes i dificul-
tava el sorgiment de noves idees. A
més, el conservadorisme catòlic,
oposat també als lliurepensadors i
els positivistes. Tots aquests conflic-
tes van travessar la vida de Marie
Curie, i n’expliquen bona part dels
seus esdeveniments biogràfics.



NPQ 440  •  març-abril 2008 11

col·laboracions

A més, sembla que Marie Curie
tenia una personalitat que li feia in-
terpretar els esdeveniments de
manera romàntica i molt dramatit-
zada. La seva manera de ser i de
presentar-se afavoria que la socie-
tat pensés que la seva era una
recerca solitària, sense mitjans, in-
compresos...

—I no era així? A les pel·lícules
és això el que ensenyen.

No era tan solitari i precari com
semblava. De fet, la indústria –la
Compagnie Centrale de Produits
Chimiques– els va ajudar en tot el
procés d’aïllament del radi. No van
patentar els descobriments per ra-
ons ideològiques, però sobre tot
perquè no tenien temps ni diners
per fer-ho, com molts altres cientí-
fics. Malgrat això, des del 1904 Ar-
met de Lisle, un industrial, fabricava
sals de radi, d’acord amb els pro-
cediments dels Curie, i en relació
amb els Curie.

El que passava és que la figu-
ra de Marie Curie, vestida de ne-
gre i d’aparença fràgil, però d’una
extrema tossuderia en els plante-
jaments i irreductible, sacsejava els
seus interlocutors, que en moltes
ocasions preferien cedir a les peti-
cions per evitar violentar-s’hi. Un
dels seus interlocutors afirmava
d’ella: «argumenta apassionada-
ment com un monjo budista». La
devien témer...

—Els monjos budistes argumen-
ten apassionadament?

No ho sé, no he discutit mai amb
cap monjo budista. Això és el que
afirmava un dels seus interlocutors.
Jo a Marie Curie me la imagino en
certa manera com la mare Teresa
de Calcuta.

—En alguna foto s’assembla a
l’anterior papa Karol Wojtila.

També és veritat. I també era
polonès.

Ara es discuteix si
hi ha una ciència fe-
menina. Una línia de
pensament teoritza
sobre la ciència mas-
culina, l’oficial, la dels
descobriments i dels
llibres, que genera
bona part de la tec-
nologia, i una ciència
femenina, més quoti-
diana, més de sabers
d’aplicació diària,
transmesa per via oral
o a través de sistemes
no reglats. L’alimentació, la cuina,
bona part de l’agricultura i la rama-
deria, la sanitat formarien part
d’aquesta ciència femenina.

—No havia sentit a dir mai
aquest plantejament...

Doncs actualment hi ha línies de
recerca força desenvolupades que
ho treballen. Un exemple de llibre
clàssic d’aquesta línia: el de Marie
de Meurdrac, de 1666. El van ree-
ditar a França no fa gaires anys. I la
mateixa Rosa Sensat va escriure’n
un llibre. En tot cas, el que és evi-
dent és que Madame Curie no seria
representant d’aquesta ciència fe-
menina, sinó tot el contrari: una dona
científica que entra al món científic
oficial, d’homes, malgrat les dificul-
tats de tota mena.

—I no hi va aportar un toc fe-
mení?

D’entrada, no sé massa què vol
dir «el toc femení». Però si et refe-
reixes a una certa sensibilitat, a una
certa intuïció, a una manera de fer
diferent, jo crec que no. Exceptuant
el fet que va tenir dues filles mentre
feia el seu treball, la resta de bio-
grafia científica no la veig diferent a
la dels científics homes. Capacitat
de treball, ambició, tossuderia, ca-
pacitat organitzativa, no són preci-
sament els tipus de virtuts femeni-
nes que a vegades ens venen. No
crec que Madame Curie sigui un
model per a les sensibilitats de la

major part de gent d’avui, malgrat
que aquest model segueix essent el
de molts homes i dones científics,
executius o empresaris actuals.

Una altra qüestió diferent és el
sostre de vidre.

—Tradueix, si et plau.

El sostre de vidre és el nom que
rep aquell mecanisme social pel
qual les dones no accedeixen al
màxim nivell de la seva professió
amb la mateixa facilitat que els ho-
mes. D’això se n’ha dit també la lea-
king pipeline: la «canonada que
perd». Per una punta de la canona-
da entren homes i dones amb les
mateixes capacitats i mèrits, i al cap
del temps, veus que per l’altra pun-
ta només arriben principalment ho-
mes, les dones s’han perdut per les
diverses fuites –matrimoni, fills, cui-
dar la llar, cuidar els pares...– al llarg
de la canonada. Si mirem les com-
posicions de diverses corporacions
científiques podem veure-ho clara-
ment. Per exemple, la Real Acade-
mia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales espanyola té 40 membres
numeraris, i només una dona. L’Ins-
titut d’Estudis Catalans, de 36 mem-
bres, 3 dones. El Comitè Solvay de
Física: tot homes.

—I el Comité Solvay de Quí-
mica?

També tot homes, no t’imaginis
diferències.

Isabelle Huppert a la pel·lícula Les palmes de M. Schutz.
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—I a què deu ser degut?

Hi deu haver tantes causes... La
maternitat i la valoració que se li
dóna a les famílies, la dificultat de
compaginar horaris laborals i hora-
ris familiars –cosa que els homes
també haurien de tenir com a pro-
blema però que en molts casos es
tiren a l’esquena, i el problema el
transmeten a la dona–, la manca
d’una xarxa prou atapeïda de rela-
cions socials i de lobbies femenins,
cosa que dificulta el suport de col·le-
gues –el que en diuen networking–,
i mil altres causes.

—I amb el temps no s’arreglarà
això?

No s’aprecien gaires indicis de
que hagi de millorar notablement,
almenys si es miren les estadísti-
ques. Es va trobar Madame Curie
amb el sostre de vidre? Evidentment
que no, però no sabem quina carre-
ra hauria fet si no s’hagués casat
amb Pierre Curie...

—Hi ha qui defensa que hi hau-
ria d’haver una certa discriminació
positiva a favor de les dones. Mit-
jançant quotes, com fan a les llis-
tes electorals, o amb altres meca-
nismes...

No ho sé. Estàs dient que potser
s’hauria de primar la quota femeni-
na en lloc del rigor en la selecció.
Això enfronta dos valors diferents:
el valor social de contribuir a donar
oportunitats a aquells que no les
poden tenir de forma prou equitati-
va; i el valor de donar al millor pre-
parat allò a que té dret. És enfrontar
un futurible a un present. És evident
que la decisió sobre què es prima
es pren sempre des de paràmetres
ideològics, i, per tant, serà sempre
discutible.

Va rebre Madame Curie algun
tipus de discriminació positiva? En
sentit estricte, es podria dir que no,
però si no hagués estat dona no està
clar què hauria passat. I una dada

real: els moviments feministes an-
glosaxons la van ajudar força, en
diners i en publicitat.

—No et defineixes gaire...

Com que no? Llegeix bé l’arti-
cle, i veuràs que sí. Per altra ban-
da, jo no vaig viure l’època. Totes
les dades biogràfiques les he tret
de llibres i articles, i l’opinió que
m’he pogut fer del personatge és
al seu través. Aquest és un pro-
blema insoluble: si fas la biografia
d’algú de la teva època, tot està
contaminat per les teves vivènci-
es. I si no hi eres, t’has de fiar del
que et diuen els altres. Una situa-
ció no excessivament soluble, com
el sulfat de praseodimi que un dia
en un examen va fer sortir el Dr.
Vericad.
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INTRODUCCIÓN

Existen sobre los metales precio-
sos, sobre todo entre los dos más
conocidos: plata y oro, numerosas
anécdotas y curiosidades. En este
artículo voy a referirme a algunas
de ellas, ligadas no sólo a su uso,
sino a su extracción y a su utiliza-
ción como protectores de otros me-
tales.

Voy a comenzar hablando del
metal plata y del metal oro, a los que
seguirán más adelante los metales
preciosos del grupo del platino.

METAL PLATA

A la plata los romanos la deno-
minaron argentum, en honor de la
diosa Luna. Como metal de inter-
cambio comercial se utilizó ya en el
siglo VI a.C., aunque como orna-
mento se empleó a partir de los años
400 a.C., siendo en esta época, por
su escasez, casi tan valioso como
el oro. Según el historiador griego
Herodoto, los lidios, pueblo griego
asentado en la península de Anato-
lia (Asia Menor), fueron los primeros
en acuñar monedas de plata para el
trueque comercial allá por la segun-
da década del siglo VI a.C. Les si-
guieron en esta práctica los persas,
griegos, cartagineses, iberos y ro-
manos, que nos han dejado mues-
tras de sus monedas de plata: está-
teras, tetradracmas, decadracmas,
denarios, sestercios y siclos. Poste-
riormente, en la Alta Edad Media, los
pueblos francos, visigodos, ostrogo-
dos y merovingios también acuña-
ron monedas de plata, como los di-

neros (o denarios) y las libras de
Carlomagno. También los musulma-
nes acuñaron monedas de plata,
como el dirham, y en los siglos XIII
y XIV aparecen en Europa las pie-
zas de plata denominadas ducatus,
real, gros tornés y esterlina. En los
siglos XV a XIX se acuñan en dife-
rentes países las monedas de plata
conocidas como el real de plata, la
pieza de ocho reales, el real de a
cuatro, el real de a ocho y los duros,
en España; el chelín de la
reina María Tudor, el che-
lín de la reina Ana y la co-
rona de la reina Victoria, en
Inglaterra; y el taler, en el
Imperio Austrohúngaro. En
España se acuñaron entre
los años 1800 a 1966 las
siguientes monedas de
plata: el real, los dos rea-
les, los cuatro reales, los
diez reales, los veinte rea-
les, la moneda de un escu-
do, la de dos escudos y la
peseta de Isabel II; la mo-
neda de 20 céntimos, la de
50 céntimos, la peseta, la
moneda de dos pesetas y
la de cinco pesetas (o du-
ro) del Gobierno provisio-
nal; la moneda de cinco
pesetas de Amadeo I; la
moneda de 50 céntimos, la
peseta, la moneda de dos
pesetas y la de cinco pese-
tas de Alfonso XII y Alfon-
so XIII; y la moneda de cien
pesetas de Franco. A co-
mienzos del siglo XX se
acuñó en Estados Unidos
el dólar de plata conocido
como dólar Morgan, dejan-
do de acuñarse las mone-

das de plata, prácticamente, a par-
tir de la década de los años 70, si
bien se siguieron acuñando mone-
das constituidas, algunas de ellas,
por aleaciones de este metal.

