




AVI O IVATERCERA ÈPOCA ANY XLI
NÚM. 447 SET. - OCT. 2009

Director en funcions:

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

PORTADA: Aguaitant l’horitzó.
Fotografia: Joan Astor.

o es tracta de parlar de iaios i néts o de l’impost sobre el valor
afegit, sinó seguint altres autors reflexionar sobre Actituds, Va-
lors i Idees (acrònim AVI) o bé Idees, Valors i Actituds (acrònim
IVA), atès que l’ordre no altera la suma.

El pioner a dedicar-se a este tema ha sigut el president Pujol
i el Centre d’Estudis Jordi Pujol. Efectivament, al diari La Van-

guardia del dilluns 31 d’agost passat es va publicar un article del president Pujol
amb el títol «IVA», on s’indicava entre altres coses que en la situació actual és
necessari en les persones una actitud d’autoestima amb la necessària autocrí-
tica però impregnada de vitalisme i esperança. Es recomana la seua lectura.

La reflexió ha produït tal impacte que el divendres 4 de setembre passat es
va publicar al mateix diari un article titulat «A propòsit de l’IVA de Pujol» subscrit
per Xavier Bru de Sala i que en el seu començament indica estar bàsicament
d’acord i des de posicions prou diferents. També es recomana la seua lectura.

No tinc cap dubte sobre la importància actual d’educar a la nostra societat
(sobretot a la joventut que heretarà les responsabilitats de govern) en el camí
de l’autoestima en les seues possibilitats de creativitat (Idees), de l’acceptació
de valors d’esforç, responsabilitat, etc. (Valors) i de l’actitud d’anar sempre pel
camí de la busca de l’excel·lència (Actitud).

Evidentment el lema seria: este IVA sempre positiu, mai negatiu.

Feliç tornada de vacacions i els meus millors desitjos d’IVA per al nou curs.

No se trata de hablar de abuelos y nietos o del impuesto sobre el valor aña-
dido, sino siguiendo a otros autores reflexionar sobre Actitudes, Valores e Ideas
(acrónimo AVI) o bien Ideas, Valores y Actitudes (acrónimo IVA), dado que el
orden no altera la suma.

El pionero en dedicarse a este tema ha sido el presidente Pujol y el Centre
d’Estudis Jordi Pujol. Efectivamente, en el diario La Vanguardia del lunes 31 de
agosto pasado se publicó un artículo del presidente Pujol con el título «IVA»,
donde se indicaba entre otras cosas que en la situación actual es necesario en
las personas una actitud de autoestima con la necesaria autocrítica pero im-
pregnada de vitalismo y esperanza. Se recomienda su lectura.

La reflexión ha producido tal impacto que el viernes 4 de septiembre pasa-
do se publicó en el mismo diario un artículo titulado «A propósito del IVA de
Pujol» suscrito por Xavier Bru de Sala y que en su comienzo indica estar
básicamente de acuerdo y desde posiciones bastante distintas. También se
recomienda su lectura.

No tengo ninguna duda sobre la importancia actual de educar a nuestra
sociedad (sobre todo a la juventud que heredará las responsabilidades de go-
bierno) en el camino de la autoestima en sus posibilidades de creatividad (Ideas),
de la aceptación de valores de esfuerzo, responsabilidad, etc. (Valores) y de la
actitud de ir siempre por el camino de la búsqueda de la excelencia (Actitud).

Evidentemente el lema sería: este IVA siempre positivo, nunca negativo.

Feliz regreso de vacaciones y mis mejores deseos de IVA para el nuevo
curso.

José Costa
Degà ICOQC

President AQC
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—Jo no. Començo a tenir pèrdua
de visió.

No diguis bajanades. La pregun-
ta no te la feia a tu, sinó al gènere
humà. Es poden veure els àtoms?

—Que no sóc del gènere humà,
jo?

Evidentment. Però la pregunta,
repeteixo, és genèrica. Els àtoms,
són una realitat observable?

—Home, si estan molt lluny no.
Són petits, i si te’n separes, deixes
de poder-los apreciar. En això pas-
sa com amb els vaixells: quan
s’allunyen, entre que es fan petits i
la curvatura de la Terra, se t’esfu-
men.

Em sembla que no m’agafes se-
riosament la pregunta. El que vull
dir, repeteixo, és si els àtoms són
una realitat física observable. T’ho
dic per segona vegada.

—A veure, la pregunta, ¿és re-
tòrica, és un examen o és que tu no
ho saps? Fins que no sàpiga el cai-
re de la pregunta no et respondré
seriosament.

És una pregunta retòrica, de pro-
fessor, com feia Sòcrates. La faig a
l’alumne per tal que reflexioni, vegi

la seva ignorància i aprengui algu-
na cosa.

—Oh, tu, mestre, Sòcrates revis-
colat, il·lustra’m amb la teva savie-
sa, si és que jo, més humil que el
darrer dels cucs de terra, puc arri-
bar a copsar ni que fos un dels teus
pensaments. Però què t’has cregut?

Perdona, tens raó. De vegades
ens passem. Tornem al tema. Es
poden veure els àtoms? Amb els
nostres ulls, vull dir.

