editorial

TERCERA ÈPOCA
ANY XLI
NÚM. 444
GENER - FEBRER 2009
Director en funcions:

REGLES D’ESTRATÈGIA
EMPRESARIAL

ANTONI PORTELA
Comitè de Redacció:
JOAN ASTOR
MARTA CALVET
JOSEP MANUEL RICART
Edita:
COL·LEGI OFICIAL DE QUÍMICS
DE CATALUNYA
Òrgan de difusió de:
ASSOCIACIÓ DE QUÍMICS
DE CATALUNYA
Redacció:
Av. Portal de l’Àngel, 24, 1r
08002 Barcelona
Tel.: 93 317 92 49
Telefax: 93 317 92 99
e-mail: quimics@quimics.cat
web: quimics.cat
Maquetació i creació arxiu PDF:
Joan Astor
Realització gràfica:
Editorial Estel
Grup EMA - S. L.
Equador, 32-34 ent. 1a, 2a
08029 Barcelona
Tel. 93 419 33 21
Publicitat:
Gecap S. L. - Ricard Piqué
Tel. 93 459 33 30
Dipòsit Legal: B-14.622 -1969
ISSN 1577-4600
Nombre d’exemplars: 4.000
NPQ no es responsabilitza de les
opinions expressades en els
articles signats

n el Col·legi s’ha dissenyat per al 2009 un Pla Estratègic
d’actuació en tots els àmbits de la seva competència, i a
mesura que es vagi executant anirem donant compte
dels èxits aconseguits: nous col·legiats, nous cursos, nou
finançament, etc., etc.
Per Internet, solen arribar documents –més o menys divertits– i no
em resisteixo a traslladar-vos la part seriosa d’un d’ells i que recomana certes regles d’estratègia:
• Si vostè comparteix la informació crítica amb els seus associats,
principalment sobre crèdits i riscos, evitarà situacions indesitjables.
• Estigui informat al màxim sobre temes relacionats amb el seu
treball o s’exposa a perdre grans oportunitats.
• Cal convertir una situació desfavorable en un èxit.
• No estar informat veritablement pot ocasionar seriosos inconvenients. La informació prompta i exacta és fonamental per defugir
amb èxit l’atac de la competència deslleial i així evitar ingrates
sorpreses.
• No comenti els plans estratègics de l’empresa a desconeguts,
perquè la falta de confidencialitat li pot destruir la seva pròpia
organització.
• Sempre cal deixar que el cap parli el primer.
Estic segur que alguna d’aquestes regles us pot ser útil. Estic
segur també que l’equip del degà les practica, encara que quant a
l’última m’assalta el dubte següent: la compleixen o és que parlo
massa…? Comença doncs el 2009 amb un somriure i recorda el que
un veterà professor universitari deia als seus alumnes: 1. Els problemes petits no tenen importància; 2. Tots els problemes són petits.
José Costa
Degà CQC
President AQC

PORTADA: Nou Col·legiat d’Honor.
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EL DIA DE LA QUÍMICA
al paranimf de la UB
Antoni Portela

Ja és gairebé una tradició l’acte que durant el més de novembre
ens aplega al paranimf de la Universitat de Barcelona. Va ser el
juny de 1999 quan vam iniciar
aquesta tradició, amb el lliurament
del títol de Col·legiat d’Honor al tenor Josep Carreras; volíem un
marc adient en consonància amb
la personalitat escollida i el títol que
se li lliurava.
Ens va agradar, però no va ser
fins el 2004 quan vàrem tornar per
nomenar un nou Col·legiat d’Honor,
aquesta vegada Carles Solà, un
químic però sense implicació amb
el Col·legi. Des de la Conselleria de
Recerca i Universitats va fer una
bona tasca defensant la química i
els químics.
Ja no vam trigar tant a tornar, i
dos anys més ja érem allà de nou,
al paranimf, per nomenar un nou
Col·legiat d’Honor. Aquesta vegada
el guardonat era un cuiner, un cuiner que no s’amaga (ans al contrari) de dir que a la seva cuina hi ha
química, que al seu laboratori s’investiga fent química amb els aliments. Ell és en Ferran Adrià, famós cuiner arreu del món.
Tot just un any després tornàvem
amb un nou Col·legiat d’Honor, en
Vladimir de Semir, famós periodista
per la seva tasca a favor de la ciència i la seva difusió, arribant fins a
l’home/dona del carrer.
Passa un altre any i de nou al
paranimf. El 17 de novembre del
passat 2008 tornàvem per distingir
al Dr. Federico Mayor Zaragoza

NPQ 444 • gener-febrer 2009

com a nou Col·legiat d’Honor. És
difícil destacar els mèrits del Dr. Zaragoza per assolir aquest guardó

perquè ha destacat en diferents
camps, i en qualsevol d’ells reuneix
mèrits suficients, però potser aquí
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El Dr. Federico Mayor Zaragoza rebent
el diploma de Col·legiat d’Honor de
mans del nostre degà, el Dr. José
Costa.

El Dr. Federico Mayor Zaragoza durant
el seu parlament.

ha influït força la seva lluita per la
pau. Un cop més el nom de la química s’agermana normalment amb
una de les pitjors paraules que hi
ha al diccionari: Guerra, i parlem
de la guerra química com una de
les barbàries més grosses que l’home és capaç de dur a terme per
aconseguir allò que s’ha proposat
sense importar-li els mitjans. Ningú
no parla de la pau química, i és per
això que el Col·legi ha volgut amb
aquest nomenament del Dr. Zara-
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goza ajuntar les dues paraules: Química i Pau.

aquest és festejat amb la família que
l’acompanya.

Però és que en aquests actes al
paranimf hi ha més, molt més. Des
del 2006 fem el lliurament dels Ordes del Neodimi a aquells companys
que fan els seixanta anys de professió. Enguany vam fer doncs per
tercer any el lliurament d’aquests
Ordes. És realment emocionant
veure com s’acosten a la mesa, un
a un, a recollir el seu guardó, i com

Per tots aquests ingredients, l’acte al paranimf és sens dubte el més
emotiu i el més carismàtic. Que per
molts anys puguem celebrar aquest
acte, i que arribi el dia en que rebrem també nosaltres l’Orde del
Neodimi. Sens dubte enguany repetirem paranimf, i us encoratgem a
que hi vingueu per viure en directe
☯
aquest acte tan entranyable.
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Des de l’any 2006 el lliurament de l’Orde del Neodimi als companys que fan
els seixanta anys de professió s’està
consolidant com un dels actes més emblemàtics celebrats al paranimf de la
Universitat de Barcelona. Aquest any,
els guardonats han estat:
Manuel Adroer Iglesias, Teresa Barris
Neira, Alfonso Canela Batlle, Carles
Coll Colomer, José M. Espinós Taya,
Núria Figueras Anmella, Joan Freixa
Alsina, Adela Jou Mateu, Jordi Marfa
Clavell, Luis María Munné Castellet,
José María Palleiro Cardona, Juan
Puigmal Vidal, Antoni Ricart Roca,
Francisco Sandalinas Florenza, Ramón
M. Sitges Creus i Eduard J. van den
Bossche Jonker.
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UNA TRAVESSA D’EUROPA
EN BICICLETA (II)
Oriol Gibert

A COP DE PEDAL PER LES
REPÚBLIQUES BÀLTIQUES
Desembarco a Tallinn provinent
de Hèlsinki disposat a reprendre el
rumb cap al sud. La ruta que m’espera per als propers dies és variada: si tot va bé creuaré les repúbliques bàltiques en una setmana i els
països se succeiran cada dos o tres
dies. Quina diferència amb la monotonia de Finlàndia!
El recorregut que segueixo per
l’interior d’aquests països, allunyat
de la riba del Bàltic, transcorre per
paisatges rurals i em fa la sensació
que molt isolats. L’ambient és bastant agrícola, tot i que encara hi ha
boscos dignes de la Finlàndia més
profunda. El trànsit per les carreteres secundàries és molt escàs, i
sovint tinc la carretera pràcticament
per a mi. De cicloturistes, me’n trobaré molt pocs, sense comptar els
nombrosos autòctons anant en bici
amunt i avall. Serà que vinc amb
forces renovades pel descans o que
m’estic posant en forma, o totes
dues coses alhora, però em noto
lleuger i engrano els pinyons més
petits.
Les capitals que visito (Tallinn i
Vílnius) tenen cascs antics amables
i ben restaurats, fent honor al seu
passat hanseàtic i medieval. Els
carrers, empedrats, són estrets i
molt endreçats. Vistos des de dalt,
els centres intramurs presenten una
successió atapeïda de teulades
trencada només per campanars
punxeguts, seguint la línia del gòtic
nòrdic. A aquest encant medieval
s’hi superposa una modernor occi-
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dental, potser encara incipient, en
forma de cotxes alemanys, fastfood i cinema americà i moda italiana. Fora el centre tot té un aire
més desangelat i clarament més
desballestat. Hi proliferen els blocs
de ciment gris, a l’estil soviètic, i el
conjunt és, en general, poc atractiu. Als pobles predominen les cases de fusta, pintades de colors vius
i amb horts al voltant, que a vegades s’alternen amb blocs de formigó aixecats enmig d’un descampat
sense necessitat aparent de ser tan
mastodòntics. És una combinació
estranya.
Fora dels cercles turístics el coneixement de l’anglès és molt escàs, i com que jo no parlo cap de
les llengües locals la comunicació
se’m fa francament difícil. De vegades em caldran altes dosis de mímica i moltes onomatopeies per ferme entendre i aconseguir alguna
cosa per menjar. En aquests casos,
la reciprocitat és en general pobra, i
els interlocutors sovint es limiten a
quedar-se mirant-me com si fos com
a mínim un extraterrestre.
A Letònia l’estat de moltes carreteres té molt a desitjar. Als mapes
apareixen com a tals, però per als
nostres estàndards són autèntiques
pistes forestals. O pitjor, perquè
moltes són de sorra, i avançar-hi a
cop de pedal es converteix en un
veritable repte. És com si pedalés
per la platja. Acaba sent enervant.
A això cal afegir-hi els núvols de pols
que em veig obligat a respirar cada
vegada que un vehicle m’avança.
Per acabar-ho de rematar, les pistes se’m multipliquen al meu davant

i estic a punt de perdre’m unes quantes vegades. Amb la sensació de ser
un ciclista erràtic perdut, consulto
infinitat de vegades els mapes per
confirmar l’itinerari. Em veig sovint
obrint els mapes i sil·labejant noms
estranys com un nen petit.
Les tres repúbliques bàltiques
són sovint presentades com això:
una tríada formant una unitat compacta. És cert que, de fet, tenen un
comú denominador: totes tres són
similars en la mida i la població, en
la geografia i en els avatars de la
història, que es resumeixen en haver estat envaïdes al llarg dels segles per alemanys, danesos, suecs,
polonesos, russos... i tot qui passés
per les planes del nord d’Europa (tot
i que Lituània va constituir durant el
segle XV el Gran Ducat de Lituània,
que es va estendre des del mar Bàltic fins al mar Negre). Lingüísticament la unitat bàltica no és tal: l’estonià forma part de la família de les
llengües finoúgriques (com el finès
i el sami), mentre que el letó i el lituà conformen la família bàltica dins
el grup indoeuropeu. A tall de curiositat, es pot afegir que nombrosos
lingüistes afirmen que les llengües
bàltiques són probablement el més
proper al protoindoeuropeu, del qual
vénen totes les llengües indoeuropees, com el català.