El metal plata se encuentra nati-
vo en grandes masas, esparcido
entre material rocoso, con cantida-
des variables de cobre y oro. Se
halla también en placeres o depósi-
tos aluviales en el fondo de algunos

CURIOSIDADES EN TORNO A LOS METALES
PRECIOSOS (I). PLATA Y ORO

Enrique Julve

Tetradracma ateniense de plata, acuñada en los
años 594 a 527 a.C.

Dracma persa de plata, acuñada en los años 590 a
627 d.C.

Real de a cuatro de plata, de Felipe V, acuñado en
1718 en Sevilla.
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ríos. Puede presentarse asimismo
combinado en forma de sulfuro (ar-
gentita), de cloruro (clorargirita), de
bromuro (bromargirita) y de ioduro
(iodargirita).

En lo que a su empleo como re-
cubrimiento metálico protector se
refiere, cabe indicar que su deposi-
ción industrial por vía electrolítica
tuvo lugar por vez primera en Ingla-
terra en el año 1840, en que los her-
manos Elkington (George Richard y
Henry) patentaron ese procedimien-
to en la indicada fecha. Ahora bien,
cuarenta años antes, en 1800, un
químico italiano, Luigi-Valentino
Brugnatelli, había depositado por
primera vez por vía química, a par-
tir de un baño de fulminato, ese
metal, al mismo tiempo que otro me-
tal precioso: el oro. Según algunos
historiadores, este investigador, por
esas fechas, también depositó es-
tos dos metales por vía electrolíti-
ca, pero su trabajo nunca fue publi-
cado en las academias científicas de
la época. Se debió ello a una curio-
sa historia acaecida cuando Fran-
cia había conquistado parte de Ita-
lia y Napoleón Bonaparte, a la vez
que cónsul de la República france-
sa, era presidente de la Academia
de Ciencias de Francia, la primera
institución científica del continente.

Parece ser que en ese año 1800,
L. V. Brugnatelli, profesor de quími-
ca en la Universidad de Pavía y co-
lega y amigo íntimo de Alejandro
Volta, había depositado por prime-
ra vez plata y oro por vía electrolíti-
ca utilizando, como electrólitos, ba-
ños del tipo alcalino-cianurado. Ese
mismo año Volta había descubierto
la pila que lleva su nombre, impre-
sionando sobremanera ese hallaz-
go a los científicos franceses. Por
ello, Napoleón, en nombre de la
Academia Nacional de Ciencias de
Francia, invitó a Volta a París, a dar
cuenta allí de su descubrimiento.
Volta aceptó la invitación y en esa
visita le acompañó su amigo Brug-
natelli. A lo largo de la demostración
y del discurso, Volta fue presenta-
do a Napoleón, y Volta, a su vez,
presentó a su amigo como «mi co-
lega el gran químico italiano Luigi
Valentino Brugnatelli». Parece ser
que Napoleón, haciendo gala de su
chauvinismo, volvió la espalda a
Brugnatelli al tiempo que comenta-
ba que «no hay grandes químicos
en Italia». Profundamente indigna-
do por este comportamiento, Brug-
natelli regresó a Pavía y no quiso
en el futuro tener ninguna relación
con la Academia de Ciencias de
Francia. Así, su primer trabajo con
Volta utilizando la electricidad vol-

taica en varias disoluciones de me-
tales, entre ellos la plata y el oro,
para depositarlos por esa vía, no fue
enviado a Francia para su conoci-
miento y publicación, perdiéndose
de este modo las primicias de tan
importante descubrimiento.

Al principio, la plata, como recu-
brimiento, tuvo un uso meramente
decorativo en joyería, bisutería y
cubertería, pero posteriormente su
utilización se extendió a otros cam-
pos industriales: fabricación de es-
pejos metálicos, recipientes para las
industrias química, farmacéutica y
de alimentación, fabricación de con-
tactos eléctricos, fabricación de co-
nectores para la electrónica, guías
de ondas, cojinetes de deslizamien-
to para motores de combustión, etc.
Últimamente, con la aparición de
aleaciones de plata electrodeposi-
tadas, el uso de las mismas se ha
extendido a las industrias aeronáu-
tica, naval, de cohetería y de satéli-
tes artificiales.

METAL ORO

El oro debió ser el primer metal
que conoció el hombre, por hallar-
se puro en estado nativo, si bien, por
su escasez, no le sirvió, como el
cobre, para la elaboración de uten-
silios e instrumentos prácticos. El
oro sí se empleó, sin embargo, des-
de la más remota antigüedad como
objeto ornamental y como medio de
intercambio. El nombre de aurum
que le dieron los romanos en honor
del Sol y por considerarlo el más
noble de los metales ya nos habla
del aprecio en que se le tenía.

El oro, tanto el obtenido por fun-
dición como el posteriormente apli-
cado por vía electrolítica, se utilizó
y se sigue utilizando, no sólo por un
efecto psicológico, dado su atracti-
vo aspecto y el sello de distinción
que confiere a quien lo posee, sino
además por su singular combinación
de propiedades físicas y químicas.
Tanto la Biblia como la mitología,

Diferentes piezas de cubertería llevando un recubrimiento grueso de plata.
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nos hablan ya de la influencia de
este metal precioso sobre el com-
portamiento humano. Es imposible
decir qué hace a los hombres incli-
narse tan reverencialmente ante
este metal amarillo, pero lo cierto es
que en cualquier época, pasada o
presente, el hombre ha deseado
poseer el oro, tanto en forma de or-
namento como en forma de barras.

El oro, sea como objeto suntua-
rio (pendientes, collares, brazaletes,
diademas, engarces, etc.), ya se
menciona más de 400 veces en la
Biblia, y el filósofo Chilón, allá por el
año 560 a.C., lo menciona en la sen-
tencia «el oro es probado por la pie-
dra de toque y el hombre por el oro».
A su vez, Plutarco, en sus conocidas
fábulas y cuentos ya nos retrata a
los ricos de la época rodeados de
tanto mayor número de cortesanos
cuanto mayor cantidad de oro po-
seían. Con respecto a la aplicación
de recubrimientos de oro sobre dife-
rentes objetos suntuarios, cabe indi-
car que los antiguos egipcios ya
recubrían una gran parte de artícu-
los con panes y finas láminas de
este metal, a la vez que aplicaban,
en algunos casos, gruesas placas
del mismo, como en los sarcófagos
y en la máscara de Tutankamón, ha-
llados en la tumba de este joven fa-
raón de la XVIII dinastía.

Aparte de estas utilizaciones
suntuarias, el oro se empleó en gran
medida, desde los tiempos más an-
tiguos, a semejanza del metal pla-
ta, como instrumento de trueque, es
decir, como moneda de pago, to-
mando estas monedas diferentes
denominaciones según las épocas
en que se usaron. Los primeros
metales que se utilizaron como mo-
neda de pago fueron el hierro, el
cobre y el bronce (aleación de co-
bre y estaño), este último en la épo-
ca micénica (dracmas, siclos y mo-
dios); pero en el siglo VI a.C., los
lidios acuñaron ya las primeras mo-
nedas de oro y plata (estáteras y
medias estáteras). Los persas utili-
zaron asimismo monedas de plata

y oro, acuñadas allá por
los años 331 a 300 a.C. en
Babilonia, siendo la más
famosa de todas ellas el
doble darico de oro. Los
cartagineses acuñaron su
propia moneda allá por el
año 410 a.C. y en el mun-
do griego, organizado en
ciudades-estado, la acu-
ñación de la moneda co-
rría a cargo de cada una
de ellas, representándose
habitualmente en el anver-
so el nombre o la figura
propia de la ciudad. En el
mundo romano, la acuña-
ción de moneda propia
comenzó a mediados del
siglo V a.C., utilizándose
para el intercambio comer-
cial antes de esa fecha
moneda foránea, ya fuere
griega o de otras proce-
dencias. A partir de la ci-
tada fecha y hasta el siglo
IV d.C., abarcando desde
la época republicana hasta la épo-
ca imperial, se acuñaron además de
las monedas de plata (denarios y
sestercios), los áureos y los sólidos
áureos de oro. En Hispania, a me-
diados del siglo III a.C., tanto feni-
cios como cartagineses acuñaron
moneda de bronce y plata propia,
pero no de oro. Los primeros lo hi-
cieron en Gadir (Cádiz) y en Ebu-
sus (Ibiza), y los segundos en Car-
tagonova (Cartagena). De esa
época son los bronces hispanofeni-
cios y los trishekel y siclos de plata
cartagineses. Durante la domina-
ción romana, las cecas ibéricas, en
los siglos II a.C. a I a.C., acuñaron
los famosos denarios ibéricos con
jinete de plata en Bolskan u Osca
(Huesca), los as bilingües (en latín
y en alfabeto ibérico) y los denarios
hispano-romanos de plata en Cese
(Porcuna, Jaén). Posteriormente, a
comienzos del siglo I d.C., se acu-
ñaron dipondios de bronce en Cé-
saraugusta (Zaragoza), cesando la
emisión local de moneda a partir de
la entronización del emperador Ca-
lígula. En la Alta Edad Media, los

gobiernos de francos, ostrogodos,
merovingios, suevos y visigodos,
acuñaron su propia moneda, casi
exclusivamente en oro, que utiliza-
ban para las grandes transacciones.
De esta época son los triens (o trien-
te) y los tremis de oro de Leovigildo
(año 575), los sólidos de oro de Bi-
zancio (siglo VII) y hacia los años
795 a 814 las piezas de plata llama-
das dineros (o denarios) y las libras
de Carlomagno, antes citadas. En
el mundo musulmán, las monedas
dominantes durante los siglos VIII a
XI fueron, además del felus de co-
bre y el dirham de plata, el dinar de
oro, adoptado este último entre los
reinos cristianos de la Península
Ibérica, e incluso imitado, con el
nombre de mancuso (o maravedí)
de oro. Del siglo X son también los
peniques vikingos-noruegos de pla-
ta. En el siglo XIII se acuñaron los
ducatus de plata y de oro y los gro-
sos (mazapanes) en Venecia, los
florines de oro en Florencia y el mo-
rabetino en Portugal, y en el siglo
XIV aparecen el real de plata en
Castilla, el gros tornés de plata y el