—Sembla que no. Són molt pe-
tits.

I amb un microscopi molt potent?

—Si tan potent és, deu ser que
sí. Tot es deu poder veure amb un
microscopi prou potent... Però, si ho
preguntes així, deu ser perquè des-
prés puguis dir: «Doncs no. Ni amb
un microscopi potent». M’equivoco?

Doncs no. No t’equivoques. La
resposta és: «Doncs no. Ni amb un
microscopi potent».

—Ara es suposa que jo haig de
preguntar, pretesament admirat:
«Però, com és possible? Ni amb un
microscopi molt potent?». I tu res-
pondràs: «Doncs no. Per potent que
sigui, no és possible». M’equivoco?

Doncs no. No t’equivoques. La
resposta és: «Doncs no. Per potent
que sigui, no és possible». I prou ja
d’aquest joc. T’ho explico primer, i
després preguntes. D’acord?

QUÈ VOL DIR VEURE?

—Tots sabem què vol dir veure.

Científicament, veure vol dir:
«percebre la imatge d’un objecte
que els rajos lluminosos que pro-
venen d’aquest formen al fons de
l’ull sobre la retina». Si tu ara es-
tàs llegint aquest article a la revis-
ta, alguna font de llum il·lumina la
pàgina, i els fotons de la llum
–aquestes petitíssimes partícules
generades pel Sol, per una bom-
beta o per un llumí, que viatgen a
la velocitat de la llum, perquè són
llum– reboten a la pàgina blanca.
A les lletres negres no hi reboten,
sinó que hi són absorbits, i les es-
calfen una miqueta.

—Les lletres negres són més ca-
lentes que les parts blanques de la
pàgina?

Sí. No ho he mesurat, ni sé que
s’hagi fet, però una mica més ca-
lentes deuen estar, segons la teo-
ria. Els passa el mateix que les ro-
bes fosques, que són més calentes

Claudi Mans i Teixidó
Departament d’Enginyeria Química

Facultat de Química · Universitat de Barcelona

PODEM VEURE ELS ÀTOMS?
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que les clares perquè absorbeixen
més llum.

—Deien que els taxis de Bar-
celona s’escalfaven més pel fet de
ser de color negre en molts trossos.

Això deien, i així és, però crec
que van mesurar les temperatures
interiors de dos taxis, un de normal
i l’altre pintat de blanc, i van trobar-
hi molt poca diferència. Actualment,
amb els aires condicionats dels ve-
hicles, la diferència seria irrellevant.
Però tornem als fotons. A la retina
t’arriben els fotons rebotats de les
parts blanques de la pàgina. Incidei-
xen sobre les cèl·lules de la retina,
que generen un senyal elèctric, ar-
riba al cervell i permet que interpre-
tis el que he escrit.

—I si porto ulleres?

És igual. Els fotons que surten
de la pàgina es refracten a les ulle-
res, però són els mateixos fotons els
que t’arriben a la retina. Els vidres
no els absorbeixen. Si ara utilitzem
un microscopi per veure una cosa
molt petita, des del punt de vista fí-
sic, res no ha canviat. Els fotons que
surten del Sol o de la bombeta re-
boten contra la pàgina, i van cap a
l’instrument òptic, s’hi refracten i
surten cap a la teva retina. Els ma-
teixos fotons. D’acord amb la defi-
nició, estem veient els objectes. Els
microscopis de John Cuff, del segle

XVIII, permetien veure les puces
com a la figura 1. Però hi ha altres
situacions diferents.

RAIGS X I MICROSCÒPIA
ELECTRÒNICA

Si volem veure objectes o estruc-
tures molt petites, no serveix de res
anar augmentant la mida i el nom-
bre de les lents del microscopi. Sim-
plement veuríem borrós i aparent-
ment mal enfocat el tros d’objecte
que estem intentant veure, però no
hi ha manera d’enfocar-ho millor.
Perquè no és l’instrument òptic el
que ens està fallant, sinó la llum que
usem, que ja no dóna més de si.
Com saps, la llum, i qualsevol altra
radiació electromagnètica, és una
realitat física que es pot descriure
en termes de partícules –els fotons–
o en termes de l’ona que porten as-
sociada. Per explicar això del mi-
croscopi i dels àtoms, aquí ens va
millor pensar en termes d’ones.

—Tot això de la dualitat ona-par-
tícula no ho he entès mai.

Ni ho entendràs. Jo crec que no
cal entendre-ho, sinó acceptar-ho.
Simplement és un fet, perquè els
experiments són els que són i els
fets són els fets. La llum es reflec-
teix, es refracta i es difracta, o sigui
que es comporta com les ones que
descriu la física. I, al mateix temps,
la llum té propietats corpusculars,
com es pot deduir de molts experi-
ments que no venen al cas. És el
cervell el que no és capaç d’imagi-
nar un objecte amb propietats apa-
rentment incompatibles.

—I tu sí que ho visualitzes?