PASSANT PÀGINA A LA
HISTÒRIA
Salta a la vista que tots tres països estan intentant passar pàgina a
l’últim capítol de la seva història sota
domini soviètic. Les guies, agendes
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culturals i pamflets recollits a les
mateixes oficines turístiques de Tallinn i Vílnius es refereixen al període de domini soviètic en termes
d’ocupació. Per si n’hi havia cap
dubte. Els darrers anys els governs
bàltics han engegat polítiques per
limitar símbols soviètics. Un dels
que va tenir més ressò va ser la retirada per part del govern estonià del
monument del Soldat de Bronze
dedicat als soldats soviètics caiguts
contra els nazis, amb les posteriors
protestes de la minoria russa de la
capital. L’ús de llengües tampoc
escapa del camp de batalla: recentment s’han pres mesures per limitar l’ús del rus en l’ensenyament
públic, amb les protestes de nou de
la comunitat russa. I a cada mesura
dels governs bàltics, el govern i la
societat russos repliquen amb boicots comercials, picabaralles diplomàtiques i espionatges informàtics
a les seves ex-repúbliques. Aquest
estira-i-arronsa es veu encès per la
presència de població russa dins les
repúbliques bàltiques (al voltant del
30 %), fruit de la política etnicista
del règim soviètic consistent en deportacions de poblacions locals seguides de massives immigracions
de russos.
A un poble de Letònia dino amb
un grup de cicloturistes de prop de
Riga. M’expliquen que de fa anys
celebren una ruta ciclista a l’estiu per
algun racó del país. Dos d’ells resulten ser uns aficionats a la bicicleta empedreïts. L’un va ser campió de no-sé-quina modalitat de la
Unió Soviètica, quan era jove. L’altre ha recorregut en bici nombrosos
països de l’Àsia Central. «Són els
països a què teníem accés nosaltres. Això, i una estada a l’Alemanya de l’Est en un intercanvi d’estudiants. Res de països de l’oest. No
com ara». M’expliquen que tot ha
canviat molt d’ençà de la caiguda de
la URSS. «Per bé, indubtablement».
L’única queixa que els sento és que
amb la privatització generalitzada
ara costa més trobar llocs per fer
acampada lliure. Caram, realment
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Centre antic de Vílnius, fent honor al seu passat medieval.

tot és relatiu, perquè jo ho trobava
facilíssim. Sostenen que Letònia és
ideal per fer en bici: «és més variat i
no tan pla com Estònia, però els letons són relaxats com els estonians». Coincideixo que Letònia és
ideal per pedalar-hi... excepte per
les carreteres! Respecte a la laxitud dels estonians, no opino. No triga a fer-se veure el recel cap als
russos. M’expliquen que Daugavpils
és una ciutat de russos, però que jo
no notaré res perquè tots els signes
són en letó. «Com ha de ser!».
Abans d’acomiadar-nos, brindem
amb un rigas melnais balzams.
Dos dies després sóc a Daugavpils. Efectivament molts rètols oficials són en letó, tot i que als comerços el rus hi és molt present. La
ciutat no té cap atractiu turístic, però
el centre és un immens botellòdrom
que li dóna un aire molt animat.
Sembla que no pugui ser d’altra
manera, perquè a penes veig cap
bar. Sóc l’únic estranger. A una escalinata trobo el recepcionista de
l’hotel on he sopat (l’únic lloc que
he trobat que servien menjar), que
se’m presenta («hola, em dic Endy»)
i se’m posa a parlar. Entretant en
passa un amb qui Endy se saluda.
Amb aquest segon ens reconeixem
de seguida: és el que m’ha atès al

súper, i és fàcil que ens recordem
mútuament per la llarga estona que
hem passat intentant comunicarnos. És el que deia de la comunicació. Caram, en poques hores d’estar a Daugavpils ja m’han reconegut
dues persones.
Poc després d’abandonar Vílnius, patint una estressant sortida
enmig de cotxes i fums, arribo a Trakai, coneguda per ser la capital
d’una comunitat de caraïtes provinents de Crimea i assentats aquí els
segles XIV i XV durant el Gran Ducat de Lituània. Llegeixo que els
caraïtes són jueus que reconeixen
el Tanakh com a única escriptura, a
diferència dels jueus rabanites, amb
qui hi ha hagut a Trakai una hostilitat tradicional, els uns intentant limitar el nombre dels altres per evitar caure en minoria i a l’inrevés. Les
diferències són tals que durant la
Segona Guerra Mundial els caraïtes van ser oficialment exempts de
l’extermini que el règim nazi va propugnar contra altres jueus (com ara
els rabanites), tot i que a l’últim, proclamacions teòriques a banda, també van acabar essent víctimes de
l’Holocaust. Malgrat les contínues
convulsions de la història, alternant
èpoques de més resplendor i recaigudes, els caraïtes han preservat la
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Les repúbliques bàltiques ofereixen uns prats esplèndids per a l’acampada lliure.

seva llengua (del grup túrquic) i religió fins avui, encara que la seva presència pública és, almenys a ulls del
passavolant, testimonial i fa la sensació que moribunda.

PREOCUPATS PER LA
DEMOCRÀCIA
A Polònia veig més bars, terrasses i, clarament, molts més anuncis.
La calor i la pluja em van rondant
tot el dia. La seqüència és sempre
la mateixa: xafogor sostinguda tot el
matí i acumulació durant la tarda
d’uns núvols que ennegreixen i acaben per descarregar un tromba
d’aigua al vespre. És impressionant
la quantitat de crucifixos que es veuen als marges de les carreteres.
Desconec si la presència de bielorussos en aquesta fronterera de
Polònia té cap implicació religiosa,
però aquí sovintegen les esglésies
ortodoxes amb les seves típiques
cúpules en forma de ceba.
El dia que em disposo a visitar
el parc de Białowieża comença complicat. Com que vull agafar l’autobús de Hájnowka al parc de les 7:20,
em llevo molt aviat. La primera badada és meva: no he canviat l’hora
del rellotge des que he deixat les re-
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públiques bàltiques, i en lloc de llevar-me a les 6:30 ho faig a les 5:30
sense adonar-me’n. Em dutxo i em
vesteixo volant, i abans de deixar la
pensió intento demanar a la dona
de la recepció si puc deixar-hi la bicicleta i els paquets mentre visito el
parc per recollir-los en tornar-ne a
la tarda. Malaguanyada idea! No hi
ha manera d’entendre’ns, i el temps
transcorre entre un autèntic diàleg
de sords. Jo parlo fluixet, ella amb
una veuassa que temo que despertarà els altres hostes de la pensió.
Com efectivament acaba passant.
Veig com els hostes van desfilant
en pijama cap al lavabo que hi ha al
passadís, sens dubte com a excusa per mirar el vestíbul i esbrinar a
què ve tant d’enrenou. Finalment
apareix un hoste, un noi polonès
amb un anglès perfecte, que ens fa
d’intèrpret. No hi ha cap problema a
deixar els paquets. Amb això portem ja tres quarts o una hora, però
almenys la qüestió està aclarida. El
polonès en qüestió s’anima a xerrar
i em va desplegant tot de temes un
darrera l’altre. Són les 7 del matí i
no estic per confraternitzar. Arribat
al punt que em pregunta «I tu creus
en la democràcia?» desaparec sense miraments cridant que perdo l’autobús. Però l’autobús no el perdré
perquè no apareixerà ni a les 7:20,

ni a les 8:00, ni a les 9:00... Començo bé el dia! Tot està tancat i no es
veu ni una ànima, a part d’una banda de gossos abandonats vagant pel
poble. Compro un suc de taronja en
un súper que obre, però resulta imbevible i acaba a la paperera. Un
autòcton que parla anglès m’adverteix que el proper bus no és fins a
quarts d’onze... vaja. Per acabar-ho
d’adobar, entro en un defalliment
general i la panxa em fa mal. Quan
li demano on puc trobar un cafè, la
resposta és contundent: «This is
shit!». Pregunto a algú altre, i al final em diuen que al bar d’un hotel
que hi ha una mica més lluny. Sense res més a fer hi faig cap. Fa molta calor i no em trobo gaire bé. Arribo
a l’hotel, demano un cafè i m’assec
cansat.
A la taula del cantó hi ha un hoste que esmorza. Comencem a parlar i la conversa s’anima. És alemany, però treballa de fotògraf a
Poznan. M’explica que ve de passar uns dies per Bielorússia per fer
un reportatge sobre la minoria polonesa que hi viu. Sembla que coneix
prou bé aquest país, i me’n comença a parlar, i del Lukaixenko, un tirà
impresentable. «Sí, el sistema és
molt corrupte, però també les democràcies de l’oest, no creus?». No
són ni les 10 i els dos únics amb qui
he parlat estan obcecats amb la democràcia...

EL BOSC DE BIAŁOWIEŻA
L’Andreas, com resulta que es
diu l’alemany, també té planejat anar
al parc i s’ofereix a portar-m’hi amb
el seu cotxe. Ho accepto, per comoditat i com a íntima revenja al pèssim sistema d’autobusos de Hájnowka. Marxem cap allà i quan hi
arribem, quatre hores més tard del
planejat quan m’he llevat, ens espera un sol esplèndid i un inici de la
xafogor que, m’hi jugo el coll, acabarà en tempesta al vespre. Com
que el nucli del parc és restringit i
l’única manera de visitar-lo és acom-
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panyat d’un guia, decidim agafar-ne
un. Ens apareix un home gran, amb
barret i barba blanca, tipus biòleg
dels d’abans. Amb uns binocles penjant, només li falta el caçapapallones. Es diu Czesław Okołów. Després sabríem que va ser el director
del parc fins fa poc temps.
El parc nacional de Białowieża és
l’últim reducte del bosc originari que,
segons sembla, cobria antigament
la gran plana europea que s’estenia per l’Europa central i oriental. És
un bosc verge amb un mínim impacte humà, i com a tal és protegit i
examinat com un pacient en cures
intensives per ecòlegs, botànics,
edafòlegs, ornitòlegs i tot quant científic interessat per l’ecologia. «En
la recerca ecològica, és el punt
zero» diu el guia Okołów. El bosc
de Białowieża, més extens que el
Parc nacional del mateix nom, es
troba a cavall entre Polònia i Bielorússia, té una superfície de
1250 km 2 (similar a la comarca
d’Osona) i és actualment reconegut
com una reserva de la Biosfera per
la Unesco des de l’any 1976. Més
que per la seva qualitat de bosc verge, el parc és famós per ser l’únic
lloc on viu el bisó europeu.
Ens endinsem al bosc, d’on ve
una bafarada vegetal i càlida que
tomba d’esquena. Fa molta xafogor,
però no plou ni una gota durant la
visita al parc. Mentre caminem per
un sender marcat, Okołów ens dóna
apassionat tot de detalls del que
anem veient: «El bosc destaca per
la seva gran biodiversitat», i ens llista els arbres que hi podem veure:
avets, pins, roures, freixes, verns,
til·lers i no sé quants més. «Sumen
28 espècies diferents d’arbres, que
poden no semblar gaire però que
són moltes pels estàndards dels
boscos europeus», ens diu satisfet
Okołów. És un bosc també divers
en l’edat dels arbres, i «això és un
senyal que el bosc ha romàs intacte». Es veuen també arbres caiguts,
alguns es diria que en procés de
descomposició. «És política del parc
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no retirar els arbres
caiguts, que serveixen
de refugi a molts animals petits i de substrat a una gran quantitat de molses i líquens». El cert és que
el bosc té un aspecte
realment majestuós.
Alguns arbres són immensos i frondosos,
amb les primeres
branques a bastants
metres de terra. El sotabosc és escàs, «per
l’acció dels herbívors i
l’escassa llum que travessa la copa dels arbres», diu Okołów,
que té una resposta
per a tot. L’Andreas no
para de fer fotos. L’impacte humà sobre el
bosc ha estat mínim,
bàsicament reduït a
les caceres del tsar del
moment i les tales
d’arbres que els nazis
i els soviètics hi van L’avanç per l’est de Polònia transcorre entre innombraperpetrar. En un mo- bles creus, crucifixos i marededéus de tot tipus.
ment donat, sentim un
catacrac llunyà però
fort. «És un arbre que ha caigut».
Acabada la visita al parc, amb
La flora es complementa amb no sé
l’Andreas anem a fer una cervesa
quants centenars de plantes i mimentre la xafogor es va fent espeslers de fongs, molts d’ells endèmics
sa i el cel es va ennegrint anunciant
de Białowieża. La molsa ho entaun xàfec imminent. Abans d’empissa tot i alberga tot tipus de bolets
prendre el retorn cap a Hájnowka,
de formes estranyes. I líquens, que
l’Andreas té l’ocurrència d’arribar-se
«són els millors bioindicadors de la
a un pas fronterer amb Bielorússia,
salut del bosc». La fauna també és
que resultarà ser d’accés restringit
extensa, i compta amb cérvols, ants,
tal com ens informa un policia biecabirols, guineus, llops, linxs, porcs
lorús sortit del no-res. La tafaneria
senglars, llúdrigues i castors, entre
acaba amb l’Andreas dins la duana
altres que ja em perdo. I naturaldonant explicacions (ell parla poloment, el bisó, el mamífer insígnia
nès) i amb una multa que ho resol
del bosc, exterminat el 1919 i reintot. Quan arribem a Hájnowka, trotroduït amb èxit a la dècada dels
na i plou a bots i barrals.
30. De tots aquests mamífers, no
en vam veure cap. «S’amaguen
bosc endins i és difícil veure’ls», ens
VISITA A L’INFERN
consola Okołów. Però d’arbres, els
Explica Primo Levi que sovint li
que vulguem. El que no ens afegeix
preguntaven com és que no hi haOkołów en la seva llista faunística
via hagut rebel·lions en massa i fusón els mosquits, potser perquè no
gues de presoners dels camps nacal davant l’evidència.
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El cèrvol forma part de la fauna que es pot veure al parc de Białowieża.