Máscara de oro de Tutankamon, llevando 10 kg de
oro en gruesas láminas.
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escudo (o luís) de oro en Francia,
la esterlina de plata en Inglaterra, el
salud d’or de oro en Francia e In-
glaterra y el real de vellón en Portu-
gal. En el siglo XV, las naciones
europeas consolidadas: España
(con la unión de los reinos de Casti-
lla y Aragón), Francia (después de
la Guerra de los Cien Años) e Ingla-
terra (después de la Guerra de las
Dos Rosas), junto con los otros qua-
si-estados de Italia y Alemania, in-
tentaron unificar las monedas, emi-
tiendo a partir de esa fecha nuevas
monedas de oro. Surgieron así: el
noble de oro de Eduardo VI en In-
glaterra, el castellano y el excelen-
te (prácticamente de oro puro) de
los Reyes Católicos en España y el
portugués de oro en Portugal. Ade-
más de las citadas, aparecen tam-
bién en España las monedas de pla-

ta denominadas real y pie-
za de ocho reales, que fue-
ron las más destacadas de
este metal en el mercado
europeo hasta el siglo XIX.
En los siglos posteriores al
XV aparecieron en España:
la pieza de ocho escudos
de oro de Felipe II (acuña-
da en Segovia en el año
1614) y de Carlos II (acu-
ñada en Sevilla en el año
1678), la pieza de cien es-
cudos (o centén) de oro de
Felipe IV y el real de a cua-
tro de plata de Felipe V
(acuñado en Sevilla en el
año 1718), el real de a ocho
de plata de Carlos II y de
Carlos III, el real de plata
(acuñado en el año 1817),
el real de a ocho de plata y
la pieza de cuatro escudos
de oro de Fernando VII
(acuñada en el año 1818)
y la pieza de ochenta rea-
les de oro de José Bona-
parte I (acuñada en el año
1811). Posteriormente apa-
recieron en España las si-
guientes monedas de oro:
las piezas de veinte reales,
de cuarenta reales, de
ochenta reales, de cien rea-

les (doblón) y los pesos de Isabel II;
la pieza de cien pesetas del Gobier-
no provisional; las piezas de veinti-
cinco y de cien pesetas de Ama-
deo I; las piezas de diez pesetas,
de veinte pesetas y de veinticinco
pesetas de Alfonso XII; y la pieza
de cien pesetas de Alfonso XIII. En
el resto de Europa, como monedas
más destacadas, se acuñaron du-
rante el período de tiempo compren-
dido entre los siglos XVI a XIX, las
siguientes: el luís de oro de Luis XIV
(acuñado en el año 1711) y la pieza
de veinte francos de oro de Napo-
león (acuñada en los años 1802-
1814) en Francia; el chelín de plata
de María Tudor y Felipe II (acuñado
en los años 1554-1558), el chelín de
plata de la reina Ana, la libra de oro
de Isabel I (acuñado en los años
158-1603), la guinea de oro de Jor-

ge III (acuñada en el año 1799) y la
corona gótica de plata de la reina
Victoria (acuñada en el año 1847)
en Inglaterra; el taler de plata (equi-
valente al florín de oro) (acuñado en
el año 1590) en Austria-Hungría; y
la pieza de cinco rublos de oro de
Catalina II (acuñada en el año 1766)
en Rusia.

El metal oro se encuentra princi-
palmente en estado nativo, mezcla-
do con arena (placer o arenal aurí-
fero) o diseminado en venas de
cuarzo (oro en filones), habiéndose
encontrado también como pepitas
de tamaño muy diverso (desde el de
un grano de arena hasta el de ma-
sas de más de 50 kilogramos). El
oro se halla, asimismo, en peque-
ñas cantidades, en los sulfuros na-
turales de plomo y cobre y combi-
nado, en la silvanita (telururo de oro
y plata: (AuAg)2Te4).

El oro se puede explotar por tres
procedimientos distintos: explota-
ción de los placerse, explotación en
los filones y explotación hidráulica.
Este último procedimiento fue el que
utilizaron los antiguos romanos, en
los siglos I y II d.C., en las minas
auríferas de Hispania, concretamen-
te en Asturica (Astorga) y en Le-

Prensa veneciana de volante para la
acuñación de moneda.

Doble darico persa de oro, acuñado en Babilonia
hacia los años 331 a 300 a.C.

Triens o triente visigodo de oro, acuñado en Emé-
rita (Mérida) entre los años 621 y 631 d.C.

Ocho escudos de oro de Carlos II, acuñado en
Sevilla en 1673.



NPQ 440  •  març-abril 2008 17

col·laboracions

gio VII (León). En esta región de Las
Médulas, en el Bierzo leonés, los
romanos iniciaron una explotación
sin precedentes basada en el des-
monte del conglomerado aurífero
(ruina montium), consistente en el
derrumbe del terreno canalizando
fuertes corriente de agua, para lue-
go proceder al lavado de los sedi-
mentos y así extraer el preciado
metal. Fue una de las obras de in-
geniería más colosales de aquella
época, con largos sistemas de con-
ducción de agua a través de los
montes Aquilianos y con galerías
excavadas de gran longitud (unos
650 metros).

En lo que al empleo del oro como
recubrimiento ornamental y protec-
tor se refiere, cabe indicar que, aun-
que en el año 1840 los hermanos
Elkington patentaron el primer pro-
cedimiento para la obtención de ese
recubrimiento por vía electrolítica, el
italiano L. V. Brugnatelli les podría
disputar ese honor por haber reali-
zado ya esa electrodeposición en el
año 1800, como hemos indicado
precedentemente, aunque el traba-
jo de este químico nunca fue publi-
cado en las revistas científicas
importantes de la época. En el pro-
cedimiento de deposición del oro,
como recubrimiento, por vía electro-
lítica de los hermanos Elkington in-
fluyeron los trabajos del inglés John
Wright y las experiencias práctica-
mente simultáneas de Maurice Hart-
man von Jacobi (Boris Sionovitch
Jacobi) en San Petersburgo (Rusia)
y de C. J. Jordan y Thomas Spen-
cer en Inglaterra, los cuales en los
años 1837 a 1839 depositaron por
primera vez recubrimientos de co-
bre de gran espesor mediante la
corriente eléctrica, recubrimientos
que utilizaban en la elaboración de
moldes para imprenta y en el elec-
troconformado. En Francia el proce-
dimiento de electrodeposición de
plata y oro tuvo un gran éxito co-
mercial y Charles Christofle, que les
compró las patentes para Francia,
pronto adquirió gran fama en el cam-
po de la joyería al aplicar el proce-

dimiento para recubrir una gran can-
tidad de artículos de lujo. Como
ejemplo de ello, cabe destacar el
encargo que se hizo a su taller de
suministrar más de 1200 piezas de
cubertería bañadas en plata y oro
para el banquete de recepción ofi-
cial, en París, de Napoleón III. Aho-
ra bien, donde en esa época se llevó
a cabo la electrodeposición de oro
de mayor envergadura fue en Ru-
sia. Allí, el Taller Mecánico y de Fun-
dición para el Electroconformado,
propiedad de Maximilian Camille
Napoleón, duque de Leuchtenberg
y yerno del zar Nicolas I, recubrió
con oro las cúpulas e interiores de
gran parte de las catedrales rusas,
así como gran parte de iconos y
estatuas, sustituyendo esta nueva
técnica de cobertura a la anterior,
peligrosa, que empleaba mercurio.
Un ejemplo de esta utilización ma-
siva del dorado electrolítico nos lo
ofrece el dorado de los interiores de
la catedral de San Isaac, en San Pe-
tersburgo. La cúpula exterior de esta
catedral había sido dorada en años
anteriores mediante la técnica del
mercurio, lo que ocasionó la muer-
te por envenenamiento de más de
50 trabajadores. Cuando se decidió

dorar la parte interior de la misma,
en esos años, ya no se adoptó la
técnica del mercurio, sino el proce-
dimiento electrolítico, utilizando para
el dorado de las bases y capiteles
de las columnas interiores grandes
cubas conteniendo hasta 5.000 litros
de baño de oro, requiriendo el pro-
yecto total el empleo de unos 250 kg
de ese metal.

A partir de 1860, la electrodepo-
sición de oro creció considerable-
mente desde el punto de vista
industrial, pero no desde el punto de
vista tecnológico, utilizándose los
mismos viejos electrólitos emplea-
dos en los comienzos de esta técni-
ca. Hasta el año 1940, aparte del
desarrollo empírico de algunas alea-
ciones de oro, no se produjo ningún
descubrimiento en la técnica de
electrodeposición de este metal,
pero a partir de 1942, con la apari-
ción de la industria electrónica, se
evidenció un renovado interés en
esa electrodeposición, que se tra-
dujo en los años 50 a 90 en el desa-
rrollo de nuevos electrólitos de gran
velocidad de deposición, que permi-
tían obtener recubrimientos de oro
gruesos, uniformes y de grano fino.

Efecto sobre el paisaje de la minería romana en Las Médulas, en la provincia de León.
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Actualmente sólo un 10 % del em-
pleo total de los electrodepósitos de
oro se utiliza para fines ornamenta-
les. La mayor parte de esos elec-
trodepósitos se aplican en las
industrias electrónica y de semicon-
ductores, especialmente en piezas
muy sofisticadas que requieren alta
fiabilidad. Otras recientes aplicacio-
nes de los recubrimientos de oro
están referidas a misiles balísticos,
cohetes y aeronáutica civil y militar,
además de a vehículos espaciales.
Con el advenimiento de las aleacio-
nes de oro binarias y terciarias, es-
tos campos de aplicación se han
extendido considerablemente y, po-
siblemente, lo harán aún más en el
próximo futuro.