No, en absolut. Però no em cul-
po a mi mateix pensant que sóc jo
el que no hi arriba, sinó que penso
que és la naturalesa que no permet
que hi arribi. És com intentar enten-
dre com és possible que aquell pare
de família tan amant dels seus fills
sigui alhora un pederasta o un as-

sassí en sèrie. Dues realitats dife-
rents, que són del mateix individu,
que jo penso que no cal intentar fer
compatibles entre elles. Una esqui-
zofrènia que es pot constatar però
que no es pot comprendre, només
descriure. Seguim.

—Seguim, però permet-me que
et digui que aquesta filosofia té una
certa component de penques. Dient
que no es pot entendre, i que per
tant no cal preocupar-se per enten-
dre-ho, tan panxo.

Tan panxo no. Però el que no pot
ser, no pot ser. Ara, si vols, pots
seguir torturant-te provant de com-
prendre el que no es pot compren-
dre, com feia sant Agustí.

—Què feia sant Agustí?

Diuen que anava passejant per
la platja intentant comprendre el
misteri de la Santíssima Trinitat, i es
va trobar amb un nen que anava
posant aigua de mar a un sotet de
sorra, i que li va dir que volia posar
tot el mar allà dins del pou. I com
que sant Agustí li va respondre que
allò era impossible, el nen –que era
un àngel, deia el llibre– li va dir que
més impossible encara era voler
comprendre el misteri que el preo-
cupava. Jo, allò que no entenc, ho
classifico com a misteri i no me’n
preocupo excessivament. Ara, per
ser honest només puc posar a
aquesta categoria de fets allò que
no és possible d’entendre, no allò
que no entenc perquè no en sé jo
prou. I a vegades la decisió no és
clara.

Hi ha molts tipus d’ones-fotons,
que es distingeixen per l’energia
que porten, i –en la llum visible–
pel color com les percebem. Hi ha
objectes que generen llum visible:
el Sol o qualsevol altra estrella, una
bombeta, el foc, un punter de làser,
un objecte molt calent al roig, una
marededéu fosforescent, una cuca
de llum... Qualsevol d’aquests ob-
jectes o organismes subministra

Figura 1. Imatge d’una puça feta amb
el microscopi òptic de John Cuff de
1780.
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ones-fotons que fan tot allò que
hem dit. En els colors de la llum
visible, la llum vermella té una lon-
gitud d’ona més llarga que la llum
violada –més distància entre una
cresta d’ona i la següent–, i les ones
que la transporten tenen una fre-
qüència més baixa –passen menys
ones per segon–. I la llum vermella
transporta menys energia. És com
si els fotons de la llum vermella tin-
guessin poca massa. En canvi la
llum violeta té la longitud d’ona més
curta i la freqüència més alta, i més
energia: és com si els seus fotons
tinguessin més massa. Tot això pel
que fa a la llum visible als nostres
ulls.

—Quan parles dels fotons, per
què recalques «com si tinguessin
poca massa» i no dius que realment
tenen poca massa? Massa massa
no tenen, oi?

Perquè la massa és una propie-
tat que depèn de la velocitat amb
que va l’objecte, i en sentit estricte
un objecte que va a la velocitat de
la llum no podem descriure’l amb
propietats dels objectes habituals
que van a baixa velocitat. No, no em
demanis que t’ho expliqui, pregun-
ta-li a l’Einstein. Aquest és un
d’aquells misteris que dèiem abans.
Són fets que amb el nostre sentit
comú habitual no podem explicar. Hi
ha una equació...

—Ja hi som...

Sí, no en poso gaires però algu-
na sí. És aquesta:

2

2

0

1
c

v

m
m

−

=

que relaciona la massa en repòs –o
massa invariant, o simplement mas-
sa– d’un cos m0 amb la massa m
–o massa relativista– que hipotèti-
cament té a la velocitat v. c és la
velocitat de la llum. Si v s’acostés
molt a c, m creixeria cap a l’infinit.
Els objectes que van a la velocitat

de la llum tindrien massa infinita. Per
ser coherent tot plegat, es conside-
ra que els fotons tindrien una hipo-
tètica massa –en repòs– nul·la.

Les radiacions de menys longi-
tud d’ona que la violeta, de 400 na-
nometres –un nanometre o nm és
una milionèsima de mil·límetre–, i
les de més longitud que la vermella
–700 nm– no les podem veure, però
segueixen la mateixa pauta. Des de
la llum vermella cap a longituds més
altes hi trobem la radiació infraroja
o IR, les microones, les ones dels
mòbils, les ones de radar i les ones
de ràdio UHF, VHF, etc., de poca
energia. I, per l’altre costat de l’es-
pectre, la radiació ultraviolada –els
famosos raigs UVA, i també els UVB
i UVC–, els raigs X, la radiació de
sincrotró, la radiació gamma i la ra-
diació còsmica.

—Les ones sonores són les ones
de ràdio que dius? Com que de la
ràdio se sent el so...

No tenen res a veure les unes i
les altres. Les ones sonores no són
radiacions electromagnètiques, sinó
vibracions mecàniques, ones de
pressió que es transmeten en un
medi material que vibri elàsticament,
com els metalls, o que es pugui
comprimir i expandir com l’aire. Ni a
través dels matalassos ni a través
del buit no es transmet el so, per-
què el material del matalàs no vi-
bra, i en el buit no hi ha res per
vibrar. Les emissores de ràdio eme-
ten radiació electromagnètica per
l’antena emissora, i aquesta radia-
ció, captada adequadament per l’an-
tena d’un receptor, pot generar mo-
viments en un altaveu, moviments
que mouen l’aire i aquesta vibració
mecànica de l’aire –aquesta ona so-
nora– és la que ens arriba a les
orelles.