zis. Ell, des de la seva condició de
supervivent d’Auschwitz, sempre
responia que l’evasió era difícil i
perillosa, que els presos estaven
afeblits físicament i moralment i que,
fins i tot en cas d’una evasió amb
èxit, eren fàcilment reconeixibles i
no disposaven de cap recurs que els
permetés sobreviure fora del camp.
Per tot plegat, els intents d’evasió
van ser casos excepcionals.
El camp de Sobibor va veure una
d’aquestes excepcions. Instaurat
com a camp de treball i d’extermini,
hi van perdre la vida 250.000 persones, sobretot jueus, entre els anys
1942 i 1943. Hi arribo malgrat els
inexistents rètols que l’indiquin. Ni
a Włodawa ni a Orchówek ni al mateix poble de Sobibor no hi ha cap
indicació que faci pensar que allà hi
va haver un camp nazi. Una dona
em respon contrariada amb no sé
quins exabruptes en polonès quan
demano el camí cap al camp. Al final un pobletà que apareix del bosc
amb paper de vàter a la mà m’insisteix que segueixi encara una mica
més enllà fins a trobar un trencall a
la dreta. Efectivament, un parell de
quilòmetres més endavant trobo una
pista, boteruda, que es perd bosc
endins. Un rètol indica «St kol Sobibor». No diu res de cap camp, ni del
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museu que hi ha, ni de res. Segueixo la pista, sot rere sot, i arribo a
unes cases on un grup d’homes
pren un cafè a la fresca. Més enllà,
creuant unes vies de tren oxidades,
es veu finalment l’edifici que fa de
museu i unes lletres ben grans
anunciant Sobibor. El museu és tancat, però no hi ha cap tanca que impedeixi recórrer el camp.
El camp va ser enderrocat després de ser alliberat, de manera que
no es veu res d’aquells temps. Uns
panells expliquen molt bé la disposició de l’antic camp, i on era cada
zona en què estava dividit: l’àrea de
recepció, el barracó d’administració,
la zona de treball, els forns crematoris, les fosses comunes... Deu ser
saber què s’ha cuit allà que fa que
t’envaeixi una sensació de respecte. En algun punt, encara hi ha algun tros de filferrada, oxidada i ja
inofensiva. La xafogor castiga de
valent, i els mosquits fan l’estada
bastant insuportable. No em puc
estar-me de contòrcer-me i bufetejar-me contínuament el cos.
Les autoritats alemanyes de les
SS van construir el camp a la primavera del 1942 en aquesta zona
arbrada, pantanosa i poc poblada,
a 5 km del riu Bug avui fronterer

amb Ucraïna. Davant les pèssimes
condicions de vida i l’expectativa
d’una mort segura, un grup de presoners va planejar una evasió.
Sembla que l’arribada de presoners
de guerra jueus soviètics amb coneixements militars va donar l’impuls definitiu al pla. El 14 d’octubre
de 1943, amb aproximadament 600
presoners al camp, el grup rebel va
dur a terme l’alçament. De forma
ordenada al principi, la rebel·lió es
va propagar fins que es va convertir en un campi qui pugui. Prop de
300 presoners van aconseguir escapar –d’altres van caure en el foc
creuat o en els camps de mines del
voltant del camp–, i d’aquests, sembla que no menys de 150 van ser
capturats els dies següents o morts
per grups armats locals. La ubicació remota i boscosa del camp no
devia ajudar gaire a sobreviure i les
consideracions de Primo Levi devien fer-se rabiosament evidents.
Dels evadits, uns 60 van aconseguir sobreviure per presenciar el final de la guerra (alguns fins i tot
participant activament en grups de
partisans contra els nazis) i donar
testimoni de l’existència de Sobibor.
El camp va ser evacuat i desmantellat el 1943, i al seu lloc s’hi van
plantar arbres i construir granges
per esborrar qualsevol traça que
pogués testimoniar l’existència de
cap camp ni de les atrocitats que
s’hi van cometre. Amb un nus a l’estómac, abandono el camp de Sobibor i les memòries sinistres que
desperta el seu nom.

UN TAST DE
L’HOSPITALITAT POLONESA
L’avanç per l’est de Polònia
transcorre sense grans contratemps
entre extensíssims camps i innombrables creus i crucifixos i capelletes amb marededéus de tot tipus.
Els tòpics de la gran religiositat que
hi ha a Polònia no em semblen exagerats. El 15 d’agost –festivitat de
Santa Maria– les esglésies estan literalment a petar de gent. De tanta
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que n’hi ha, es formen grans acumulacions a les mateixes portes de
les esglésies. A un bar a tocar de la
carretera prop de Zerczyce dino
amb tres cicloturistes polonesos de
Poznan. Em fan recomanacions de
la zona, parlen de la ruta que han
de seguir ells i de les alternatives, i
tot d’un plegat s’aixequen i s’afanyen a marxar. Es disculpen explicant que tenen el temps just d’agafar un tren que els permetrà arribar
a temps a missa a Bielsk Podlaski.
Caram, triar la ruta en funció de la
missa no ho havia vist mai.
A Tárnow tasto l’hospitalitat polonesa. I això que ja feia una hora
que havia deixat enrere la ciutat i em
dirigia cap als Carpats. Arribat un
moment d’aquells que la nit se’m tira
a sobre sense trobar cap lloc on
plantar tenda i que l’estómac demana atenció, acudeix la providència:
apareix un cotxe d’on surt una cara
coneguda:
—Piotr!
—Oriol!
He conegut el Piotr fa unes hores a Tárnow, esperant tots dos que
un semàfor es posés verd. Tots dos
en bicicleta. La conversa ha començat com sol ser habitual en aquests
casos: d’on ets, on vas... Poc a poc
la conversa s’ha anat allargant. El
semàfor s’ha posat vermell i verd
unes quantes vegades fins que, a
l’última, he decidit posar-me en ruta
i ens hem acomiadat. I sembla que
ha estat instants després, en arribar a casa, que el Piotr s’ha demanat per què no m’havia convidat. Així
és que ha agafat el cotxe i ha vingut
a trobar-me per proposar-m’ho.
Accepto, i a l’hora següent em
trobo sopant amb ell i els seus pares a la casa que tenen a Tárnow.
La veritat és que m’hi sento còmode de seguida. El Piotr és professor
d’anglès. La mare en té unes nocions molt bàsiques, però m’explica
tantes coses com el Piotr. Com qual-
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sevol mare, acaba traient àlbums de fotos, i
m’ensenya orgullosa
les que va fer en viatges pel País Valencià
i Barcelona, i per multituds d’excursions de
muntanyes. Valga’m
déu, si camina tant
com parla...
L’endemà em llevo
amb el so d’una processó de pelegrins
que canten i porten
guitarres i altaveus, la
destinació dels quals
no acabo d’entendre.
Amb el Piotr ens asseiem a una taula al costat de l’hort que tenen
simplement a veure
passar el dia. S’hi està
esplèndid. La conversa va i ve, entre els
seus plans de casament per a l’any següent fins als temps
del comunisme, pas- Estàtua a la memòria de les víctimes de l’Holocaust al
sant pels nervis a què camp nazi de Sobibor.
el sotmeten els seus
alumnes. Dinem sopa
síssimes sense a penes cap elede remolatxa amb verdures, subsvació.
tanciosa i agradable al paladar.
«Avui res de carn, que és divendres;
Eslovàquia em dóna la benvinperò res a veure amb la religió, eh?»
guda amb una rampa sostinguda
diu el Piotr. Les hores passen repodel 9 % que de seguida em fa enyosades, i les meves cames ho agrarar el pla. El paisatge agafa un aire
eixen, fins que tot i que una part de
molt més muntanyenc (de fet alpí)
mi es resisteix a moure’s, arriba l’hoque qualsevol que hagi pogut veura de marxar. Abans, però, el Piotr
re en els països que he creuat. Refica de sotamà una ampolleta d’un
muntant el riu Poprad, la imatge del
licor casolà a les meves alforges: «et
massís de Tatra, amb els seus cims
donarà forces per pedalar!».
de més de 2600 m envoltats de boires, és espectacular. Les carreteres també són dignes dels Alps,
ADÉU A LA PLANA
amb les rampes del 12 % que em
veig obligat a suar. Es veuen molts
Els Carpats, al sud de Polònia,
excursionistes, que per la matrícusón les primeres muntanyes que
la dels seus cotxes deuen ser mapujo des que he començat el viatjoritàriament estrangers, sobretot
ge, deixant de banda algunes
alemanys.
pujades durant els primers dies a
Noruega pels contraforts dels Alps
Hranovnica és un petit poble
escandinaus. La resta fins avui ha
muntanyenc amb la carretera com
estat pedalar entre planes exten-
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va. O de Mallorca, perquè molts rètols estan en alemany.