No quisiera terminar estos apun-
tes acerca de los recubrimientos de
oro sin mencionar un hecho muy
curioso que se produjo en el año
1938 en el Museo Nacional de Ar-
queología de Irak, en Bagdad. Wil-
helm Konig, director de antigüeda-
des de dicho museo, repasando los
restos hallados en unas excavacio-
nes arqueológicas cercanas a Bag-
dad realizadas en el año 1936, des-
cubrió un juego de cuatro vasijas de
cerámica deslustrada (arcilla no
vidriada) extraídas de una tumba de
la época de la ocupación parta

de Mesopotamia (entre los años
248 a.C. y 226 d.C.). Tres de esas
vasijas (de 140 mm de alto y 33 mm
de diámetro) llevaban cada una en
su interior un cilindro de cobre puro
(de 100 mm de alto y 26 mm de diá-
metro) hecho de una fina lámina de
ese metal, con una placa redonda
de cobre soldada al fondo del cilin-
dro. Una de esas vasijas llevaba,
además, un perno (varilla) de hierro
(de 75 mm de largo y 10 mm de diá-
metro) en el interior de ese cilindro
de cobre, con los restos de un ta-
pón de asfalto que cerraba el cilin-
dro en su parte superior y al que
estaba unido, horadándolo, el cita-
do perno. Aunque este perno esta-
ba muy oxidado, dejaba entrever
que en su tiempo debía ser redon-
do y de espesor uniforme y, por otra
parte, junto a esas vasijas se halla-
ron restos de otras varillas de hie-
rro y de cobre que, presumiblemen-
te, debían servir de conductores o
de piezas de recambio. Por toda esa
chocante disposición, Konig llegó a
la conclusión de que esas vasijas se
asemejaban a células galvánicas,
que debían haber sido usadas en
esos antiguos tiempos semejante-
mente a como en ese año 1938 las
empleaban los joyeros de Irak para
electrodepositar oro a partir de una
disolución de cianuro de oro conte-

nida en un vaso poroso, en igual dis-
posición que el cilindro de cobre de
esas antiguas vasijas. Así comen-
zó la historia o leyenda de esta ba-
tería de Bagdad y la consiguiente
controversia que se originó en su día
y que todavía está por resolver, aun-
que algunos investigadores han
apoyado, en estos últimos años, la
credibilidad de esta teoría de la ba-
tería. Más recientemente, un inves-
tigador norteamericano, a partir del
trabajo de Konig publicado en el año
1938, ha examinado los pros y los
contras de esta teoría (o mito) que,
si se confirmara, situaría la práctica
de la electrodeposición de oro más
de un milenio anterior a la de su pri-
mera práctica en Europa. Se des-
prende, sin embargo, de ese estu-
dio que no hay evidencia suficiente
para creer que los artesanos de la
antigua Mesopotamia descubrieran
o utilizaran tal proceso electrolítico
para depositar el oro –a menos que
nuevos análisis más cuidadosos de
esas vasijas y sus contenidos de-
muestren lo contrario–, y, por tanto,
la leyenda de esta batería de Bag-
dad seguirá siendo un interesante
tema de discusión entre los moder-
nos historiadores de la ciencia.
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Avui en dia apareixen contínu-
ament noves paraules que es re-
fereixen a nous dispositius. A ve-
gades et desborden i no saps el
què són realment ni perquè servei-
xen. Una d’aquestes paraules es el
bluetooth.

El bluetooth es el nom comú que
defineix un estàndard global de co-
municació inalàmbrica que permet
la transmissió de veu i dades entre
diferents dispositius mitjançant un
enllaç per radiofreqüència.

Els principals objectius que es
volen assolir són:

• Facilitar les comunicacions entre
equips mòbils i fixos.

• Eliminar cables i connectors en-
tre ells.

• Oferir la possibilitat de crear pe-
tites xarxes inalàmbriques i
facilitar així la sincronització de
dades entre els nostres equips
personals.

Bluetooth proporciona una via
d’interconnexió inalàmbrica entre
diversos aparells que tinguin incor-
porada aquesta tecnologia. Els dis-
positius que més la utilitzen són els
del sector de les telecomunicacions
i la informàtica personal, com ara
telèfons cel·lulars, ordinadors portà-
tils, consoles, impressores, càmeres
digitals, etc., fent servir sempre una
connexió segura de ràdio de molt
curt abast.

El nom de bluetooth ve del rei
danès i noruec Harald Blåtand que

QUÈ ÉS EL BLUETOOTH?

Marta Calvet Cornet
Departament d’Enginyeria Química
Universitat Politècnica de Catalunya

traduït a l’anglès seria Harold Blue-
tooth (dent blava, encara que en da-
nès vol dir «de pell fosca»).

De la mateixa manera bluetooth
intenta unir diferents tecnologies,
com la dels ordinadors, els telèfons
mòbils, etc.

El logo de bluetooth prové de la
fusió de les runes nòrdiques que re-
presenten la H i la B:

L’any 1994, Ericsson va comen-
çar la recerca d’aquesta interconne-
xió entre telèfons mòbils i d’altres
accessoris; a mesura que la recer-
ca anava avançant es va veure que
aquest tipus d’enllaç podria ser uti-
litzat molt en un gran nombre d’apli-
cacions.

El primer objectiu per als produc-
tes de bluetooth van ser els homes
de negoci que viatgen constant-
ment; per tant, s’havien de solucio-
nar algunes qüestions com són:

• El sistema ha d’operar en tot el
món.

• L’emissor de ràdio ha de consu-
mir poca energia, ja que s’ha d’in-
tegrar en equips alimentats per
bateries.

• La connexió ha de suportar veu i
dades i, per tant, aplicacions mul-
timèdia.

• La tecnologia ha de ser barata.

TECNOLOGIA

L’especificació de bluetooth de-
fineix un canal de comunicació com
a màxim de 720 Kb/s amb un rang
de 10 m.

La freqüència de ràdio està en-
tre 2,4 a 2,48 GHz amb un ampli
espectre.

La potència de sortida per trans-
metre a una distància màxima de
10 metres es de 0 dBm, mentres que
la versió de llarg abast transmet
entre 20 i 30 dBm.

Per obtenir l’objectiu de baix con-
sum i cost baix es va aplicar una
solució que es podia implementar
en un sol xip, fent servir circuits
CMOS. Així, es crea una solució
de 9 × 9 mm, i que gasta un 97 %
menys d’energia que un telèfon
cel·lular normal.

ARQUITECTURA
HARDWARE

El hardware que composa el dis-
positiu bluetooth està format per
dues parts:

• Un dispositiu de ràdio, que
modula i transmet el senyal.

• Un controlador digital, format
per una CPU, un processador
de senyals digitals (DSP-Digital
Signal Processor), que s’ano-
mena Link Controller (o contro-
lador d’enllaç), i les interfases
necessàries amb el dispositiu
amfitrió.
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El Link Controller o LC s’encar-
rega de fer el processament de la
banda base i del maneig dels proto-
cols ARQ i FEC de capa física. A
més a més s’encarrega de les fun-
cions de transferència, codificació
d’àudio i encriptació de dades.

La CPU del dispositiu s’encarre-
ga d’atendre les instruccions relaci-
onades amb bluetooth del disposi-
tiu amfitrió. Per això sobre la CPU
corre un software anomenat Link
Manager, que té la funció de comu-
nicar-se amb altres dispositius mit-
jançant el protocol LMP.

Entre les feines que fa l’LC i el
Link Manager tenim:

• Enviament i recepció de dades.

• Determinació de connexions.

• Autenticació.

• Negociació i determinació de ti-
pus d’enllaç.

VERSIONS

Podem distingir tres versions de
bluetooth: la v. 1.1, la v. 1.2 i la
v. 2.0.

La versió 1.2, a diferència de la
1.1, té una solució inalàmbrica com-
plementària per coexistir bluetooth i
Wi-Fi (Wireless-Fidelity). Aquesta

versió fa servir la
tècnica Adaptive
Frequency Hop-
ping (AFH), que
realitza una trans-
missió més efici-
ent i una encripta-
ció més segura.
També ofereix
una qualitat de
veu amb un soroll
ambiental més
petit.

La versió 2.0
incorpora la tècni-

ca Enhanced Data Rate (EDR), que
permet millorar les velocitats de
transmissió.

APLICACIONS

Si bé la llista d’aplicacions podria
ser molt llarga, cal esmentar les se-
güents:

• Connexió sense cables entre els
cel·lulars i equips de mans lliu-
res i kit per a automòbils.

• Xarxa inalàmbrica en espais re-
duïts a on no és tan important un
gran ample de banda.

• Comunicació sense cables entre
el PC i dispositius d’entrada i
sortida (impressora, teclat, mou-
se, etc.).

• Substitució de la tradicional co-
municació per cable entre equips
GPS i equipament mèdic.

• Controls remots.

• Enviar petits anuncis entre anun-
ciants i dispositius bluetooth.

• Les consoles Sony Playstation i
Ninteendo porten bluetooth per
poder fer servir comandaments
inalàmbrics.

Les càmeres digitals, si tenen
bluetooth, poden enviar imatges de

vídeo d’un lloc a un altre sense te-
nir de connectar la càmera amb el
telèfon mòbil.

CLASSES DE DISPOSITIU

La classificació dels dispositius
bluetooth com classe 1, classe 2 i
classe 3 només és una referència
de la potència de transmissió del dis-
positiu, essent totalment compati-
bles els dispositius d’una classe
amb els de l’altra.

Els dispositius de classe 1 te-
nen un abast de 100 metres; els de
classe 2, d’uns 20-30 metres; i els
de classe 3, d’un metre, aproxima-
dament. És evident que si es vol
connectar un dispositiu de la clas-
se 1 amb un de la classe 2, s’hau-
ran de posar a la distància del de
la classe 2.

La potència màxima permesa
per a la classe 1 és de 100 mW
(20 dBm); per a la classe 2 és de
2,5 mW (4 dBm); i per a la classe 3
és de 1 mW (0 dBm).                   ☯

Belson mans lliures bluetooth BT-1100.

Ràdio CD MP3 amb mans lliures bluetooth + Telèfon.
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INTRODUCCIÓ

Un dels paràmetres principals
que cal verificar en la validació d’un
mètode analític és l’exactitud dels
resultats proporcionats pel mètode
[Rius, 2000]. L’exactitud, suma de
la veracitat i la precisió, es compro-
va assegurant la traçabilitat dels re-
sultats a una referència. Per tant,
comparant-nos a una referència
podem saber si som traçables a la
referència utilitzada en el moment
de la comparació. Però la compara-
ció a una referència, com per exem-
ple un material de referència certifi-
cat (MRC) [Riu, 2005] o un exercici
interlaboratori, no es duu a terme
d’una forma rutinària al laboratori, i
poden passar mesos entre la com-
paració entre dues referències. És
per aquest motiu que els laborato-
ris d’anàlisis necessiten algun tipus
d’eina per assegurar sistemàtica-
ment la traçabilitat dels resultats que
proporcionen. Una de les eines més
utilitzades són els gràfics (o cartes)
de control.