Imagina’t un esquiador que va
baixant per un pendent fent un sla-
lom, fent contínuament esses el més
seguides que pugui. Si l’esquiador
és molt pesat –de pes, no de con-

versa–, anirà fent esses força dis-
tanciades entre elles, perquè la dis-
tància que recorrerà és llarga entre
essa i essa per la inèrcia i la poca
agilitat que té. Això vol dir que se
saltarà moltes banderetes. En can-
vi, si fos més prim, amb menys inèr-
cia, podria fer giragonses de forma
més àgil, i aniria caçant totes les
banderetes. És a dir, que el gras
podria veure les banderetes cada
deu metres, i el prim veuria les ban-
deretes de cada cinc metres, po-
sem per cas. El prim farà un
recorregut sinusoïdal que serà de
freqüència més alta que la del gras:
hi haurà més esses en el mateix
tram, i haurà pogut passar per més
banderetes.

Això és una analogia –una mica
primària, cal dir-ho– per fer-te veu-
re que una llum de freqüència més
alta –l’esquiador àgil– permet veu-
re coses més petites, perquè té una
longitud d’ona –la distància entre
dues giragonses– més petita, i pas-
sa per la matèria de forma més ínti-
ma. Les longituds d’ona més grans,
per dir-ho així, circumval·len la ma-
tèria sense penetrar-hi tant. Encara
dit d’una altra manera, una llum de
freqüència més alta és capaç de fi-
car-se per matèria més compacta,
perquè és més penetrant.

Tota aquesta manera de parlar
és molt inexacta, i faig servir analo-
gies que no són prou precises. El
que és un fet és que la llum visible
és capaç de permetre’ns visualitzar
objectes de fins a 0,1 mm a ull nu,
que són 100000 nm, i fins a 200 nm
amb un microscopi molt potent, és
a dir, 500 vegades més. Però si els
objectes són més petits, ja no els
podem dilucidar amb la llum visible,
perquè és com si la llum visible els
rodegés. Només es veu una imatge
borrosa: un microscopi amb lents
més potents ens donaria imatges
més grans però borroses i no ens
permetria veure els detalls fins.

—I què farem, doncs, per veure
els objectes més petits?
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Bona pregunta retòrica, de la que
ja en saps la resposta: usar llum de
freqüència més alta, i longitud d’ona
més baixa, que pugui ser més pe-
netrant. Problema: aquestes llums
més penetrants no són visibles pels
nostres ulls, i hem d’usar tècniques
addicionals per veure-les. La llum
ultraviolada, per exemple, no la po-
dem veure amb la nostra retina, i
hem d’usar captadors especials per
detectar-la. Un d’aquests captadors
de llum UV podria ser una camisa.

—Has escrit «camisa». Què és
una camisa, en aquest context?

En aquest context, el terme ca-
misa vol dir una camisa. Una cami-
sa normal de roba, i millor que sigui
blanca. Si hem rentat la camisa amb
un d’aquests detergents que renten
més blanc que el blanc veurem bri-
llar la camisa quan la il·luminem amb
llum ultraviolada. Aquests deter-
gents contenen un compost químic
–sol ser un derivat de l’estilbè– que
es diposita a la superfície de les fi-
bres, i s’activa quan és il·luminat
amb llum ultraviolada, desprenent
llum visible. O sigui que quan po-
sem aquesta camisa al sol, veiem
la llum que reflecteix del Sol –la llum
blanca, si la camisa és blanca– i una
llum addicional blavosa, procedent

de la radiació ultraviolada del Sol
que arriba a la camisa i es transfor-
ma en llum visible. El resultat és més
llum procedent de la camisa que la
que reflectiria si no tingués el blan-
quejant òptic. Amb una camisa de
colors el fenomen és el mateix, però
és emmascarat pels altres colors,
que en redueixen la vistositat. I no
cal que sigui una camisa, pot ser
qualsevol peça. I si ets a una disco-
teca amb llum negra –llum UVA–
veus només la camisa que brilla de
forma fantasmagòrica amb el color
blavós. Aquest és un efecte visual
que llueix molt als dimonis dels Pas-
torets, o a les mademoiselles del
Crazy Horse de París.

—La camisa blanca, un instru-
ment científic a casa. Qui m’ho ha-
via de dir. I tot això que dius ho has
vist?

Sí. Ho he vist. Els Pastorets sí
que els he vist.