Tastant el riesling hongarès elaborat pel Charlie.

a carrer principal, vorejat de cases
arrenglerades a banda i banda. Aparentment hi ha molts gitanos, diria
que pràcticament tots els que veig
ho són. No en va Eslovàquia és dels
països d’Europa amb més població
gitana. Molts s’estan a peu de carretera venent bolets, mostrant el cistell a cada conductor que passa.
D’altres van i vénen en bici, amb el
cistell penjat del manillar. Per alguna pintada que veig als afores del
poble, sospito que algun conflicte
racial hi ha hagut recentment. La
veritat és que tant a Polònia, com a
Eslovàquia i a Hongria, em trobaré
gent que se’m mostrarà recelosa
dels gitanos i m’aconsellarà de guardar-me’n. Clarament l’estigmatització, si no discriminació, dels gitanos
encara és ben viva.
Prop de Banská Bystrica llegeixo en un pamflet turístic que no sóc
lluny del centre geogràfic d’Europa.
No deixa de sorprendre’m, perquè
amb aquest són tres ja els llocs que
he creuat que reclamen aquest privilegi: tant Purnuškės (Lituània)
com Suchowola (Polònia) ostenten
també ser el centre geogràfic d’Europa. L’explicació és senzilla: cadascú posa els límits d’Europa
(Svalbard, Canàries, Açores...) on
més li convé.
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CASTIGAT PER LA
CANÍCULA
CENTREEUROPEA
Els dies passats a Hongria
transcorren sota un sol abrasador.
A Polònia patia una xafogor humida, seguida d’una pluja que no faltava a la cita. A Eslovàquia també
feia calor, però l’altitud refrescava
una mica de tant en tant. Però a
Hongria no hi ha cap atenuant: fa
una calor infernal i suo a raig fet.
Hi ha una calitja blanquinosa que
ho empastifa tot. Amb aquesta calorada em converteixo en un impulsiu bevedor de cervesa (amb el
permís dels irlandesos): arreu on
m’aturo em veig assegut amb una
gerra a la mà. He agafat l’hàbit de
fer-les de dues en dues: la primera
ni la noto, el cos me l’absorbeix en
un moment. La segona és pròpiament la de relax.
Amb aquest clima l’ambient al
Danubi i al llac Balaton és més playero del que un es pot imaginar.
Arreu on miro és una estampa de
càmpings, banyadors i tovalloles,
botigues de flotadors i ulleres de sol,
xancletes i camises descordades.
Es veuen molts bars i terrasses
plens de multitud de banyistes.
Sembla molts punts de la Costa Bra-

Deixat enrere el llac Balaton,
pateixo la segona punxada des que
he començat la ruta. Estic en una
carretereta enmig de camps extensíssims de cereals i gira-sols, i no
trigo a trobar un lloc a l’ombra on
reparar la punxada i, com que ja
comença a ser tard, plantar tenda.
No sembla que ni el trencall que
tinc a la vora porti a cap lloc habitat. M’equivoco. Enmig d’uns arbres
fruiters i en una casa que ni veig hi
viu el Charlie (aquest és el nom
amb què em demana que m’hi adreci; el nom hongarès, si és que el va
dir, no el recordo). El coneixeré poc
més tard en anar a demanar-li permís per acampar en aquell camp.
Em rep amb un gran somriure, que
no deixarà de fer en tot el que queda del dia. En un racó, protegits del
sol per una parra, hi veig tres persones més assegudes al voltant
d’una taula. M’hi conviden i ens presentem, i abans que me n’adoni ja
m’han servit un got de vi. Parlem
desordenadament, sembla que hi
ha ganes d’explicar coses, indubtablement ajudats pel vi. S’hi està
fresc. El temps va passant, alguns
dels comensals s’aixequen i desapareixen, però tornen a aparèixer
més tard. A l’últim, quan ja s’ha fet
fosc, tots van de retirada a casa, i
ens quedem el Charlie i jo, bevent
més vi. «Fet per mi d’aquestes vinyes que veus!» em diu. Tot ho diu
rient, i no sé si per això (o pel vi) el
trobo graciós. Al cap d’una estona,
ja no sé quantes ampolles ha tret
el Charlie, però sospito que massa. Aquella nit, ja dins la tenda, amb
el cap que em roda caic com un
soc.

DE NOU EN TERRES
ESLAVES
Encara mig ressacós de la nit
anterior, passo la duana amb Eslovènia i pedalejo per la franja de parla
hongaresa d’aquest país. L’est d’Es-

NPQ 444 • gener-febrer 2009

col·laboracions

lovènia és molt rural, i sorprèn per
la seva pulcritud: els pobles estan
minuciosament ordenats, els horts
cuidats, l’herba ben segada, les cases arreglades, els corrals de les
granges plens. En una d’aquestes
granges veig com un gat s’acaba
cruspint un ocell en una seqüència
que em sembla digna del National
Geographic. Per acabar-ho d’arrodonir, els bars dels pobles ofereixen
molts recessos en terrasses, sota
uns emparrats perfectes que em
conviden constantment a fer-hi una
cervesa. L’orografia és plana i els
pobles es succeeixen un rere l’altre
a distàncies prudents per al ciclista,
de tal manera que penso que és un
d’aquests paisatges típics que faria
que qualsevol persona s’aficionés
al cicloturisme.
Passat Moravci, però, la muntanya fa acte de presència en forma de pendents que arriben al
18 %! A Celje segueixo el riu Savinja, tribut del Sava, i passo pri-

mer per Lasko (coneguda per la
seva fàbrica de cervesa que duu el
nom del poble) i després per Zidani Most (insignificant però molt senyalitzat al mapa per ser un nus ferroviari). A partir d’aquí, ja només
em cal seguir el riu Sava, el més
llarg d’Eslovènia, que em conduirà
directament a Ljubljana.
La carretera, tot i que plana, segueix una vall tancada i ombrejada
per uns vessants empinats plens
d’arbres. Aquest paisatge es veu
devaluat per les tres centrals que
s’alcen en aquesta zona i per multitud de fàbriques de tot tipus, amb el
corresponent trànsit de camions.
Enmig d’aquest sarau, a Trbovlje hi
ha una vista recomanable: la xemeneia més alta d’Europa, amb els
seus 360 m. És espectacular (només dir, a efectes comparatius, que
l’Empire State de Nova York fa
381 m). En veure-la un no pot deixar de demanar-se si no es van passar dimensionant-la. Llegeixo que

construir-la tan alta era l’única forma d’assegurar la dispersió de fums
per sobre d’aquesta vall profunda i
estreta sota qualsevol condició atmosfèrica.
L’aproximació a Ljubljana la faig
per força per una carretereta molt
plàcida (les bicis, com els tractors,
no estem permesos de circular per
la carretera principal) que segueix
enmig de camps i horts fins ben bé
a les portes de Ljubljana mateix.
L’entrada a la ciutat és francament
bona, amb carrils bici ben senyalitzats i adequadament segregats de
la calçada de cotxes però també de
la zona de vianants que et porten
de pet al centre de la ciutat. Hi arribo eufòric: he arribat a la fi de la
segona etapa sense cap infortuni!
Faig cap a l’hotel on he reservat una
habitació. M’esperen una dutxa i un
bon sopar que considero més que
merescuts. I a esperar que l’endemà arriba la Maria per perdre’ns uns
☯
dies per Eslovènia.

LA VACA ESFÈRICA

Conceptes científics quotidians que,
d’entrada, jo no devia entendre prou bé
Autor: Claudi Mans
Rubes Editorial

El darrer llibre de l’autor –després de La truita cremada (8 edicions en català i
castellà) i Els secrets de les etiquetes (3 edicions)– és una reflexió sobre diversos termes científics i que usem col·loquialment amb un altre valor: per exemple,
equilibri, tendència, composició, energia, reacció, natural, model, composició, mesura, anàlisi i síntesi. El llibre és ple d’exemples quotidians de tota mena
d’àmbits científics, sobretot de química i de física, però també de literatura, de
lingüística, de cinema, d’anècdotes i de biografies.
Algunes de les moltíssimes coses que aprendràs llegint-lo: On hi havia una sèrie de Fibonacci a
Barcelona. Que una molècula ja no és el que era, i que a la Terra hi ha relativament pocs àtoms.
Treballaràs el Teorema de les Mil i una Nits i el Principi de Sant Mateu. Coneixeràs l’energia
orgònica de Wilhelm Reich. Veuràs que sobrevivim perquè evitem que la naturalesa arribi a l’equilibri.
Sabràs què va passar a Austràlia amb els conills. I moltes coses més.
L’autor no viu aquesta aventura, plena d’ironia, tot sol. Un lector l’interpel·la amb astúcia, i ell el
convidarà a viatjar per aquest territori de trampes del llenguatge, dels llenguatges. El llibre fou presentat
per Màrius Serra el 13 de desembre de 2008 a la Casa del Llibre.
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ANUNCIS PARROQUIALS
Exemple d’alguns comunicats parroquials, comuns en les nostres esglésies, amb algun problema de redacció. Són avisos parroquials, reals tots
ells, que segurament hauran estat fets amb tota la bona voluntat...

• Para cuantos entre ustedes tienen hijos y no lo saben, tenemos
en la parroquia una zona arreglada para niños.
• El próximo jueves, a las cinco
de la tarde, se reunirá el grupo
de las mamás. Aquellas señoras que deseen entrar a formar
parte de las mamás, por favor,
diríjanse al párroco en su despacho.
• El grupo de recuperación de la
confianza en sí mismos se reúne
el jueves por la tarde, a las ocho.
Por favor, para entrar usen la
puerta trasera.
• El próximo viernes, a las siete de
la tarde, los niños del Oratorio
representarán la obra Hamlet de
Shakespeare, en el salón de la
iglesia. Se invita a toda la comunidad a tomar parte en esta tragedia.

• Estimadas señoras, ¡no se olviden de la venta de beneficencia!
Es una buena ocasión para liberarse de aquellas cosas inútiles
que estorban en casa. Traigan a
sus maridos.

de. ¡Vengan a aplaudirnos! ¡Trataremos de derrotar a Cristo
Rey!
• El precio para participar en el
cursillo sobre Oración y ayuno
incluye también las comidas.

• Tema de la catequesis de hoy:
Jesús camina sobre las aguas.
Catequesis de mañana: En busca de Jesús.

• Por favor, pongan sus limosnas
en el sobre, junto con los difuntos que deseen que recordemos.

• El coro de los mayores de sesenta años se suspenderá durante
todo el verano, con agradecimiento por parte de toda la parroquia.

• El párroco encenderá su vela en
la del altar. El diácono encenderá la suya en la del párroco, y
luego encenderá uno por uno a
todos los fieles de la primera fila.

• Recuerden en la oración a todos aquéllos que están cansados y desesperados de nuestra
parroquia.

• El próximo martes por la noche
habrá cena a base de alubias en
el salón parroquial. A continuación seguirá el concierto.

• El torneo de básquet de las parroquias continúa con el partido
del próximo miércoles por la tar-

• Recuerden que el jueves empieza la catequesis para niños y ni☯
ñas de ambos sexos.

FOTOS D’EXÀMENS
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EL RECICLATGE
Marta Calvet Cornet
Departament d’Enginyeria Química
Universitat Politècnica de Catalunya

El procés de reciclatge consta de
diferents etapes:

QUÈ ES EL RECICLATGE?
El procés de reciclatge consisteix
en tornar a utilitzar materials ja utilitzats i que encara són aptes per
elaborar altres productes.
Dit en altres paraules: reciclar és
qualsevol procés on els materials
que ja no serveixen són transformats en nous materials que poden
ser utilitzats o venuts com nous productes o primeres matèries.
Una altra definició: reciclar és un
procés que té per objecte la recuperació, de forma directa o indirecta, dels components que contenen
els residus urbans.

PER QUÈ RECICLAR?
Perquè reciclar es un procés simple que pot ajudar a resoldre molts
dels problemes creats per la forma
de la vida moderna.
Es poden salvar grans quantitats
de recursos naturals no renovables
quan en els processos de producció s’utilitzen materials reciclats. Els
recursos renovables, com ara els
arbres, també poden ser salvats. La
utilització de productes reciclats disminueix el consum d’energia.
En l’aspecte financer podem dir
que el reciclatge pot generar molts
llocs de treball, ja que es necessiten persones per recol·lectar els
materials i després classificar-los.
Ara bé, la falta d’educació de la
societat en general sobre el proble-
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Tractament. Es preparen els residus per eliminar les impureses, els
metalls i d’altres.
Degradació del paper. S’introdueix el paper i el cartó en un tanc
amb aigua i s’agita mitjançant unes
paletes.
Símbol internacional del reciclatge

ma de reciclatge és un obstacle molt
important.
El cicle tradicional adquirir-consumir-tirar és un costum molt arrelat i, per tant, molt difícil de canviar.
Cercant cada vegada més la comoditat, ens hem acostumat al consum.
Per reciclar és necessari fer un esforç, cal fer una separació acurada
dels productes, i això requereix força dedicació.