CONSTRUINT ELS GRÀFICS
DE CONTROL

Els gràfics per al control de pro-
ductes industrials foren desenvolu-
pats inicialment per Walter A.
Shewhart el 1931, amb l’objectiu
principal d’investigar si un procés es
troba sota control estadístic. L’ele-
ment clau en els gràfics de control

és la mostra de control, que serveix
per construir el gràfic i monitoritzar
l’estat del procediment analític.
Aquesta mostra, que ha de ser es-
table amb el temps, pot ser:

• Una substància patró.

• Una mostra sintètica addicio-
nada.

• Un material de referència o un
material de referència certificat.

• Una mostra real.

En la majoria d’aquests tipus de
mostres, el valor de la concentració
o propietat que volem monitoritzar
ja ens ve donat (en les substàncies
patró, materials de referència o ma-
terials de referència certificats), o
bé el coneixem d’una forma molt
exacta (en el cas de mostres sintè-
tiques fortificades). En el cas, però,
de les mostres reals, desconeixem
aquest valor de la concentració o
propietat a controlar. En aquestes
mostres l’estimació de la concen-
tració o propietat que es vol monito-
ritzar s’ha de dur a terme analitzant
la mostra de control amb el nostre
mètode analític un cop n’hem verifi-
cat la traçabilitat.

El fonament dels gràfics de con-
trol es basa en l’assumpció de la
normalitat dels resultats de la me-
sura: quan es duu a terme algun
procés (per exemple, un mètode

d’anàlisi) de forma sistemàtica, és
a dir, sota les mateixes fonts d’influ-
ència o variació, el procés es veurà
afectat per errors aleatoris que
conduiran a una distribució normal
dels resultats. Aquesta afirmació és
una conseqüència del teorema del
límit central. Hom dirà que el mèto-
de analític està sota control si els
resultats obtinguts amb aquest mè-
tode segueixen les característiques
d’una distribució normal. Per exem-
ple, aproximadament el 67 % dels
resultats s’han de trobar dins l’inter-
val: valor de la mostra de control ± 1s
(on s és la desviació estàndard as-
sociada a les anàlisis de la mostra
de control amb el procediment que
es vol monitoritzar); aproximada-
ment el 95 % dels resultats s’han de
trobar dins l’interval: valor de la
mostra de control ± 2s; i aproxima-
dament el 99 % dels resultats s’han
de trobar dins l’interval: valor de la
mostra de control ± 3s (figura 1 es-
querra). Quan els resultats de les
anàlisis de la mostra de control al
llarg del temps es troben dins dels
límits acceptats, es diu que el siste-
ma es troba sota control estadístic.
Quan es troben punts fora dels lí-
mits especificats, o apareixen ten-
dències, es diu que el sistema es
troba fora de control.

En la construcció d’un gràfic de
control podem distingir les següents
etapes:

Etapa d’aprenentatge. En
aquesta etapa s’obtenen els resul-
tats inicials amb la mostra de con-
trol. En el cas d’utilitzar una mostra
real, s’hauria de comprovar la nor-
malitat dels resultats i la presència

GRÀFICS DE CONTROL DE SHEWHART

Jordi Riu *
Grup de Quimiometria, Qualimetria i Nanosensors

Universitat Rovira i Virgili

* L’autor agraeix tots els comentaris relacionats amb els continguts d’aquest arti-
cle. Poden dirigir-se, mitjançant correu electrònic, a l’adreça: quimio@urv.cat.

Una versió en suport electrònic d’aquest article i informació suplementària la
podeu trobar a: http://www.quimica.urv.es/quimio.
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de valors discrepants, així com la
seva eliminació. Amb els resultats
inicials de la mostra de control s’es-
tableix el valor de la línia central.
Aquest valor s’hauria d’obtenir amb
un mínim de 15 anàlisis de la mos-
tra de control. Els diferents límits
acostumen a establir-se a una dis-
tància del valor central ± 2s (línia
d’avís), i a una distància del valor
central ± 3s (línia de control). Aques-
tes línies poden observar-se a la
figura 1.

Els límits d’avís i de control situ-
ats a unes distàncies de ± 2s i ± 3s,
respectivament, poden construir-se
utilitzant els valors 2 i 3 quan el va-
lor mitjà de la mostra de control s’ha
calculat amb un nombre prou gran
de repeticions (al voltant de 30). En
aquest cas s’assumeix que es co-
neixen els valors reals dels paràme-
tres (mitjana i desviació estàndard).
Si es tenen menys repeticions,
s’aconsella considerar que els va-
lors reals d’aquests paràmetres són
desconeguts, i s’haurien de dur a
terme correccions sobre l’assump-
ció de distribució normal. Això im-
plica la utilització de valors tabulats
(veure per exemple, [Grant, 1988])
en lloc dels valors 2 i 3. Habitual-
ment un laboratori comença consi-
derant com a desconeguts els va-
lors dels paràmetres, fins que s’han
recollit dades suficients com per
poder considerar aquests paràme-
tres com a coneguts.

Etapa de control. En aquesta
etapa es representen front el temps
els diversos resultats de la mostra

de control, amb l’objectiu de detec-
tar tendències i situacions fora de
control.

El gràfic de control representat a
la figura 1 s’anomena gràfic de va-
lors individuals, i en ell s’ha dut a
terme només un replicat de la mos-
tra de control cada cop que aques-
ta s’ha analitzat. El gràfic de valors
individuals és potser el més utilitzat,
però hi ha altres variacions:

• Gràfic de valors mitjans: cada
cop que s’analitza la mostra de
control es duen a terme n rèpli-
ques (sempre el mateix nombre
n de rèpliques), i es representa
el valor mitjà d’aquests n rèpli-
ques. En aquest cas, els límits
d’avís i de control es troben res-
pectivament a ± 2s / √n i ± 3s / √n,
sempre que es considerin com a
coneguts el valor mitjà i la desvi-
ació estàndard. En aquests grà-
fics s’aplica el mateix comentari
per a la construcció dels límits
d’avís i control que en el gràfic
de valors individuals, quan es te-
nen poques dades, i no es poden
considerar com a vertaders la
mitjana y la desviació estàndard.

• Gràfic d’intervals mòbils: es me-
sura l’interval entre un parell con-
secutiu de valors en un gràfic de
valors individuals. D’aquesta for-
ma es poden controlar salts en
el procediment analític.

• Gràfic d’intervals: quan s’esta-
bleix el control de les mitjanes,
la seva distribució pot mesurar-

se per l’interval (valor màxim
menys valor mínim) dels valors
utilitzats per a cada mitjana, i
controlar així aquesta dispersió.

Apart d’aquests tipus de gràfics,
n’existeixen d’altres més complexos
que no abordarem en aquest arti-
cle, com el gràfic de control de su-
mes acumulades (CUSUM), el qual
és més sensible i ràpid per a la de-
tecció de derives), o el gràfic de con-
trol de mitjanes mòbils exponenci-
alment ponderades (EWMA), el
qual, en donar més pes al punt més
actual, representa millor l’estat del
procediment [Massart, 1997].

UTILITZANT ELS GRÀFICS
DE CONTROL

Els gràfics d’intervals són espe-
cialment efectius en la detecció de
dispersions anòmales o salts, per la
qual cosa es recomana que s’utilit-
zin tant els gràfics de valors indivi-
duals com els gràfics de mitjanes
juntament amb els gràfics d’inter-
vals. Com podem observar, els dos
tipus de gràfics (mitjanes / valors in-
dividuals i intervals / intervals mò-
bils), són complementaris. Els
coeficients per a la construcció dels
límits d’avís i control en els gràfics
d’intervals es poden trobar a la bi-
bliografia (veure per exemple,
[Grant, 1997]).

La confirmació sobre si el siste-
ma es troba sota control estadístic
s’obté, per tant, a partir de l’obser-
vació del gràfic de control: si els
punts representats en el gràfic es
troben distribuïts d’una forma apro-
ximadament aleatòria, es diu que el
sistema es troba sota control esta-
dístic. Per exemple, en els gràfics de
mitjanes o valors individuals, la pro-
babilitat de que un punt caigui fora
dels límits d’avís és aproximada-
ment del 5 %, però la probabilitat de
que dos punts consecutius, o dos de
tres punts consecutius caiguin fora
dels límits d’avís és molt baixa. Per
tant, quan això passa, tenim una in-

Figura 1. Línies d’avís i de control en un gràfic de control (part dreta), i la seva
relació amb la distribució de la mostra de control.
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dicació de que el procediment s’hau-
ria d’inspeccionar. Els gràfics de
control ens poden ajudar a detectar
els efectes següents (figura 2):

• Aparició d’un biaix: quan una
sèrie consecutiva de valors es
distribueix a un costat de la línia
central, però sense variar la pre-
cisió del procediment. Això
provoca un canvi en la mitjana
(figura 2a).

• Aparició d’una deriva: una pro-
gressiva tendència a obtenir va-
lors creixents o decreixents
(figura 2b).

• Canvis cíclics o periòdics (figu-
ra 2c).

Quan els gràfics de control s’uti-
litzen d’aquesta forma són molt
adients per detectar biaixos molt sig-
nificatius, o un increment en les
fluctuacions aleatòries, però no són
molt efectius per detectar biaixos pe-
tits o derives lentes del procediment.

Existeix una sèrie de regles molt
conegudes per avaluar si un siste-
ma es troba sota control estadístic
utilitzant els gràfics de mitjanes o
de valors individuals (els més utilit-
zats). Aquestes regles són les
regles de la Western Electric [Wes-
tern Electric, 1956], i per utilitzar-les
cal dividir el gràfic de control en tres
zones:

• Zona central: de – 1s a + 1s.

• Zona d’avís: de – 1s a – 2s i de
+ 1s a + 2s.

• Zona de control: de – 2s a – 3s i
de + 2s a + 3s.

Es considera que el procediment
analític es troba fora de control, o
que ha canviat significativament,
quan hi ha:

• Un punt més enllà de la zona de
control: s’estima que la probabi-
litat de que passi això és sufici-

entment baixa (de fet és inferior
al 0.3 %) com per sospitar que
el sistema està fora de control.

• Dos de tres punts consecutius en
la zona de control: similar al cas
anterior, ja que la probabilitat de
que això succeeixi és inferior al
0.0625 %.

• Sis punts consecutius en línia as-
cendent o descendent: es consi-
dera que el sistema segueix una
tendència no aleatòria.

• Nou punts consecutius a un cos-
tat de la línia central (ja sigui per
damunt o per sota): aquest cas
sol indicar un desplaçament de
la mitjana o del valor central,
degut generalment a un canvi
significatiu en el sistema.