Els raigs X tenen una longitud
d’ona molt més petita que la llum
visible, i per això són més pene-
trants. Però per usar la llum ultravi-
olada com a font de llum d’un micros-
copi caldria fer-hi grans canvis. Les
lents no podrien ser de vidre, per-
què el vidre normal absorbeix la llum

ultraviolada. El problema dels raigs X
és similar a la radiació UV: en bona
part són absorbits pel vidre. A més
hi ha el problema de les radiacions
molt penetrants: si tan energètiques
són, arriben a ser radiacions ionit-
zants, que modifiquen les cèl·lules i
poden generar mutacions i càncers.
Per això no s’usen microscopis de
raigs X. El raigs X s’usen per veure
estructures anatòmiques a mida
natural, per exemple l’etmoides o el
vòmer, però no per magnificar ob-
jectes petits. Però, com que no es
poden observar directament els
raigs X amb els nostres ulls...

—... Excepte en Ray Milland. El
1963 va fer una pel·lícula que es
deia L’home amb raigs X als ulls
(The Man with X Ray Eyes). Era de
terror, de Roger Corman. Encara
recordo l’escenografia que hi havia
a l’entrada del cine Capitol de la
Rambla de Barcelona, amb els llums
del sostre que eren ulls sanguino-
lents, i una pantalla on es veia la si-
lueta d’una senyora despullada que
periòdicament canviava i se li veien
els ossos.

Sí, però una cosa és tenir raigs
X, és a dir, emetre raigs X, i l’altra
tenir un captador de raigs X. Què
tenia en Milland?

—A la pel·lícula hi veia a través
d’objectes sòlids, no sé què tenia.

Si ell hi veia a través dels objec-
tes, és que algun aparell misteriós
posat darrere l’objecte emetia una
radiació, de raigs X a jutjar pel títol,
que travessa l’objecte pels llocs on
no hi ha masses òssies, i les reti-
nes en serien el captador. Una altra
hipòtesi seria que ell alhora emetés
radiació i en captés la radiació re-
botada. I encara una altra possibili-
tat seria que els seus ulls captessin
una radiació desconeguda que els
objectes emetessin. A la pel·lícula
no quedava clar res. En les radio-
grafies reals el que es fa és dispo-
sar una font de raigs X darrere el
cos i fer que la radiació el travessi.

Figura 2. Fragment de l’obra Banchetto di nozze (2003) de Benedetta Bonichi. Raigs X
i tècnica mixta en poliform i alumini. 170x610 cm. Col·lecció de l’artista.
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A continuació s’impressiona una pla-
ca fotogràfica on arriben els raigs X
que aconsegueixen creuar l’objec-
te, modifiquen les sals de plata de
l’emulsió fotogràfica, i quan es re-
vela la placa es veuen –amb llum
visible posada al darrera de la pla-
ca– els punts impressionats i els que
no, que corresponen a les estructu-
res biològiques. Abans els aparells
de raigs X eren observats directa-
ment pel metge, i fins i tot per la fa-
mília del pacient. Encara recordo
haver vist per dins el meu germà
Albert quan el van passar per la pan-
talla. Se li veien els moviments dels
òrgans en directe. Ara això ja no es
fa, perquè els observadors rebien
massa radiació. Mira la figura 2 on
es veu la radiografia d’un banquet
nupcial. És art, perquè qui ho ha fet
és una artista italiana actual.

—Tot el que fan els artistes és
art?

Per definició. Però, en una radi-
ografia, veiem realment les estruc-
tures biològiques?

—Deu ser que no, si ho pregun-
tes amb aquest èmfasi.

Efectivament, no. Els que sí que
veiem són els fotons de la llum que
travessa la placa fotogràfica, però
ja no els fotons de raigs X que tra-
vessen les estructures biològiques.
I tornem a veure els fotons del llum
fluorescent que es col·loca per po-
der observar la placa. Però veiem
la placa fotogràfica, no els ossos
reals sinó una imatge seva. I aquest
fet fa que aquesta observació sigui
diferent de les altres situacions an-
teriors.

L’any 1931 va sorgir una idea
genial, derivada de la teoria ona-
partícula de de Broglie. Si cada par-
tícula té associada una ona i vice-
versa, els electrons molt accelerats
tindran una radiació associada, i
com més ràpids viatgin, més pene-
trant serà la radiació, i permetrà veu-
re objectes més petits que amb llum

visible. I així els alemanys Knoll i
Ruska van dissenyar el microscopi
electrònic. Per aquest invent li van
donar a Ruska el premi Nobel de
Física el 1986.

—I per què no a Knoll?

Un motiu important és que ja
havia mort, i no es donen premis
Nobel a savis difunts. En un micros-
copi electrònic un feix d’electrons
s’accelera en un aparell similar al tub
d’un televisor dels de pantalla no
plana, un tub de raigs catòdics. I
aquest feix d’electrons dirigit contra
un objecte és capaç de dilucidar
estructures molt fines, perquè els
electrons accelerats tenen associa-
da una ona amb un poder de reso-
lució de 2 nm. Això és, més o menys
50000 vegades més resolució que
la vista. Això sí, per veure objectes
tan petits hem de reflectir i refractar
la radiació com fem amb la llum vi-
sible en els microscopis ordinaris, és
a dir, necessitem lents com en un
microscopi normal.

—Les lents de vidre funcionen
amb els electrons?