RECICLATGE DE DIFERENTS
MATERIALS

Eliminació de la tinta. Es pot fer
de tres formes diferents: gracies a
l’agitació de forma constant dintre del
tanc, afegint certs reactius químics
que dissolen selectivament la tinta,
o per injecció de bombolles d’aire a
la mescla que provoca que la tinta
suri i desprès es recull aspirant.
Filtrat i neteja. La mescla anterior es filtra i es renta amb molta
aigua per eliminar qualsevol resta.
Premsat i assecat de la pasta. La
pasta de cel·lulosa es passa per una
premsa i per sistemes rotatius amb
la finalitat d’eliminar la humitat. Després s’asseca a 120 oC i es va estirant per donar-li la forma de full.

Paper i cartó
El fet d’utilitzar paper reciclat té
l’avantatge de que s’han de tallar
menys arbres, amb la qual cosa
també s’estalvia energia. Per fabricar paper a partir de cel·lulosa es
necessiten molts quilos de fusta,
molts litres d’aigua i molta energia.
En canvi, si volem obtenir la mateixa quantitat de paper, però reciclat,
es necessita paper vell, 100 vegades menys d’aigua i una tercera part
d’energia.

Acabat superficial. El full es fa
passar per una sèrie de corrons i se
li afegeix midó.

Metalls
Els metalls són uns dels materials més emprats i, per tant, la seva
recuperació és molt important per
assegurar la seva disponibilitat. La
recuperació es veu afavorida per les
característiques moleculars dels
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ços covalents; per
tant, per poder-los
fondre es fa necessària la destrucció
prèvia d’aquesta estructura, la qual cosa
comporta una alteració de les seves propietats.
El reciclatge depèn del tipus de plàstic. Els principals
sistemes són el reciclatge mecànic i el
reciclatge químic.

metalls, que fan possible que la seva
separació i classificació siguin senzilles.
Entre els metalls utilitzats en envasos destaca l’alumini, que forma
part de les llaunes de begudes, i el
ferro en les llaunes de conserva. En
ambdós casos se separen mitjançant imants o bé per corrents de
Foucault (en el cas de l’alumini).
En general, el procés de reciclatge dels metalls es limita a la seva
neteja i després se’ls envia a les
foneries.

Vidre
El vidre és un silicat que fon a
1200 oC. A més del sílex conté també cal i altres materials que li donen
diferents colors. Segons la seva utilització, la composició del vidre és
diferent; per aquest motiu és molt
important fer una correcta separació i classificació dels residus de vidre, ja que si es mesclen el material
resultant pot ser més fràgil o perdre
part de les seves propietats.
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Els vidres poden ser d’origen
domèstic o industrial; ambdós es
reciclaran per separat, ja que les
vies de recollida i recuperació han
de ser diferents.
El vidre es pot reciclar al 100 %.
El procés es pot resumir en tres fases: classificació i neteja, trituració i
fosa.

Plàstics
Existeixen dues famílies de plàstics:
Termoplàstics. Són plàstics de
fàcil reciclatge, ja que fonen quan
s’escalfen i es poden emmotllar diverses vegades sense que les seves propietats inicials es vegin molt
alterades. El nombre màxim de vegades que poden ser reciclats és
de 5 a 7.
Termoestables. Són difícils de
reciclar, ja que es tracta d’una família de polímers infusibles i insolubles amb una estructura química
de cadenes lligades per forts enlla-

El reciclatge mecànic consisteix en
tallar les peces de
plàstic en petits
grans que es tracten
posteriorment. Tots
els processos mecànics tenen les següents etapes: neteja, classificació,
trituració, rentat i homogeneïtzació
del material.
Hi ha diferents tipus de reciclatge mecànic:
Extrusió. Es posa a pressió el
material fos per fer-lo passar a través d’una matriu.
Injecció. El material fos s’injecta dintre d’un motlle fred i tancat,
per tant el material es refreda i solidifica. Aquest procés té dues etapes fonamentals: plastificació (fusió
del material) i tancament a la zona
on es troba el motlle a baixa temperatura.
El reciclatge químic consisteix
en degradar els materials plàstics,
ja sigui per calor o mitjançant catalitzadors, fins que es trenquen les
macromolècules i s’aconsegueixen
molècules senzilles.
Entre les possibles tècniques, les
més importants són: gasificació, piròlisi, hidrogenació, cracking i dissolució.
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Olis vegetals i minerals
Els olis vegetals es poden utilitzar com a primera matèria per a la
fabricació de sabons i biocombustibles.
En el reciclatge de l’oli vegetal
es produeix biodiesel i glicerina, segons la següent reacció: triglicèrids
(greixos o olis) + alcohol (etanol o
metanol ) → biodiesel + glicerina.
Els olis minerals es poden reciclar de diferents maneres. Una podria ser la seva reutilització, consistent en utilitzar-los una altra vegada
després de netejar-los i sotmetre’ls
a una sèrie de tractaments fins recuperar les seves propietats i característiques originals.

Briks
Els briks són envasos multicapa
formats per una làmina de cartó,
una de plàstic (polietilè) i una altra
d’alumini. El cartó és el que es troba en més quantitat, després hi ha
el plàstic i finalment l’alumini. El cartó li dóna consistència a l’envàs, el
plàstic impermeabilitat i l’alumini hermetisme.
Hi ha una gran preocupació en
relació al seu reciclatge, ja que l’únic
component que es recupera és el
cartó i no l’alumini ni el polietilé. Els
briks es reciclen en les indústries papereres mitjançant un procés, denominat hidrapulpat, en que se separen les fibres de cartó del polietilè i
l’alumini. Finalment, el cartó es converteix en fibres de paper que s’utilitzen per fer productes de paper
reciclat.
Els principals productes que es
fabriquen a partir del cartó dels briks
són: paper Kraft, cartons per envasar ous, paper de cuina, carpetes,
etc. Actualment també es comencen
a fabricar amb els briks reciclats alguns aglomerats, com ara el Tectan i el Maplar.
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Fluorescents
El procés de reciclatge consta de
dues etapes: l’aixafament i la destil·lació del mercuri.
En la primera etapa les làmpades són rebentades o trencades en
petits trossos. Els materials formen
sis categories: extrems d’alumini,
claus de llautó, components ferromagnètics, vidre, pols fosforosa
rica en mercuri i aïllaments de baquelita.
Les partícules triturades es porten a un cicló i són separades per
diferència gravimètrica. La pols fosforosa i la resta de partícules són
recol·lectades en un filtre dintre del
cicló. L’alumini i els claus de llautó,
una vegada nets, poden ser enviats
a una foneria per al seu reciclatge.
Els aïllaments de baquelita no es
poden reciclar.

Tractament físic. Amb forces físiques separem en fraccions el residu.
Tractament físico-químic. Combina el dos anteriors.
Tractament biològic. Aquí es degrada la matèria orgànica mitjançant
l’acció de microorganismes.
Tractament tèrmic. S’eliminen els
components perillosos a elevades
temperatures, generalment en un
medi oxidant.

Aparells elèctrics i
electrònics
Aquests aparells es classifiquen
en tres categories:
Línia blanca: neveres, rentadores, rentavaixelles, forns i cuines.

En la segona etapa es fa un procés d’escalfament fins que s’aconsegueix la vaporització del mercuri,
i després es condensa.

Línia gris: equips informàtics i
telèfons mòbils.

Productes químics

Per al seu reciclatge, si algun
té residu perillós, s’ha de fer un procés previ de descontaminació. La
resta d’aparells es desmunten i se
separen els seus components. A
continuació cada material es recicla per separat (plàstics, metalls,
☯
vidre, etc.).

Hi ha diversos mètodes de tractament:
Tractament químic. Transformació amb calor, neutralització, processos redox.

Línia marró: televisors, vídeos,
equips de música, etc.
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ART I CIÈNCIA, LA COMBINACIÓ
IMPOSSIBLE?
ESTUDI DE L’ART DES D’UN PUNT DE VISTA CIENTÍFIC
Soraya Ramón Hervás

Resulta estrany veure a un químic interessar-se per l’art, però
tampoc s’entén que un artista ho
faci per la ciència. I jo em pregunto, no han passat ja suficients anys
des que es deia que el cotxes eren
les joguines dels nens i les nines
les de les nenes? En realitat no
crec que aquestes dues professions siguin realment tan allunyades.
Quan el/la químic/a està al seu laboratori investigant sobre noves formulacions, fent cuinetes, com em
deia a mi un profe de la uni, porta
una bata i mescla un conjunt de reactius per obtenir-ne un producte
final, i quan l’artista es troba al seu
taller porta una bata i mescla un
conjunt de pigments amb la finalitat d’aconseguir una nova paleta de
colors. I bé, és què no s’assemblen
les dues professions en algunes
coses? Resulta molt habitual que
les persones es dediquin a un
camp en concret, que es facin
grans professionals en la matèria
d’aquest camp i que fins a la seva
mort no treguin el cap de la professió que varen triar ja fa anys.
Això ja s’inculca des que acabes
l’ESO, quan et demanen que elegeixis entre ciència o art, lletres o
matemàtiques. I que jo sàpiga a la
carrera de química també n’hi ha
de lletres... però bé, jo no sóc qui
per qüestionar el pla educatiu, això
és cosa d’altres, no?
En ocasions, és convenient que
una persona que no pertanyi a la
matèria opini donant una visió diferent, és a dir, el químic, l’historia-

20

dor, el geòleg i el restaurador haurien d’intervenir com a tals i complementar així la perspectiva purament
artística. El problema de treballar
d’aquesta forma és que el llenguatge utilitzat per cada especialista és
diferent, és per això que resulta fonamental treballar amb persones
amb una amplia visió, de forma que
quan es faci la posada en comú
n’hagi una fluïdesa i sensació positiva en les aportacions fetes. Crear
un equip d’aquestes característiques resulta complicat, però és que
en realitat la cultura no és altra cosa
que la estreta unió entre els diferents
coneixements i la comunicació dels
mateixos.
De forma tradicional, l’estudi de
l’obra d’art s’enfocava des del camp
historicoartístic, però a partir del
segle XVIII, aproximadament, es comença a fer l’anàlisi científica per
determinar la composició química de
monedes, aliatges i vidres. Per tal
de fer aquestes anàlisis, és necessària una important quantitat de
mostra, i a això se li ha d’afegir el
fet què les tècniques encara són de
caràcter destructiu i això precisament no resulta un punt a favor dels
químics.
Val a recordar que les obres d’art
són úniques i valuoses a nivell econòmic i/o historicoartístic; això implica que a l’hora de caracteritzar els
materials que la constitueixen es tingui una quantitat limitada de mostra. A més s’ha de tenir en compte
que des del punt de vista químic les

obres d’art són molt heterogènies i,
per tant, la presa de mostra ha d’ésser variada, com per exemple per a
la datació d’una paleta cromàtica,
utilitzada a la pintura d’un retaule
d’una església, on almenys es necessitaria una mostra de cadascun
dels diferents colors. A sobre, s’ha
de comptar amb què no n’hi ha replicats, fet que implica ser encara
més acurat.
La mentalitat dels restauradors
comença a obrir-se una mica al començament del segle XX, amb el
desenvolupament de les tècniques
microquímiques, que aconsegueixen minimitzar el volum de mostra
presa, i amb tècniques de caire no
destructiu ni agressives, que permeten analitzar in situ. Es comença
a obtenir informació sobre els components orgànics i inorgànics que
componen la mostra i, a partir
d’aquí, alguns laboratoris i museus
comencen a estudiar les tècniques
i materials del patrimoni cultural.
Com a inconvenient s’ha de dir que
amb la disminució de mostra augmenten però els problemes de representativitat.
Actualment l’aplicació de la ciència a l’estudi de les obres d’art té
diferents objectius:
• Comprovació de la degradació
de l’obra associada amb reparacions anteriors.
• Estudi de la tècnica i materials
utilitzats.
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• Assessorament en les possibles
restauracions.
• Datació i autentificació.
No sempre es tracten tots el objectius a l’hora, sinó que de vegades per exemple només es vol conèixer la data de realització de l’obra
per respondre a una qüestió històrica, o bé conèixer el seu estat de
degradació per determinar la posició econòmica de la restauració. En
cas de què es faci un estudi exhaustiu, el científic es trobarà en condicions de donar un informe detallat
sobre les dades històriques o l’autenticitat de l’obra, a partir dels materials i les tècniques emprades.
També es trobarà en condicions de
donar un diagnòstic al restaurador
sobre l’estat pertinent de l’obra o bé
sobre l’autenticitat i valor econòmic.
L’anàlisi dels pigments serveix com
a indicatiu de l’estat econòmic en
què es trobava l’artista en el moment
de realitzar l’obra.
Per tant, a l’hora de col·laborar a
la restauració d’una obra s’haurà de
tenir clar l’objectiu de l’estudi:
• Finalitat de la restauració de
l’obra.
• Data històrica aproximada.