• Catorze punts consecutius alter-
nant amunt o avall: fenomen cí-
clic o sèries temporals.

• Quinze punts consecutius en la
zona de control: això implica una
millora de la precisió i una me-
nor desviació estàndard associ-
ada. S’haurien de tornar a cal-
cular els límits d’avís i de control.

• Quatre de cinc punts consecutius
en la zona d’avís o més enllà.

• Vuit punts consecutius per da-
munt i per sota de la zona de con-
trol: dues poblacions diferents.

CONCLUSIÓ

Els gràfics de control són eines
estadístiques molt simples de cons-
truir i d’utilitzar, i molt útils per con-
trolar tendències i l’estabilitat d’un
procés analític. Tanmateix, també
presenten alguns inconvenients. Per
exemple, els gràfics reflecteixen
l’estabilitat d’un procés analític, però
aquesta estabilitat no implica neces-
sàriament que el procés compleixi
les especificacions per al que ha
estat dissenyat. Per exemple, la va-

riació del procediment analític pot
trobar-se sota control estadístic,
però pot ser més gran que l’accep-
tada pel client.
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Per plantejar aquest tema, prè-
viament ens hem de preguntar: Què
és una empresa familiar? La majo-
ria de les empreses existents a Es-
panya i Catalunya són familiars, per
això considero important la seva
definició i enquadrament, i analitzar
les seves peculiaritats.

A l’actualitat, no existeix un con-
cepte legal d’empresa familiar, no
obstant això té unes característi-
ques peculiars que ens permetran
definir-la.

Empresa familiar és aquella em-
presa en la que normalment la pro-
pietat de la mateixa està en mans
d’un petit nombre de socis, units
per vincles de parentesc, essent
aquesta participació majoritària de
la família en el capital de la societat
la que els permet que puguin exer-
cir el control polític i econòmic
de l’empresa, participant en la
seva gestió a través d’algun dels
membres de la família, i que ocu-
pen llocs de direcció o del Consell

LA SUCCESSIÓ
EN L’EMPRESA FAMILIAR

Antonia Ramallo
Advocada especialista en empresa familiar

d’administració de la societat, sent
important la identitat dels socis,
de manera que no són fàcilment
substituïbles per altres persones o
perquè la voluntat dels socis és la
de permanència i control en l’em-
presa, sent la voluntat dels propi-
etaris de l’empresa familiar que
aquesta continuï en mans de la
família, mitjançant la incorporació
a la mateixa, tant en la propietat
com en la gestió, de membres com-
ponents de les següents genera-
cions familiars.

Davant aquesta definició ja pot
comprendre’s que al costat dels pro-
blemes existents en tota societat,
l’empresa familiar posseeix una
problemàtica pròpia, atès que en
ella es confonen tres elements
fonamentals: família, empresa (la
gestió) i propietat; sent societats
molt personalistes, existeix una vo-
luntat de preservar el control de la
societat per la família, evitant l’en-
trada de tercers en l’empresa, el que
en ocasions pot impedir el desen-

volupament i creixement de la
mateixa. Les relacions entre els
membres de la família no són
sempre fàcils, en ocasions sorgei-
xen confrontacions entre aquests, i
entre les diferents branques famili-
ars, que poden perjudicar el normal
desenvolupament de l’empresa.

Altra problemàtica típica de l’em-
presa familiar és la resistència del
fundador o fundadors a acceptar
la seva retirada i amb això al can-
vi generacional, tant en la propie-
tat com en la gestió empresarial, que
produeixen tensions en la designa-
ció del successor al comandament
de l’empresa familiar, així com les
tensions entre els membres de la
família que no treballen o els
quals treballen però que ja no són
socis, la delegació de poder en els
fills, la situació de cada fill en l’em-
presa, polítiques de retribució,
l’adopció d’acords en juntes i con-
sells no seguint criteris empresari-
als..., al costat de la falta d’adapta-
ció als nous criteris de gestió i

I obrim una nova secció. Dins l’ampli ventall de col·laboracions que arriben a la redacció de l’NPQ, hem
rebut un compromís de participació amb continuïtat. Dues expertes, una en temes de medi ambient, i
l’altra en temes jurídics. Una química, companya nostra, i una advocada, seran les expertes que regular-
ment apareixeran a les pàgines de l’NPQ per informar-nos sobre sengles temes. Benvingudes!

E l s
e x p e r t s O p i n e n
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organització empresarial que pu-
guin resultar més beneficiosos
per a l’empresa familiar enfront de
la tradició. En ocasions, es produ-
eix la confusió entre el patrimoni
familiar i l’empresarial, el que no
hauria de succeir, atès que el patri-
moni familiar no hauria d’assumir els
riscos empresarials..., creant la ne-
cessitat de clarificar les funcions de
la direcció de l’empresa (que nor-
malment ja és encarregada a tercers

El REACH afecta a fabricants i
importadors de substàncies quími-
ques i a totes aquelles empreses
que utilitzin substàncies químiques
en el seu procés productiu.

El passat més de juny entrà en
vigor el reglament CE 1907/2006
conegut com a REACH (Registra-
tion, Evaluation, Authorisation of
CHemical substances), que té com
a àmbit d’aplicació a totes les subs-
tàncies químiques fabricades o im-
portades en la Unió Europea en
quantitats iguals o superiors a
1 t/any, i aquelles que donades les
seves característiques es consideri
necessari un major control dels seus
possibles efectes.

El REACH ha nascut per identi-
ficar els riscos per a la salut huma-
na i el medi ambient generats per
les substàncies químiques.

A partir de l’1 de juny de 2008
s’haurà de començar a complir els
requisits determinats pel REACH.
Aquests primers 12 mesos són per
a la seva preparació.

DIRECTIVA REACH

Anna Llobet i Prat
Ecoestudis, S. A.

El primer pas per al seu compli-
ment és el preregistre, que s’haurà
de portar a terme entre el dia 1 de
juny de 2008 i el 30 de novembre
d’aquest mateix any 2008. El pre-
registre és voluntari, però recoma-
nat, doncs les substàncies / empre-
ses que no es preregistrin no es
podran acollir al règim transitori i
hauran de parar la producció / im-
portació mentre facin el tràmit de
registre.

El següent pas serà el registre.
El registre és obligatori i s’ha de
portar a terme a partir de l’1 de juny
de 2008, exceptuant algunes subs-
tàncies com els residus, les subs-
tàncies destinades a defensa, en
trànsit duaner, substàncies intermè-
dies no aïllades, substàncies radio-

actives. Altres substàncies tenen ex-
cepcions parcials.

L’ECHA, agència europea que
tractarà el REACH, serà qui avalua-
rà els dossiers i tindrà la decisió final
de l’avaluació de les substàncies
portades a terme per les autoritats
competents dels estats membres.

Les substàncies amb risc elevat,
els caldrà una autorització per ser
utilitzades i comercialitzades.

Les restriccions regularan les
condicions de fabricació, de comer-
cialització i ús de certes substàn-
cies amb riscs elevats.

Per a més informació i consultes:
ecoestudis@ecoestudis.com.      ☯

Puc instal·lar qualsevol activitat econòmica en la meva nau indus-
trial? NO. El planejament urbanístic regula els usos del sòl i les
activitats que es poden portar a terme a qualsevol indret. Per tant, el
primer pas abans d’instal·lar qualsevol activitat en una nau industrial
o altre emplaçament (local comercial, masia, terreny...) és comprovar
que els usos del sòl ho contemplen.

aliens a l’empresa) i els membres
de la família, en la mesura en que
aquests poden interferir en la seva
labor a l’encarregar-se de la gestió
de l’empresa.

Tota aquesta problemàtica gene-
ra grans conflictes i desgast en els
membres de la família, així com en
el funcionament dels òrgans de la
societat, la junta general i l’òrgan
d’administració; és per això que ha

de preparar-se i planificar-se la suc-
cessió de l’empresa familiar instru-
mentada en el denominat protocol
familiar, la finalitat del qual serà la
preservació, continuïtat i desenvo-
lupament de l’empresa familiar.

Per això la pregunta que formu-
lo és la següent: quin ha de ser el
contingut del protocol familiar per-
què aquest tingui viabilitat en la suc-
cessió de l’empresa familiar?       ☯
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Cuando las cosas en la vida te
superen, cuando 24 horas al día no
sean suficientes, recuerda el bote de
vidrio y el café.

Un profesor, delante de sus
alumnos de la clase de filosofía, sin
decir ni una palabra, cogió un bote
grande de vidrio y procedió a llenarlo
con pelotas de golf.

Después preguntó a los estu-
diantes si el bote estaba lleno. Los
estudiantes estuvieron de acuerdo
en decir que sí.

El profesor cogió una caja llena
de perdigones y los vació dentro del
bote. Éstos llenaron los espacios
vacíos que quedaban entre las pe-
lotas de golf.

El profesor volvió a preguntar de
nuevo a los estudiantes si el bote
estaba lleno, y ellos volvieron a con-
testar que sí.

Después el profesor cogió una
caja con arena y la vació dentro del
bote. Por supuesto que la arena lle-
nó todos los espacios vacíos y el

EL BOTE DE VIDRIO Y EL CAFÉ

HISTORIA DE UN PASTOR

profesor volvió a preguntar de nue-
vo si el bote estaba lleno.

En esta ocasión los estudiantes
le respondieron con un Sí unánime.

El profesor, rápidamente añadió
dos tazas de café al contenido del
bote y, efectivamente, llenó todos
los espacios vacíos entre la arena.
Los estudiantes reían. Cuando la
risa se fue apagando, el profesor les
dijo:

«Quiero que os fijéis que este
bote representa la vida. Las pelotas
de golf son las cosas importantes,
como la familia, los hijos, la salud,
los amigos, el amor, cosas que te
apasionan. Son cosas que, aunque
perdiéramos el resto y nada más
nos quedasen éstas, vuestras vidas
aún estarían llenas. Los perdigones
son las otras cosas que nos impor-
tan, como el trabajo, la casa, el co-
che... La arena es el resto de las
pequeñas cosas.

»Si primero pusiéramos la are-
na en el bote, no habría espacio
para los perdigones, ni para las pe-

lotas de golf. Lo mismo sucede con
la vida. Si utilizáramos todo nues-
tro tiempo y energía en las cosas
pequeñas, no tendríamos nunca lu-
gar para las cosas realmente im-
portantes.