No, els electrons queden frenats
pel vidre i per la matèria en general.
Una lent normal no serviria. Es fan
servir lents electromagnètiques, que
són uns electroimants foradats per
on passa el feix d’electrons, que
s’estrangula o s’eixampla segons el
valor del camp magnètic dels elec-
troimants, exactament igual que la
llum visible s’estrangula o s’expan-
deix depenent de la curvatura de la
lent de vidre. I s’ha de treballar en
condicions de buit molt intens, per-
què si no, el gas frenaria els elec-
trons. I així es poden fer uns micros-
copis similars als microscopis òptics,
però amb molt més poder de reso-
lució. Són els microscopis electrò-
nics, que poden treballar de moltes
maneres. Poden funcionar per
transmissió, com molts microscopis
òptics, i es diuen TEM (Transmissi-
on Electronic Microscope). També
hi ha el SEM (Scanning Electronic

Microscope) que rastreja la superfí-
cie amb el feix d’electrons. L’aparell
capta els electrons rebotats, altres
electrons que es generen per la in-
teracció del feix que entra i la matè-
ria –els electrons secundaris–, i al-
guns raigs X i llum generada en el
procés. Tot plegat permet arribar a
resolucions de fins a 250000. Hi ha
molts problemes experimentals, per-
què com que es treballa en condici-
ons de buit, els materials biològics
han de ser completament secs, i
això en limita l’aplicació a materials
morts i dessecats, o a materials fi-
xats amb diferents tècniques. A la
figura 3 pots veure el cap d’una puça
força clarament.

Inicialment només es podien
veure les coses en blanc i negre.

—Per què? Com el cine, la foto
o la televisió, que primer van ser en
blanc i negre?

Els electrons no es veuen, com
tampoc es veuen els raigs X, i la
manera com es detectaven era fent
que xoquessin contra una placa fo-
togràfica en blanc i negre, que que-
dava impressionada, i després es
revelava. Actualment el feix d’elec-
trons es capta amb sistemes elec-
trònics que, amb un adequat tracta-
ment d’imatge, permet que veiem
les imatges de colors. Però són co-
lors falsos, perquè són generats pels
programes d’ordinador, i no corres-
ponen a colors reals de la matèria
observada. La microscòpia electrò-
nica és una tècnica ben consolida-
da que ha permès avenços enormes

Figura 3. Cap d’una puça observada
amb microscopi electrònic.
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en biologia i en ciència de materi-
als, per exemple.

RADIACIÓ DE SINCROTRÓ I
AFM

Volem encara microscopis més
potents.

—Efectivament. Volem veure
els àtoms, que són més petits que
2 nm. Usarem radiació més potent
encara…

Doncs sí. De fa uns anys que es
coneix la radiació de sincrotró. Si es
fan girar electrons, o altres partícu-
les amb càrrega elèctrica, a gran
velocitat en un camp magnètic tal
com el d’un accelerador de partícu-
les tipus sincrotró, es genera una ra-
diació molt intensa, de longitud
d’ona molt baixa, i, per tant, molt pe-
netrant. Això es va descobrir el
1947. Aquesta radiació, que es per-
dria, es pot usar per veure objectes
molt petits amb gran resolució. Ara
s’està muntant un sincrotró a Cerda-
nyola, el sincrotró Alba, al servei de
la recerca i la indústria, per caracte-
ritzar estructures a escala molecu-
lar. N’hi diuen laboratori de llum de
sincrotró. N’hi han dit de llum i no
de radiació de sincrotró, perquè la
paraula radiació és políticament in-
correcta, i als ulls de la població
sona a radioactivitat i a energia nu-
clear, que, com se sap, per a molta
gent és lletja. No dient-ne radiació,
problema ocultat.

—I per què es diu Alba un sin-
crotró, i no Manel, o Obdúlia?

No ho sé. Posats a imaginar,
potser els promotors pensen que,
dient-se com la protagonista del
Mecanoscrit del segon origen, míti-
ca novel·la del 1974 de Manuel de
Pedrolo i llibre de capçalera de l’es-
querra antifranquista, amb aquest
nom reduiran el rebuig que a priori
podria generar una instal·lació enor-
me, caríssima i paradigma de la tec-
nociència que determinats grups

d’esquerra rebutgen per sistema. No
ho sé, potser sóc molt mal pensat.

Doncs aquesta radiació de sin-
crotró, més penetrant, pot arribar a
visualitzar estructures moleculars i
cel·lulars més petites encara. Però
encara no podem veure els àtoms.

—I què farem per veure’ls? Per-
què jo ja en tinc ganes...

Doncs canviarem l’estratègia. En
lloc de seguir buscant radiacions
cada cop més penetrants, que n’hi
ha però que destruirien la matèria
que volem observar, tancarem els
ulls i els detectarem pel tacte.

—Pel tacte?