Taller de restauració al museu d’Antioquia.

• Recollida de mostres.
• Anàlisi.
• Conclusions.
Les anàlisis es realitzaran amb
diferents tècniques, com la microscòpia òptica amb llum reflectida, la
microscòpia electrònica de rastreig
amb microanàlisi de raigs X (SEM),
la difracció de raigs X (DRX), l’espectroscòpia infraroja i la cromatografia. Aquestes tècniques ens aju-

daran en la identificació dels pigments i els aglutinants, l’estudi de
les dauradures, la valoració dels retocs, la caracterització de les eflorescències salines i detalls que sempre es descobreixen a cada obra.
L’estudi científic de l’obra ha de
servir per valorar no tan sols les
emocions transmeses per l’artista,
sinó també el seu enginy a l’hora
d’experimentar amb els medis que
té al seu abast, per tal d’aconseguir
l’efecte desitjat, com per exemple
afegir components en quantitats ínfimes, a escala micro, d’una determinada resina per tal d’aconseguir
efecte de profunditat a les seves
obres.
I si comencen tal i com ho havíem fet, és possible que ara responguem de forma diferent a la següent
pregunta:
«Quan el científic ofereix unes
bones conclusions a determinats
fenòmens, no s’emociona tant com
ho fa l’artista quan gaudeix de l’harmonia de la seva obra finalitzada?»

Pintura de Sorolla en procés de restauració.
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I és que si els somnis i emocions es queden atrapats sempre els
☯
podrà ajudar la ciència.

21

col·laboracions

LA CIENCIA SE VA DE MARCHA
Balbino Baquero

El científico ha de ser silencioso y discreto. Vivirá en soledad, apartado de la gente.
San Alberto Magno en su tratado De Alchimia

Las ciencias experimentales,
sobre todo la química, requerían en
sus comienzos manifiesta discreción entre sus practicantes, ya que,
al considerarse depositarios de la
verdad y sospechosos de vinculación con la magia y brujería, no solían divulgar sus conocimientos ni
relacionarse con el mundo ajeno a
su cometido.
Ya entrado el siglo XVIII, la Enciclopédie ou Dictionnaíre raisonné
des Sciences, des arts et des métiers definía al colectivo químico
como «un pueblo distinto que vive
prácticamente aislado en medio de
un pueblo más grande...».
Un claro ejemplo de moderación
y soledad fue la vida del químico
inglés Henry Cavendish (17311810), detector de la existencia del
hidrógeno. Obsesionado por mantener su aislamiento, mandó construir en su vivienda un laberíntico sistema de dobles puertas y escaleras
para no coincidir con la servidumbre, medida que no evitó al misógino aristócrata, el shock emocional
que sufrió en cierta ocasión en la
que coincidió, en uno de sus pasillos, con una chica de la limpieza.
Siguiendo el encabezamiento en
esta reseña, vamos a detenernos en
una muestra de científicos que interpretaron con cierta laxitud la normativa del santo patrón Alberto
Magno.
Trotamundos incansable, Teofrasto Paracelso (1493-1541), creador de la iatroquímica o química
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médica, viajó por España, Francia, Italia...,
participó en varias contiendas bélicas, siempre ejerciendo su labor
de galeno. Cliente asiduo de bodegas y tabernas, su atípico estilo –provocador, violento, bebedor, charlatán,
fanfarrón y juerguista–
le condujo a una vida
tortuosa y complicada.
Se enfrentaba con todo
el que no estuviese de
acuerdo con sus tesis,
insultaba a médicos y
gobernantes, actitudes
que le ocasionaron no
pocos problemas. «Maravilloso Paracelso,
siempre lúcido y siempre borracho como los
héroes de François Rabelais», solía exclamar
en momentos de eufo- Estatua de John Stith Pemberton situada frente al World
of Coca-Cola, el museo de Coca-Cola en Atlanta.
ria, haciendo referencia
a los personajes de
Un poco anterior al, con el tiemGargantúa y Pantagruel del escripo, celebérrimo jarabe inventado
tor y médico francés contemporápor el boticario de Atlanta, es el
neo suyo.
Vino Mariani –un mejunje que contiene jugo alcohólico de coca–, paA finales del siglo XIX, el morfitente del químico corso Angelo
nismo (neologismo con que se coMariani que, como se veía venir,
nocía entonces el consumo habialcanzó gran predicamento en Eutual de cocaína) se puso de moda
ropa y EUA, siendo el físico Thoentre el colectivo médico-farmacéumas Edison –prolífico inventor
tico. John Stith Pemberton (1831estadounidense– uno más entre el
1888), creador de la Coca-Cola, se
distinguido grupo de degustadores,
habituó al citado alcaloide, después
Emile Zola entre ellos. También la
de administrárselo para combatir
soberana británica (Victoria) empilas molestias de sucesivas enfernó realmente el codo con el estimedades que, con frecuencia, le
mulante bebedizo tanto en privado
aquejaban.

NPQ 444 • gener-febrer 2009

col·laboracions

como en recepciones oficiales o
festivas.
William Rowan Hamilton (18051865), matemático irlandés cuyos
trabajos han contribuido, decisivamente, al desarrollo de la mecánica
cuántica y la relatividad, al separarse de su esposa, dividió su tiempo
entre el estudio y sus nuevas amistades, un selecto y garboso grupo
de escritores románticos, entre ellos
el poeta W. Wordsworth, autor de
aquellos inolvidables versos: Aunque ya nada pueda devolver la hora
del esplendor en la yerba de la gloria de las flores / no os apenéis porque siempre / perdurará la belleza
en el recuerdo. En este ambiente,
Hamilton se inició en el culto a Baco
y otras veleidades disolutas, mientras acumulaba montones de papel,
resultado de sus investigaciones, en
el escritorio de su destartalado apartamento.
La Fundación Nobel se preocupó de maquillar la biografía de su
promotor, no muy virtuosa en algunos episodios de su vida. Alfredo
Nobel (1833-1896), no se casó pero
sí conoció a muchas mujeres. Se
dice que la razón por la que los
matemáticos se quedaron sin su
cotizado premio, se debe a que un
colega de ellos arrebató una novia
al relevante químico sueco.
Albert Einstein (1879-1955), dedicó sus buenos ratos al violín –en
su visita a Zaragoza dio un concierto en el Casino Mercantil de dicha
ciudad– y también se relacionó epistolarmente con seis mujeres, intercambiando cartas y regalos. Los
obsequios serían de ellas, sabido es
lo que Einstein miraba la pela.
Otro Premio Nobel en física, Richard Phillips Feynman (19181988) –uno de los científicos más
importantes y singulares del siglo
pasado– no se dedicó exclusivamente a la física cuántica, sino que
también se aplicó al ejercicio de diversas actividades artísticas: pintu-
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ra (realizó una exposición de su
obra), danza (perteneció a una
escuela de samba brasileña, con
la que desfiló durante unos carnavales) y música (dominaba el
tambor sambero). De ideas
avanzadas sobre la sexualidad,
según confesión propia, también
admitió haber alternado en whiskerías y bares topless.
Kary B. Mullis, investigador
de una técnica fundamental en
la biología molecular: la reacción
en cadena de la polimerasa (multiplicación de genes), que le supuso figurar en la historia de los
Nobel –consiguió el preciado
galardón en 1993– lleva camino
de no figurar en hagiografía alguna ya que, conocida es –entre la comunidad científica– su afición al ambiente playero californiano (surfin, chicas, fiestas, alcohol,
sustancias psicodélicas...).
Vamos con un apunte de crónica romántica, que también encontramos relatos de este género en los
anales de la ciencia.
El ácido barbitúrico –del que se
derivan los barbituratos y barbitúricos– fue sintetizado por Adolph von
Bayer en 1864. En aquella época,
los químicos, frecuentemente, ignoraban las estructuras de los compuestos orgánicos, por lo que cuando aparecía uno nuevo, el nombre
que se le imponía tenía referencias
con su origen, sus propiedades...
o también se daban casos en los
que el científico se acordaba en su
descubrimiento de algún familiar o
amigo, como hizo von Bayer que
dedicó a su amiga Bárbara, de la
que estaba enamorado, el compuesto que había obtenido al hacer reaccionar urea con ácido malónico, razón por la cual lo llamó
ácido barbitúrico. Posiblemente, la
dedicatoria hubiera impactado más
acompañada de un detallido de la
firma Cartier, que por aquel entonces ya gozaba de considerable
prestigio.

Albert Einstein tocando el violín.

Se puede considerar al químico y erudito Marcelin Pierre-Eugène Berthelot (1827-1907), uno de
los científicos más notables de la
Francia del siglo XIX. Algunos van
más lejos y, como Matignon, lo
consideran el más adecuado sucesor de Lavoisier, a pesar de su
obstinada oposición a la teoría atómica, con el consiguiente perjuicio
para el progreso de la química francesa. Sus aportaciones al desarrollo de la química fueron diversos y
evidentes: síntesis del metanol y
del acetileno, esterificación de los
alcoholes por los ácidos, trabajos
sobre velocidad de reacción, etc.
No pudiendo resistir la muerte de
su esposa, puso fin a su vida al enterarse de su fallecimiento y así
descansan juntos en el mismo sepulcro.
Podríamos alargar la lista incluyendo también una representación
de científicos españoles de prestigio en esta animada nómina, pero
–por si acaso– la obviaremos,
echando mano de la excusa del
matemático francés Pierre Simon
de Fermat (1601-1665) para eludir
la demostración de su enrevesado
teorema: «el margen de papel que
resta es demasiado pequeño para
☯
contenerla».
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FOTOKÍMIA 2008
Una nova edició de Fotokímia,
la segona en format digital, i la primera sense la participació de
l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Després de molts anys organitzant conjuntament aquesta gimcana, van manifestar que enguany
no ho farien. Ho hem fet nosaltres
sols.

Va ser el passat 2 de novembre.
Un dia de força pluja, tanta que més
d’un fotògraf, prèviament inscrit, es
va quedar a casa. «Amb aquesta
pluja no es poden fer bones fotografies» van pensar. Gran error, amb
pluja es poden fer fotos molt maques; el que sí és cert és que resulta una mica emprenyador aguantar

el paraigua amb una mà perquè la
màquina no se’t mulli, i amb l’altra
la màquina, naturalment.
Amb el temps així, el tema es va
escollir per consens entre els participants, i no va ser cap altre que:
Paraigües. I vam trobar força tema,
perquè en tot el matí no va deixar
de ploure.
Reunit el jurat, i després d’un
debat força animat, es va arribar al
següent veredicte per majoria. És el
primer any que el veredicte no es fa
per unanimitat.
1r Premi: Joan García.
2n Premi: Marta García.
3r Premi: Enrique Julve.
Finalment volem agrair la col·laboració de Banc de Sabadell, que
com ja es tradicional atorga uns suculents premis en metàl·lic als guanyadors, i a Montana Color amb
importants regals.