»Presta atención a las cosas que
son cruciales para tu felicidad. Jue-
ga con tus hijos, concédete tiempo
para ir al médico, ve con tu pareja a
cenar, practica tu deporte o tu afi-
ción favorita. Siempre habrá tiempo
para limpiar la casa y para reparar
la llave del agua.

»Ocúpate primero de las pelotas
de golf, de las cosas que realmente
te importan. Establece tus priorida-
des, el resto sólo es arena.»

Uno de los estudiantes levantó
la mano y le preguntó qué repre-
sentaba el café. El profesor sonrió
y le dijo:

«¡Me encanta que me hagas esta
pregunta! El café es para demostrar
que aunque tu vida te parezca lle-
na, siempre hay un lugar para dos
tazas de café con un amigo.»      ☯

Estaba un hombre apacentando
a su rebaño de ovejas, cuando de
repente aparece por el inhóspito ca-
mino una 4 × 4 full 0 km, para frente
al viejito y se baja un tipo de no más
de 30. Sobretodo negro, camisa

blanca Hugo Boss y zapatillas
DKNY, se acerca al viejo y le dice:

—Señor, si yo le adivino cuán-
tas ovejas tiene usted en su reba-
ño, ¿me regala una?

El viejo responde asombrado:

—Sí, ¿cómo no?

Entonces el joven vuelve a su
4 × 4 y saca una Toshiba Tecra 8000

Aquesta és una nova secció d’humor. L’humor ha estat present a les
pàgines de l’NPQ en diferents ocasions, i volem que de nou l’NPQ us
tregui aquell somriure que moltes vegades costa de sortir aclaparats
pels problemes quotidians. A internet es troba de tot, i també històries
divertides que nosaltres portarem a aquesta nova secció. No cal dir
que esperem el vostre ajut per trobar i enviar-nos aquestes històries.
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AMPLIEMOS NUESTRO
VOCABULARIO

con 128 MB de RAM, se conecta a
la red de redes, baja una base de
datos de 300 MB, entra a una pági-
na de la NASA, mediante un satéli-
te identifica la zona exacta de dónde
está el rebaño, calcula el promedio
histórico del tamaño de una oveja
tipo Merino, mediante una tabla di-
námica de Excel y, con la ejecución
de algunas macros personalizadas
en Visual Basic, logra completar el
diagrama de flujo de Microsoft Pro-
ject, y luego de tres horas le respon-
de al viejo:

—Usted tiene 1.347 ovejas y
cuatro pueden estar embarazadas.

El viejo asintió y le dijo que efec-
tivamente así era, y que se llevara
su oveja. El joven tomó una oveja y
la cargó en la camioneta. Cuando
se estaba por ir, el viejo lo detuvo y
le preguntó:

—Disculpe, pero
si yo llegase a adivi-
nar cuál es su profe-
sión, usted ¿me de-
vuelve mi oveja?

El joven le dijo
sonriente:

—Seguro hom-
bre, —mientras abría
la puerta de su 4 × 4
para marcharse. El
viejo entonces con-
testó:

—Usted es de Ander Consulting.

El joven sorprendido completa-
mente contento respondió:

—¡Exacto!, —y mientras le de-
volvía la oveja que había tomado
preguntó:

—¿Cómo se dio cuenta?, —y el
viejo le respondió:

—Por tres razones: primero, us-
ted vino sin que yo lo llamara; se-
gundo, me cobró una oveja por
decirme algo que yo ya sé; y terce-
ro, se nota que no conoce absolu-
tamente nada de mi negocio porque
se estaba llevando mi perro.        ☯

Inestable. Mesa norteamericana de
Inés.

Ondeando. Onde estoy.

Camarón. Aparato enorme que
saca fotos.

Decimal. Pronunciar equivocada-
mente.

Becerro. Que ve u observa una
loma o colina.

Bermudas. Observar a las que no
hablan.

Telepatía. Aparato de TV para la
hermana de mamá.

Telón. Tela de 50 metros... o más.

Berro. Bastor alebán.

Barbarismo. Colección exagerada
de muñecas barbie.

Polinesia. Mujer policía que no se
entera de nada.

Chinchilla. Auchenchia de un lugar
para chentarche.

Diademas. Veintinueve de febrero.

Dilemas. Háblale más.

Manifiesta. Juerga de cacahuetes.

Meollo. Me escucho.

Totopo. Mamamífero ciciego dede
pepelo nenegro queque cocome
frifrijoles.

Elección. Lo que expelimenta un
oliental al vel una película polno.

Atiborrarte. Desaparecerte.

Cacareo. Excremento del preso.

Cachivache. Pequeño hoyo en el
pavimento que está a punto de
convertirse en vache.

Endoscopio. Me preparo para to-
dos los exámenes excepto para
dos.

Nitrato. Ni lo intento.

Nuevamente. Cerebro sin usar.

Talento. No ta rápido.

Esguince. Uno más gatorce.

Esmalte. Ni lune ni miélcole.

Sorprendida. Monja en llamas.   ☯
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Miquel Paraira Roser Fusté
Departament d’Enginyeria Química Presidenta de la Secció Tècnica d’Ensenyament
Universitat Politècnica de Catalunya del Col·legi de Químics de Catalunya

LES PILES I LA DESPESA ENERGÈTICA

Des de la descoberta de la primera pila elèctrica el
1799, dissenyada per l’italià Alessandro Volta, proba-
blement gràcies als estudis del fisiòleg Galvani realit-
zats el 1790, les piles s’han anat diversificant, fabricant,
comercialitzant i utilitzant cada cop més i de forma més
indiscriminada. Així doncs el seu consum ha crescut ex-
ponencialment en els darrers anys, ja que cada cop més
i més dispositius les incorporen com a font d’energia.

Imagineu que el dia del vostre aniversari us regalen
un anell de ferro i que realment us fa molta il·lusió pel
valor sentimental que pot representar; però també sa-
beu, sens cap mena de dubtes, que a nivell econòmic o
social seria molt més valorat si es tractés d’un anell d’or.

Si comparem els preus del ferro i de l’or de gran pu-
resa, podem constatar que el preu de l’or és quasi 4000
vegades més gran que el preu del ferro.

L’anell d’or és per al món social una veritable joia
per l’escassetat i la gran diferència de propietats físico-
químiques d’aquest noble metall en relació al ferro, bà-
sicament pel que fa referència a la corrosió, és a dir, l’or
no es malmet per acció dels agents químics presents a
l’aigua i a l’atmosfera.

En el món de l’energia podem dir que succeeix una
cosa semblant. Imagineu-vos que heu de consumir
1 kWh d’energia elèctrica (3,6·106 J ) i que aquesta ener-
gia la podeu abastir mitjançant el subministrament do-
mèstic de la companyia elèctrica (Endesa, Fecsa,
Enher...) o bé mitjançant piles electroquímiques. Si la
companyia de subministrament cobra 12 cèntims d’eu-
ro per kWh, quin seria el cost d’aquesta energia si la
font de subministrament fossin les piles?

Amb una pila de 1,5 V muntem un senzill circuit elèc-
tric, connectant-la a una petita bombeta i a un tèster en
funció d’amperímetre que ens mesuri la intensitat del
corrent. Si amb un cronòmetre mesurem el temps d’ex-
hauriment de la pila (temps que resta encesa la bombe-
ta), podrem saber la càrrega elèctrica subministrada i
l’energia elèctrica generada per la pila:

q = càrrega = i · t        E = energia = V · q = V · i · t

essent i la intensitat, t el temps i V el voltatge, en aquest
cas 1,5 V.

Les mitjanes obtingudes en aquests estudis experi-
mentals han estat de 3 hores de durada amb una
intensitat de 0,2 A = 200 mA, que correspon a una
energia de:

E = 0,2 A · 1,5 V · 3 h · 3600 s / h = 3240 J

Sabent que:

1 kWh = 1000 W · 1 h = 1000 J / s · 3600 s = 3,6·106 J

l’energia elèctrica generada ha estat de 9·10-4 kWh i
donat que la pila ha costat 27 cèntims, comprada en
una botiga de tot a menys d’un euro:

27 cèntims / 9·10–4 kWh = 30000 cèntims / kWh

és a dir, l’energia ens costa 300 euros (50000 pesse-
tes) cada quilovat-hora.

Una simple divisió (300 / 0,12 = 2500) ens diu que
aquesta energia ens costa dues mil cinc-centes vega-
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des més que el subministrament de la companyia elèc-
trica a través de l’endoll de casa.

Així doncs, podem arribar a la conclusió de que
l’energia elèctrica subministrada per les piles és una
veritable joia en el camp de l’energia; i encara caldria
afegir a aquest elevat cost comparatiu, els costos de-
rivats de la seva caducitat i dels desplaçaments per
anar-les a comprar. Altrament, però, cal tenir molt clar
que en situacions de manca de subministrament elèc-
tric, com succeeix en aparells de camp, marcapassos,
rellotges, calculadores, quan se’n va la llum o en ex-
cursions, segueix constituint la forma més còmoda
d’energia.

L’elevat cost de l’energia emmagatzemada a les pi-
les demanaria una gran conscienciació per part de
tothom, per cercar sempre que sigui factible les possi-
bles alternatives, i que en aquest cas passen per emprar
piles recarregables (acumuladors elèctrics) o bé els
transformadors-rectificadors, que endollats a 220 V sub-
ministrin una tensió contínua de sortida adient per al
funcionament de l’aparell, amb el gran estalvi econòmic
que això representa.

No podem estar comprant i llençant joies (piles) cada
dia; és més normal comprar i consumir ferro (subminis-
trament elèctric) que no pas or.

Cal doncs plantejar-se seriosament la problemàtica
derivada de l’ús de les piles i les possibles solucions,
que segons el nostre criteri podrien ser les següents:

a) Emprar les piles quan no hi hagi una altra alterna-
tiva.

b) Potenciar l’ús de les piles recarregables (bateries)
de la mida i I’estructura de les piles corrents, com-
prant carregadors, o emprant aparells que ja portin
les bateries incorporades i els venguin amb el carre-
gador corresponent.

c) Evitar la dispersió de piles pel medi ambient, reco-
llint-les un cop exhaurides en els contenidors adi-
ents, per inertitzar-les després.

d) Intentar trobar formes de reciclatge dels productes
continguts a l’interior de les piles.

e) Emprar sempre que sigui possible els transforma-
dors-rectificadors quan tinguem un endoll proper.