Pel tacte. Un tacte una mica es-
pecial, perquè no és el tacte de la
nostra pell, sinó el tacte d’una agu-
lla molt fina. Farem la mateixa tàcti-
ca –tàctica deu venir de tacte?– que
els cecs que llegeixen els textos
escrits en braille, amb aquelles pro-
tuberàncies sobre el paper que for-
men les lletres. Podem imaginar els
àtoms com boletes, amb un nucli
petit i molt dens, i un embolcall molt
tou i molt poc dens, que és tot el
conjunt d’electrons. Imagina’t una
fila d’àtoms un al costat de l’altre,
per exemple els àtoms d’un metall 1,
que estan disposats regularment, a
distàncies aproximadament cons-
tants. Els electrons exteriors
d’aquests àtoms estan tots compar-
tits per tots els àtoms, formant com
un núvol electrònic que envolta la
part central dels àtoms, amb els
nuclis i els electrons més interns.
Això de compartir uneix molt. El pro-
blema ve a l’hora del divorci, per-
què no saps què és de cadascú. Per
això costa tant trencar els metalls.

—No antropomorfitzis la natura-
lesa inanimada. Parlant de núvols,
cada vegada que vaig en avió em
meravellen els núvols. El que més
em crida l’atenció és la nitidesa de
la separació: aquí hi ha núvol, aquí
no. Un dia ho hauries d’explicar.

La veritat és que per ara no t’ho
podria explicar bé, perquè hi ha al-
guns aspectes del fenomen núvols
que se m’escapen. Hauré d’estudi-
ar-ho més. Pensa, però, que el nú-
vol electrònic de que parlem no té
una frontera tan nítida. En teoria,
el núvol s’estén fins a l’infinit, cada
vegada més tènue. És a dir, com
més lluny, menys probabilitat de
que l’electró passi per allà en algu-
na ocasió, però mai no s’anul·la. O
sigui que ara, potser algun dels teus
electrons m’està creuant la melsa.
Ja saps que tot això és també una
manera de parlar, perquè parlant
així és com si els electrons fossin
sempre aquelles boletes dures i pe-
tites que van orbitant, i no és això:
la boleta dura és una modelització
simple d’un fenomen també ona-
partícula. Però bé, imaginant que
el núvol electrònic fos com un nú-
vol d’aigua, amb una superfície més
o menys delimitada, aquesta super-
fície electrònica mostraria bonys
cap enfora, just allà on hi ha nuclis
a sota, i mostraria sotets i depres-
sions, just als punts corresponents
a espais entre els dos àtoms. Tal-
ment com si amaguéssim pilotetes
sota la catifa. Doncs si som capa-
ços de passar per sobre de la su-
perfície algun palpador que fos ca-
paç de detectar aquestes pujades i
baixades, estaríem detectant tam-
bé els nuclis dels àtoms que hi ha
a sota. I si fem un dibuix d’aquests
bonys, estem fent un dibuix dels
àtoms.

—Sembla que m’estiguis expli-
cant el conte de la princeseta del
pèsol, aquella que no podia dormir
perquè notava un pèsol a sota d’una
pila de matalassos. Com és possi-
ble detectar un nucli si tan petit és, i
situat tan lluny –relativament–
d’aquesta superfície per on passem
el detector?

1 En sentit estricte, a un metall no hi ha
àtoms, sinó ions dels àtoms, units pel fet
que comparteixen els electrons de tots
entre tots.
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Bé, el nucli és molt petit, però has
de pensar que té la mateixa càrre-
ga elèctrica que el conjunt d’elec-
trons que l’envolten, i hi influeix de
forma considerable. No és tema de
volums sinó de càrregues elèctri-
ques. Un pèsol sota el matalàs el
deforma una miqueta gairebé imper-
ceptible, però un nucli atòmic defor-
ma el núvol d’una manera important.

Tot plegat et pot semblar molt
esotèric, però aquests tipus d’apa-
rells es venen a les botigues. El sis-
tema te l’has d’imaginar com si fos
una agulla de tocadiscos antiga,
dels discos de vinil, que notava les
irregularitats de les estries del disc.

—Per cert, ja que parles d’estri-
es, tu saps quants solcs tenia i té
una cara d’un disc de vinil dels gros-
sos?

No ho sé, molts.

—Una estimació...

Doncs tenint en compte el temps
que dura la música i la velocitat de
gir de 33 revolucions per minut, em
surten 890 solcs. He comptat que
l’agulla es desplaça a una velocitat
aproximada de entre 30 i 15 cm/s,
segons que estigui al començament
o al final del disc.

—Molts menys solcs.

Serà el teu disc.

—Un solc. Tots els discos tenen
un solc a cada cara.

Un? Com que només un? Per
què només un? Ah, sí, és clar, no-
més un! Llarg, però només un. Tens
raó. Estaria bé calcular com de llarg
és.

—405 metres. Si va a una mitja-
na de 22,5 cm/s i una cara de disc
dura 30 minuts, multiplica...

Geometria recreativa musical.
Seguim amb el tacte dels àtoms.

Has vist que es tracta, simplement,
de tenir una punta fina que s’acosti
a la superfície del material que vo-
lem observar i que la vagi resse-
guint. I després caldrà un sistema
de captació del senyal, és a dir, un
sistema que permeti captar aques-
tes pujades i baixades del captador
i ho transformi en un senyal visible.

—Bé, sí, d’acord. Però hi ha mol-
tes pegues en tot això que expli-
ques.

Doncs, vinga!, endavant amb les
pegues.