Primer premi. Joan García.

Segon premi. Marta García.
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T’apuntes ja a la Fotokímia
☯
2009?

Tercer premi. Enrique Julve.
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SANT ALBERT 2008
Al calendari dels químics el dia
15 de novembre està en vermell. Un
any més els químics hem celebrat
el nostre patró com cal, i això és així
des que tenim Col·legi, i fins i tot
abans, quan només hi havia l’ANQUE. En tots aquests anys hi ha
hagut diferents actes per festejar la
diada, però els clàssics són la mis-

sa i el sopar, i és que costa trobar
noves activitats per engrescar la
gent més jove del Col·legi.
Enguany la missa es va celebrar
a l’església de Santa Anna, ben a
prop del nostre Col·legi. No és la
primera vegada que se celebra en
aquesta església, però hi havia una
tradició de fer-la en
el mateix Col·legi.
Vàrem trencar la
tradició i certament
queda més solemne a l’església; així
ho van reconèixer
els assistents, i els
organitzadors van
prendre bona nota. Després de la
missa el vermut,
aquest sí al Col·legi, i enguany vam
ensopegar un dia
assolellat, la qual
cosa ens va permetre degustar-lo
a la terrassa.

El sopar va ser, com en els darrers anys, a La Fontana de l’Eixample. Poques novetats en l’estructura general de l’acte: pica-pica
d’entrada a peu dret per retrobarnos amb els companys, ja a taula
un menú acuradament seleccionat
pels organitzadors, parlament del
degà, lliurament dels premis de fotografia, lliurament dels Ordes de
Manganès, Zirconi i Estany, i finalment lliurament entre els assistents
dels obsequis cedits per diferents
empreses.
Poques novetats, sí, però hi va
haver una de sonada. Aquest any
vàrem tenir la visita de la Tuna de
Ciències de Barcelona. No és la
primera vegada que ens visiten
aquests simpàtics tunos, però tampoc és habitual, jo diria que és la
segona vegada. I la veritat és que
donen una nota de color molt agradable; amb els seus cants i els
seus balls van fer vibrar els assistents. Prenem nota també per a
☯
propers sopars.

El nostre company Mn. Joan Bertran va
celebrar la missa a l’església de Santa
Anna.

Joan García, Marta García i Enrique
Julve rebent els premis de mans del
degà, José Costa, i de Carme Borés.
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Guardonats amb l’Orde del Manganès.

EMPRESES
COL·LABORADORES
SANT ALBERT 2008
BANC SABADELL
BASF
CADBURY
COMPAÑÍA INDUSTRIAL
METALÚRGICA (JAER)
COTY PRESTIGE
CRODA IBÉRICA
DAMM
GALLETAS BIRBA
GAS NATURAL
LA SEDA DE BARCELONA
LABORATORIOS DR. ESTEVE

Guardonats amb l’Orde del Zirconi.

Guardonats amb l’Orde de l’Estany.
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Els guanyadors de l’Olimpíada
Química de Catalunya.

El de l’esquerra és un vell tuno que es
va incorporar, el nostre vicesecretari
Aureli Calvet. El de la dreta és un espontani.

La tuna de ronda per entre les taules.
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JORNADA SOBRE
Los pigmentos en la industria de las
pinturas industriales y decorativas
El pasado día 18 de noviembre
de 2008 tuvo lugar la Jornada técnica Los pigmentos en la industria
de las pinturas industriales y decorativas. Esta Jornada estuvo organizada por la Sección de Corrosión
y Protección de la Associació de
Químics de Catalunya.
Después de una breve salutación y presentación de esta Jornada por parte de nuestro compañero
D. Enrique Julve, prosiguió el acto
con la exposición de la primera ponencia, a su cargo, titulada Importancia de los pigmentos en la
formulación de las pinturas. El ponente se refirió a la presencia de
los pigmentos en cualquier tipo de
pinturas, ya sean decorativas, anticorrosivas o de cualquier otro tipo
industrial. Se refirió seguidamente
a la calidad de las pinturas y de los
pigmentos integrantes según se trate de un formulador o de un aplicador, recalcando que, en definitiva,
esa calidad debe valorarse en el recubrimiento (revestimiento) formado sobre el objeto o pieza a recubrir.
Y en ese aspecto, dijo, hay que contemplar los cinco factores siguientes: (a) buena formulación, (b)
buena fabricación, (c) buen estado
de la superficie a pintar y buena preparación de la misma, (d) buen método de aplicación, y (e) buen
secado. Examinó cada uno de estos cinco factores, haciendo énfasis en la metodología de cada uno
de ellos y acabó afirmando que, si
se han tenido en cuenta y se han
aplicado correctamente, darán lugar a una pintura de buena calidad,
que cumplirá el objetivo propuesto
al aplicarla.
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A continuación D. Ferrán Portolá, experto en pinturas para automóviles, expuso la ponencia titulada
Los pigmentos en la industria de pinturas, presentada por D. Juan Tortosa (responsable de ventas de resinas para imprenta, envasado,
madera y recubrimientos plásticos,
de BASF), quien no pudo exponerla por estar ausente de España.
Comenzó hablando de los pigmentos en general, definiendo sus
particularidades: partículas sólidas
coloreadas insolubles en el vehículo fijo y volátil al cual se incorporan.
Los pigmentos, dijo, son los responsables del color, de la opacidad y
del poder cubriente de la pintura de
la que forman parte. Sus principales propiedades en pintura líquida
son: dispersabilidad, reología, floculación, sedimentación y estabilidad
de almacenamiento. En pintura seca
sus propiedades son: resistencia a
la luz ultravioleta, resistencia a la
intemperie, resistencia a disolventes, resistencia química, resistencia
térmica y al sangrado. Las características de los pigmentos en cuanto
a color son: claridad, saturación,
matiz, fuerza colorante, opacidad,
brillo y transparencia. Atendiendo a
su naturaleza química, el ponente
dijo que los pigmentos se pueden
clasificar en dos tipos generales:
orgánicos e inorgánicos, pudiendo
utilizarse en forma sólida, predispersada o soluble.
Seguidamente, D. Josep Regincós, director de I+D de Euroquímica Bufí y Planas, S.A., habló acerca
de Pinturas industriales y decorativas. Indicó que estas pinturas se

suelen aplicar sobre piezas a decorar o a proteger mediante un proceso en continuo. Los pigmentos que
se usan en la industria son de muy
variadas calidades, desde pigmentos de gran resistencia al exterior
hasta pigmentos para interior, de
menor resistencia, así como otros
exentos de toxicidad manifiesta,
empleados en juguetería o a estar
en contacto con alimentos. En la
actualidad, un factor importante a
tener en cuenta es observar como
afecta la normativa RD 117/2003 a
las líneas de pintado industrial, sobre todo en lo que se refiere a las
emisiones de VOC’s. Otro factor a
considerar, dijo, es la reciente normativa REACH, que influirá en la
continuidad de muchas materias
primas. Ambos factores afectarán y
dificultarán en una gran cuantía la
tarea del formulador de pinturas. Seguidamente, el Sr. Regincós hizo
mención de los tipos de productos
de un solo componente más importantes usados para el pintado industrial y decorativo, ampliándolos
después a los productos de dos
componentes. Finalmente, el ponente enumeró los sectores industriales a los que van destinados
estos productos.
Por último, D. Ferrán Portolá,
experto en pinturas para automóviles, presentó su ponencia, titulada
Las pinturas en la industria de la
automoción. Se refirió en primer lugar a la función principal de las pinturas en la industria de la automoción: protección contra la corrosión
y efecto decorativo, actuando, a través del color, como imagen de marca y convirtiéndose así en promo-
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tores de ventas de un determinado
modelo. Ante la obligación de prevenir la contaminación, tanto acuosa como aérea, en esta industria
se está procediendo ya a una reducción drástica de las emisiones
de compuestos orgánicos volátiles
(VOC’s). Y ello para cumplir con la
Directiva 97/C 99/02, aparecida en
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 26-3-97, refrendada por el Consejo de Ministros Europeos el 11 de marzo de
1999, haciendo referencia a la pu-

blicación del Diario Oficial de la Comunidad Europea C 248/1-25, volumen 41, de fecha 7 de agosto de
1998. Según esta normativa, el límite de emisión de disolventes para
un taller nuevo se sitúa en 45 g/m3
o 3 kg/vehículo. Para lograr el cumplimiento de esta normativa en la
industria de la automoción, dijo el
ponente que hay tres posibles vías:
emplear pinturas con alto contenido en sólidos, emplear pinturas en
polvo o emplear pinturas hidrosolubles. De estas tres vías, la indus-

tria de automóviles ha adoptado actualmente la utilización de pinturas
hidrosolubles.
Finalizada esta última intervención y después de un breve coloquio, se clausuró el acto con unas
palabras del presidente de la sección técnica, quien invitó a los presentes a los próximos actos de la
misma, que tendrán lugar a comienzos del año 2009.
J. E.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
Una nova mirada a la química
experimental de batxillerat
El passat dia 1 d’octubre va tenir
lloc la presentació en el nostre
Col·legi del llibre Una nova mirada
a la química experimental de batxillerat, realitzat per la Secció Técnica d’aquest Col·legi amb la col·laboració de la Facultat de Química
de la Universitat de Barcelona i amb
el suport del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
L’acte fou presidit pel sotsdirector del Servei d’Ordenació Curricular del Departament d’Educació,
amb les intervencions de Jaume
Granell, com a representant dels
professors de la Facultat de Química, Miquel Paraira, com a representant dels professors de la Secció Tècnica, Pere L. Cabot, degà
de la Facultat de Química, Emilio
Tijero, vicedegà del Col·legi de Químics. En els seus parlaments tots
varen destacar la importància de la
col·laboració entre les tres entitats
en l’elaboració i divulgació d’aquest
llibre.
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En acabar els parlaments es va
distribuir un exemplar del llibre a tots
els assistents, que varen omplir de
gom a gom les nostres instal·lacions,
i a continuació se’ls va oferir un petit refrigeri amb una copa de cava.
Aquest llibre s’ha distribuït i obsequiat a tots els centres de Catalunya que ofereixen el batxillerat
científic, per facilitar la tasca docent
del professorat que imparteix l’assignatura de química.

Una mostra de la inquietud que
té el professorat de química per adequar l’ensenyament d’aquesta assignatura a les necessitats del seu
alumnat es va fer palès, ja que més
de 120 professors i professores van
assistir a aquesta presentació.

És evident que per involucrar i
estimular l’alumnat de batxillerat en
el coneixement de la química és
imprescindible treballar la seva vessant pràctica. Tota ciència experimental, a més a més de la seva part
teòrica, neix, creix i es desenvolupa
en els laboratoris i en les indústries
d’arreu del món.
Totes les pràctiques han estat
proposades i dissenyades fent especial èmfasi en:
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• El nou currículum de la química
en el batxillerat, per tal de que
resultin amenes i entenedores
per tot l’alumnat i els ajudi a desenvolupar les seves habilitats i
capacitats al laboratori.
• La seva adequació a l’estudi de
la realitat del món que ens envolta, dins de l’àmbit Ciència,
Tecnologia i Societat.
• L’ús de materials comuns en la
vida quotidiana.
• Les mesures de seguretat, tant
personals com ambientals, que
cal adoptar en tot treball experimental.
• I una especial atenció en el consum de reactius, i en minimitzar
l’impacte ambiental produint
menys residus i reciclant o reutilitzant els productes obtinguts.

Els autors del llibre. D’esquerra a dreta, primera fila: Montse Corbella, Carmen González, Gemma Fonrodona i Roser Fusté; segona fila: Francesc Centelles, Ernesto
Nicolás, Jaume Granell, Josep M. Fernández i Miquel Paraira.