Si realment posem en pràctica aquests principis for-
ça simples, contribuirem més del que sembla a l’estal-
vi energètic, i ajudarem encara que sigui mínimament
a reduir l’escalfament global, responsable directe del
canvi climàtic.                                                             ☯

CONSTITUCIÓ DEL REGISTRE DE SOCIETATS PROFESSIONALS

DEL COL·LEGI DE QUÍMICS DE CATALUNYA

D’acord amb la llei 2/2007, de 15 de març (BOE de 16 de març), de Societats
Professionals, La Junta de Govern del Col·legi de Químics de Catalunya, en
la seva reunió del 13 de març de 2008, acorda constituir el Registre de
Societats Professionals del Col·legi de Químics de Catalunya, que esta-
rà adscrit a la Secretaria del Col·legi.

En aquest Registre s’inscriuran les societats professionals amb domicili dins
de l’àmbit territorial del Col·legi de Químics de Catalunya, i que entre les
seves activitats professionals que constitueixen el seu objecte social, figurin
les químiques.

I per general coneixement i constància als efectes oportuns, s’anuncia a
Barcelona, a tretze de març de dos mil vuit.



El pasado día 14 de enero se
celebró en el Col·legi de Químics de
Catalunya una jornada de la Sec-
ción Técnica de Medio Ambiente,
organizada por la empresa Finish
Metal Plating S. L., sobre la Reduc-
ción de los contaminantes atmosfé-
ricos producidos por la combustión
del gasoil en la movilidad terrestre.

El Sr. Xavier Albort, como presi-
dente de la Sección Técnica de
Medio Ambiente, realizó la presen-
tación del Col·legi de Químics de
Catalunya.

Acto seguido, cedió la palabra
para la inauguración de la jornada
al Sr. Xavier Guinart, cap de ser-
veis de Vigilància i Control de l’Aire
de la direcció general de Qualitat
Ambiental, subdirecció general de
Prevenciò i Control de la Contami-
nació Atmosfèrica, en representa-
ción de la Sra. Maria Comellas Do-
nate, directora general de la Direcció
General de Qualitat Ambiental del
Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Ca-
talunya.

El Sr. Guinart expuso las medi-
das que está adoptando la adminis-
tración para minimizar este impacto
ambiental. Habló también de una
posible modificación en la ley del lí-
mite de velocidad a 80 km/h en el
área metropolitana de Barcelona
establecida a partir del 1 de enero
de 2008.

Los ponentes fueron el Sr. Da-
niel Dalmau García, gerente de Fi-
nish Metal Plating, el Sr. Daniel Dal-
mau Jordá, director de AdBlue de
Finish Metal Plating, y el Sr. Juan
Ramón Martínez como director co-
mercial de la ECA.

El Sr. Daniel Dalmau García pre-
sentó un estudio realizado basán-
dose en los diferentes grados de
contaminación alcanzados aplican-
do las normativas Euro IV o Euro V
sobre el parque móvil catalán, así
como las perspectivas de reducción
de contaminación con la aplicación
de la futura normativa Euro VI.

El Sr. Daniel Dalmau Jordá ha-
bló de las distintas tecnologías apli-
cadas por los fabricantes de vehí-
culos industriales para cumplir las
exigentes normativas europeas.
Expuso las últimas novedades de la
aplicación de la tecnología SCR en
el mundo del automóvil, habló de las
normativas existentes en materia de
homologación de vehículos indus-
triales y explicó cómo el AdBlue con-
sigue reducir las emisiones de NOx.

Finalmente, el Sr. Juan Ramón
Martínez trató el tema de la conta-
minación atmosférica desde el punto
de vista de control, medidas y dis-
positivos que se adoptan para
cuantificar esta problemática.

Seguidamente se paso a un co-
loquio general, siendo el moderador
el Sr. Xavier Albort, quien hizo un
resumen de las ponencias expues-
tas, pidiendo a continuación la par-
ticipación de los asistentes. Se
debatieron los siguientes temas:
consumos y contaminación del die-
sel, problemática de los camiones
Euro III del parque móvil, y la falta
de ayuda de subvenciones al apor-
tar el AdBlue a los camiones, a di-
ferencia de lo que se hace en otros
países de la Comunidad Europea,
como Alemania, Bélgica, Holanda,
etc. También se debatió sobre la
concienciación de la utilización del
AdBlue y la picaresca que genera-
ba entre los conductores de camio-
nes, que hasta el momento podían
no repostar el producto y seguir con-
taminando.

Al acto asistieron unas cincuen-
ta personas, entre clientes, revistas
técnicas, colaboradores y directivos
del sector.

A. X.

JORNADA TÉCNICA
DE MEDIO AMBIENTE
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Posa un signe d’ide
ntitat

a les teves eines!

Tarja VISA

Adreça electrònica

Hi ha moltes adreces electròniques,
però la de quimics.cat només la pots

obtenir al Col·legi de Químics

Demana-les al teu col·legi, el

Col·legi de Químics de Catalunya

Són gratuïtes!!!

Fes del teu carnet de col·legiat
la teva tarja VISA

amb la que operis habitualment

elteunom@quimics.catelteunom@quimics.cat
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Las momias mejor conservadas
del mundo, encontradas en la tum-
ba más alta del planeta. Éstos son
los argumentos con los que espera
atraer a los visitantes el singular y
recién inaugurado Museo Andino de
Alta Montaña (MAAM) de la ciudad
de Salta, en el norte argentino. Es-
tas momias incas reciben el nom-
bre de Niños de Llullaillaco y fueron
halladas en estado de congelación
en el año 1999, en la cima del vol-
cán del mismo nombre, a 6.739 m
de altura. Se calcula que tienen más
de 500 años y que, por tanto, co-
rresponden a una época anterior a
la llegada de los españoles a Amé-
rica. Su historia es la siguiente: en
1952, una expedición del Club An-
dino Chileno encontró ruinas en la
cima del volcán Llullaillaco, algo to-
talmente insólito. Su descubrimien-
to tuvo continuación en los trabajos
del arqueólogo Mathias Rebitsch
entre los años 1958 y 1961, pero
sería el antropólogo estadouniden-
se Johann Reinhard quien finalmen-
te daría con los niños en 1999. Es-
tudios posteriores indican que las
criaturas son ofrendas realizadas
durante la ceremonia de Capac Hu-
cha u «obligación real», que tenía
lugar entre abril y julio para propi-
ciar la buena cosecha.

LAS MOMIAS DE LLULLAILLACO
EN EL MAAM DE SALTA *

Josep M. Palau

El director del museo, Gabriel
Miremont, comenta que la exposi-
ción de las momias al público le ha
provocado problemas de todo tipo.
Por una parte están las dificultades
técnicas, ya que en realidad no se
trata de momias verdaderas, sino de
personas muertas por congelación,
de modo que se ha tenido que habi-

litar una cámara especial donde
mostrarlas en condiciones de baja
temperatura y elevada humedad.
Por otro lado está el problema mo-
ral que implica la exposición de hu-
manos. Para no herir susceptibilida-
des, Miremont quiso encargar unas
misas por las almas del Niño, la
Doncella y la Niña del Rayo, así lla-
mada porque se conoce que un rayo
la atravesó en la cima del Llullailla-
co: «Fui a la catedral de Salta, acá
enfrente» –argumenta con énfasis–,
«pero fue imposible. Resulta que no
se cantan misas por aquellos que
no están bautizados ni tienen su
nombre inscrito en el registro.
¿Cómo van a estar inscritos, si son
momias incas?». De todas maneras,
Miremont ha previsto todo tipo de

* Article publicat a la revista Geo n. 246, secció Mirador. Aquest tema
constituí part de la conferència audiovisual L’Argentina desconeguda:
Salta i Jujuy, dins del cicle Món i Tradició XV.

L’autor, Josep M. Palau, és periodista de viatges i professor de la Uni-
versitat Pompeu Fabra. Publica una secció setmanal sobre aquesta te-
màtica al diari La Vanguardia, a més de col·laborar amb revistes com
Viajes National Geographic, Lonely Planet Magazine, Travels Condé Nast
o Altaïr. En aquests moments està acabant el documental rodat al Perú
Les tres vides de Reparaz, de pròxima emissió per TV3.

Preparación de El Niño, congelado desde hace cinco siglos, para su conservación
en el Museo Andino de Alta Montaña.
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situaciones y ha colocado un panel
en la puerta de la sala de los niños,
invitando a la reflexión antes de en-
trar: «A quien su conciencia le diga
que no debe entrar, tiene la opción
de evitar la visión de las momias».

Junto a los Niños de Llullaillaco
se encontraron gran cantidad de
objetos que confieren al hallazgo su
rango de extraordinario. Entre ellos,
destaca una colección de miniatu-
ras en oro, plata y concha marina
que representan animales, seres
humanos y enseres de uso cotidia-
no. Todos se encuentran a la vista
del público en las salas del MAAM,
que a diferencia de otros museos
presenta una estructura abierta y
bien iluminada, con ventanas que
permiten observar el trabajo de los
investigadores. De este modo, el
visitante se forma una idea ajusta-
da de lo que supone el descubri-
miento de estas momias, que han
guardado sus secretos durante cin-
co siglos.                                      ☯



NPQ COMPLEIX 40 ANYS

Des del 1968 està arribant a les cases dels químics l’NPQ. 40 anys d’història per a aquesta revista que amb
diferents formats, amb diferents periodicitats, amb diferents equips de redacció, amb més o menys pàgines, o amb
més o menys col·laboracions, ha arribat fidel a la cita amb els químics de Catalunya i Balears.

Mai no ha estat una revista amb pretensions, i és potser per això que l’NPQ ha estat apreciada i considerada com
un nexe d’unió i de comunicació entre els químics. Aquesta revista és el resultat de les aportacions que els nostres
lectors ens fan arribar; sense elles ben aviat no hi hauria revista.

És per això que en aquest aniversari volem expressar el nostre agraïment a tots aquells que d’una manera
regular, o bé esporàdica, ens fan arribar els seus articles. També volem fer una invitació a que segueixin enviant les
seves aportacions a aquells que ho fan, i demanar als que encara no s’han decidit a que no esperin més. No pot
faltar un record i un agraïment a tots els equips de redacció que ens han precedit. La seva tasca ha valgut la pena,
i el fruit obtingut són aquests més de quatre-cents números de la revista que queden en la història del nostre
Col·legi.

Per molts anys NPQ!

La Redacció
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