Josep M. Fernández-Novell
Roser Fusté
Miquel Paraira

Dues imatges de la sala d’actes durant
la presentació del llibre.
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GONÇAL DE REPARAZ,
EL DESCOBRIDOR DEL CONGOST MÉS PROFUND DEL MÓN *
Josep M. Palau
Periodista i Fotògraf

El sol començava a il·luminar el
venerable biplà, plantat al bell mig
de la pista d’aterratge d’Arequipa,
al sud del Perú. Aquella ferralla de
1940 portava 14 anys de servei i
es negava a fer contacte. Gonçal
de Reparaz el mirava amb preocupació. De sobte, quan semblava
que tot estava perdut, un ronc va
sortir del motor. Sense perdre el
temps, el geògraf va agafar la càmera fotogràfica i va donar ordre
d’enlairar-se. Un motor tronat i un
vol a 4.000 metres d’alçada pel damunt de volcans de vertigen són incompatibles, però Reparaz no estava disposat a perdre l’oportunitat
de sobrevolar aquella regió ignorada del seu país d’acollida. La intenció era cartografiar les conques
fluvials del Perú per estudiar les
possibilitats de regar les zones més
àrides, tècnica que ja havia aplicat
a Andalusia i als rius del nostre país
(Essai sur l’hydrologie des cours
d’eau catalans. Tolosa 1938). Llavors, l’avió es va inclinar per la banda esquerra i el va veure: una torrentera espectacular tallava a pic
una gorja de 3.000 metres de desnivell en el terreny d’origen magmàtic. Era l’any 1954 i acabava de
descobrir la gorja del Colca-Majes.
Tal i com va recollir la troballa El
Correo de la UNESCO, «un congost més profund que el del Colorado».

*

Arequipa, al sud del Perú, punt de partida de l’expedició al Colca.

Sota la llum desgraciada del fluorescent, observo la fotografia presa per Reparaz. L’angle indica que
per disparar va haver de treure el
cos fora de l’aparell. Una «foto estomacal», tal i com l’havia descrit a
la seva filla, Maria del Carmen. A
banda i banda, amuntegats a les
prestatgeries metàl·liques, hi ha arxivadors, llibres, carpetes i caixes de
galetes on els avis hi guardaven els
clixés. És l’arxiu Reparaz, arribat del
Perú i en procés de catalogació,
segons m’informa la Carme Munta-

El passat 11 de novembre, dins del cicle Món i Tradició XVI, fou projectat el documental La mirada d’un geògraf. Vida i viatges de Gonçal de
Reparaz, de propera emissió per TV3. La presentació va anar a càrrec
dels seus autors, el nostre amic i col·laborador Josep M. Palau i Manuel
Benavente.
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ner, responsable de la Cartoteca de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
Tot plegat fa pensar en una escena
de l’Indiana Jones, on després de
mil aventures, la peça cobejada
s’emmagatzema en una lleixa anònima. La diferència radica en que la
feina del Cartogràfic posarà el material a l’abast del públic. I la referència aventurera no és gratuïta,
perquè la vida de Gonçal de Reparaz conté els elements d’una novel·la d’acció, amb algunes dosis
d’intriga i espionatge; Reparaz va
passar de viure a Catalunya, on formava part de la direcció del Centre
Excursionista de Catalunya, a l’exili
francès, seguit de prop per la
Gestapo –a qui no va agradar que
comprés armes per a l’exèrcit republicà a Txecoslovàquia–, per acabar
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EL LLEGAT DE GONÇAL DE REPARAZ
El temps s’ha aturat al despatx de Gonçal de Reparaz, al segon pis
de la seva casa de Lima. Només falten els llibres que la seva filla,
Maria del Carmen de Reparaz, va oferir a l’Institut Cartogràfic de
Catalunya. Maricarmen confessa de bon grat la seva devoció pel
pare, el personatge de la seva vida «perquè quan jo vaig néixer, ell ja
tenia 59 anys. Vaig fer-li de neta, no de filla». Aquesta dona madura i
serena treballa a Promperu, l’organisme oficial de promoció turística
del país, i és filla del segon matrimoni del geògraf. D’alguna manera,
ella també ha seguit els camins traçats pel pare, un home addicte al
treball que, d’altra banda, sabia trobar el temps per cantar-li cançons
de bressol a la Maricamen o per dur-la als voltants de Lima per fer-li
apreciar «la bonica lliçó de la superfície de la terra per a qui sap llegirla o interpretar-la».
Ara, el somni de la Maricarmen és que els arxius del pare i de l’avi,
encara a Salamanca, es puguin ajuntar algun dia. «Seria el seu
retrobament, més enllà de la mort a l’exili i de la dramàtica separació
provocada per la Guerra Civil Espanyola». Coneixent la determinació i empenta de la filla de Reparaz, no seria estrany que el desig es
fes realitat.

els seus dies al Perú. Per tanta i tan
variada biografia, Reparaz va pagar
un preu: els seus familiars diuen
que, en el terreny personal, la seva
va ser una vida de ruptures. En el
material, la magnífica biblioteca del
seu pare va caure en mans de
l’exèrcit feixista, pèrdua que mai no
va superar. Entre d’altres documents, es va perdre la correspondència i el testament del general
carlí Tomás de Zumalacárregui, parent llunyà de la família, i un volum
de documents sobre Cristòfor Colom, publicats el 1892 per la duquessa d’Alba, que havia estat propietat
de la reina Isabel II. Aquest llegat
resta a l’Arxiu de Salamanca.
El pare de Reparaz, que es deia
com ell, va ser un geògraf africanista del segle XIX que predicava
un colonialisme menys depredador.
També va ser diplomàtic, motiu pel
qual el seu fill va néixer a Sèvres,
França, l’any 1901, i el va seguir
en els seus trasllats al Marroc, Brasil, Portugal i Catalunya. Com a
conseqüència, el petit Gonçal es va
formar a la biblioteca del pare, d’una
manera enciclopèdica però anàrqui-

32

ca. Instal·lats a Barcelona l’any
1922, el contacte amb els geògrafs
del Centre Excursionista de Catalunya va
donar ales a la seva
passió per la terra.
De seguida va aprendre el català, gràcies
a la extraordinària facilitat del noi per a les
llengües, i el diari La
Publicitat va imprimir
sovint la seva firma.
A més, fins a l’inici de
la Guerra Civil, Reparaz va exercir de professor de geografia a
l’Escola Social de
Barcelona i a l’Escola Nàutica de la Mediterrània. De la seva
tasca acadèmica, el
més important va ser
l’aportació al concep-

te d’organització comarcal del territori. El secretari per a la Planificació Territorial de la Generalitat, Oriol
Nel·lo, entusiasta de l’obra de Reparaz, explica que «en aquella època, l’escola possibilista francesa ja
treballava en una geografia descriptiva, que identificava unitats del territori tenint en compte el aspectes
socials». Sota el mestratge de Pau
Vila, que acabava de publicar una
monografia sobre la Cerdanya a
Editorial Barcino, Reparaz va preparar amb la motxilla a l’esquena
el volum de La plana de Vic. El llibre, imprès el 1928, es va reeditar
per Eumo el 1982, reivindicant el
seu valor com a primera pedra en
el camí que va de la divisió provincial a la comarcal. De fet, el llibre
no és tan interessant pel que diu
com pel mètode emprat. A banda,
Reparaz va ser el més gran expert
en cartografia medieval catalana.
Per exemple, de les seves investigacions a la Bibliothèque National
de París va deduir que el cartògraf

Imatge presa durant el
primer sobrevol del
Colca.
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Jafuda Cresques era també el Mestre Jacome de Malhorca, cridat pel
rei de Portugal amb la intenció de
crear l’escola cartogràfica portuguesa, eina fonamental del poder en el
segle XIV.
Els llaços de Gonçal de Reparaz amb Portugal, sobretot a través
dels intel·lectuals vinculats a Seara
Nova, revista doctrinària i crítica
amb la dictadura de Salazar, el van
posar al punt de mira durant la Guerra Civil Espanyola, i encara més per
la seva tendència catalanista. L’any
1938 es va exiliar, recorrent aquells
mapes que tantes vegades havia
estudiat amb la seva lent de cartògraf. Primer va anar a Prada de
Conflent, on va sobreviure com a
professor de llengües, amb alumnes
com la filla de Pau Casals o l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch. Però
«els ostrogods», com anomena als
feixistes en la seva correspondència, no el deixaven tranquil. Llavors
va viatjar a Bordeus amb la seva
família, on va desaparèixer.
Haurien de passar molts anys
fins que, d’una banda l’interès editorial de la Universitat de Vic per
reeditar la monografia de Reparaz,
i de l’altre les investigacions acadèmiques de l’Oriol Nel·lo i l’Enric
Lluch sobre la història de la cartografia, no revelarien la pista del personatge: a Aix-en-Provence viu el
professor André de Reparaz, continuador de la nissaga de geògrafs,
el qual va informar que el seu pare
era al Perú.
En efecte, després d’una separació traumàtica de la família, Gonçal
va marxar al Perú en missió d’assistència tècnica de la UNESCO, càrrec que hauria d’agrair als seus
amics de Portugal. Allà va refer la
seva vida i va lluitar contra tota mena
de molins, barrejant cada cop més
l’estudi amb l’acció, de manera que
tan aviat el trobem desmuntant les
portes d’un helicòpter per alleugerirne el pes i poder sobrevolar pics
d’alçades espectaculars, com desa-
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Dues imatges de les Islas Ballestas, que llavors eren unes illes guaneres i avui dia
són parc natural.

fiant tempestes de sorra al desert
d’Ica, prop de la llacuna Huacachina, per mesurar la velocitat del vent
amb el seu anemòmetre de mà, o
impulsant una de les primeres excavacions arqueològiques del país a
Puruchuco, a la vora de la capital.
Però, per desgràcia, Reparaz no
formava part de l’elit de Lima, de
manera que no comptava amb interlocutors vàlids que donessin suport
i continuïtat a les seves propostes.
Per això va haver de suportar frustracions i dificultats econòmiques.
Un exemple el tenim en l’edició de

Perú, una guia turística i cultural en
castellà, anglès i francès, il·lustrada
i amb mapes. Als anys 50 i 60, el
Perú no era la destinació turística de
primera magnitud d’avui dia, de manera que la guia i el negoci de postals associat van fer aigües. En paraules de la Carme Muntaner del
Cartogràfic, «Reparaz era molt bo
fent anàlisi de l’entorn i identificant
potencials, però tenia el problema
d’avançar-se al seu temps».
Però la gran obra de Reparaz en
aquell país d’Amèrica Llatina va ser,
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Ica i Huacachina, dues zones del desert del sud, prop de les línies de Nasca. Pel
que fa a la segona, Huacachina, és un oasi gairebé intacte.

sens dubte, l’estudi de 36 conques
fluvials, dibuixant-ne els mapes a
gran escala i calculant el règim dels
rius per tal d’apaivagar la set del
desert que recorre la costa oest del
Perú. Publicades i reconegudes a
Estocolm i Lima, aquelles anàlisis científiques encara esperen l’aplicació pràctica. Això sí, en el decurs de

les seves exploracions, Gonçal de
Reparaz va revelar l’existència de
la gorja del Colca, inscrit al Llibre
Guinnes dels Rècords el 1984, després que l’expedició Canoandes,
sufragada per la National Geographic, posés punt i final a la polèmica sobre si aquell congost era més
profund o no que el del Colorado. El

mateix hauria pogut aclarir uns anys
abans un altre català, el Dr. Josep
M. Arias de Terrassa, el primer a
explorar per terra la llera del Colca.
Acabada la peripècia, Arias es va
presentar a la casa de Reparaz a
Lima, per retre homenatge al seu
mestre. Va fer tard. Corria l’any 1982
☯
i Gonçal acabava de morir.

Panoràmica de la gorja del Colca
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