—La primera. El núvol electrònic
dels àtoms no sembla que sigui una
cosa dura, sinó una cosa tova, fàcil
de deformar, i si la resseguim amb
qualsevol cosa –la punxa fina que
dius, un nanodit infinitesimal, per
exemple– el dit s’enfonsaria fins ar-
ribar al nucli, no es quedaria a la su-
perfície. Dic jo.

No. Penses així perquè fem ser-
vir la paraula núvol i sempre ens
l’imaginem com una cosa flonja.
Estàs barrejant dos nivells, l’atòmic
i el macroscòpic. Quan tu resseguei-
xes la superfície d’un metall, per
exemple, què esta passant? El teu
dit va pujant i baixant seguint les ir-
regularitats. Però, a escala atòmi-
ca, podem dir que els núvols elec-

trònics dels àtoms més externs de
les membranes de les cèl·lules ex-
ternes de l’epidermis del teu dit,
coma, intenten penetrar els núvols
electrònics dels àtoms externs de la
superfície del metall.

—Quina frase…

No té res de complicada, només
és llarga. I quan dos núvols electrò-
nics s’intenten interpenetrar, com
que tot són electrons, es repel·leixen
per forces electrostàtiques, i per això
no podem penetrar en el metall. És
com la repulsió entre dos pols iguals
dels imants, però en electrostàtica i
no en magnetisme.

—Però el tacte no és una repul-
sió electrostàtica, és una cosa
mecànica. Vaja, almenys és l’expe-
riència directa que jo tinc.

La sensació mecànica que tenim
quan posem el dit a una superfície
dura i ens ofereix resistència és
mecànica al nivell macroscòpic ha-
bitual, però a nivell microscòpic són
repulsions electrostàtiques, no ho
dubtis. És la mateixa cosa vista més
a fons. L’electrostàtica explica mol-
tes de les propietats de la matèria:
la duresa, la mal·leabilitat, la solubi-
litat, la flexibilitat, la viscositat dels
líquids... Tot ho pots enfocar des de
la perspectiva dels enllaços entre

Figura 4. Esquema d’un microscopi de forces atòmiques. A la pantalla s’hi observa
la representació de la superfície del clorur de sodi.
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àtoms i dels enllaços entre molècu-
les, i tots són interaccions electros-
tàtiques.

—I per què podem sucar el dit
en l’aigua? Que no passa el mateix
fenomen? L’aigua hauria de presen-
tar una resistència similar al ferro,
no?

No. Les molècules d’aigua no
estan unides entre elles de forma
tan forta com els àtoms d’un metall
entre ells: les molècules d’aigua
només estan unides amb les veïnes
per ponts d’hidrogen, que són peti-
tes forces electrostàtiques degudes
a que la molècula d’aigua és polar, i
en ficar-hi el dit podem separar unes
molècules de les altres. Però no ar-
ribem a penetrar gens en els núvols
electrònics de cadascuna de les
molècules de l’aigua.

I la segona pega?

—Si hem d’usar un instrument
que vagi resseguint la superfície
àtom a àtom, ha de ser una punxa
finíssima d’un sol àtom de gruix,
perquè si no, no podrà notar les pu-
jades i baixades.

Molt bé. Observació molt perti-
nent. Doncs sí. És una punta que
idealment té un sol àtom de gruix.
Es construeix amb una certa facili-
tat, encara que sembli una tasca

impossible. N’hi ha de metàl·liques,
de diamant o d’altres materials. Ara
ja es comercialitza des de fa uns
anys. És el microscopi de forces
atòmiques, l’AFM (Atomic Force Mi-
croscope), esquematitzat a la figu-
ra 4. S’ho van inventar cap a finals
dels vuitanta científics també ale-
manys: Binnig, Quate i Gerber, a
partir d’idees anteriors de Binnig
i Rohrer que havien desenvolupat
un aparell denominat microscopi
d’efecte túnel, l’STM (Scanning
Tunnelling Microscope), que no t’ex-
plico perquè hi surt mecànica
quàntica, que no toca a les lliçons
d’estar per casa. A aquests darrers
també els van donar el Nobel de
Física de 1986.

Hi ha diverses formes de captar
les pujades i baixades de la super-
fície del núvol electrònic. En la seva
forma més simple, hi ha una palan-
queta finíssima de 0,3 mm de llarg i
0,04 mm d’ample, de silici o d’altres
materials, que té enganxada la pun-
xa fina a l’extrem, i amb la punxa es
va rastrejant la superfície, movent
la mostra a dreta i esquerra, i enda-
vant i endarrere. Es mesuren les
oscil·lacions de la palanqueta mi-
rant com es desvia un raig làser que
s’envia cap a un micromirall que hi
ha a la palanca. Així es pot fer un
dibuix de la superfície mesurant
quant s’ha desviat el làser a cada
punt de la superfície, valor depe-

nent de l’alçada a que hagi arribat
l’agulla. Es pot fer així un mapa to-
pogràfic amb corbes de nivell que
corresponen a alçades del núvol,
que corresponen a punts on hi ha
àtoms a sota. Aquesta informació,
tractada per un ordinador, permet
fer imatges on es veu una regulari-
tat de bonys i espais entre bonys. I
cada bony correspon a un àtom.

Aquesta tècnica, que ja té vint
anys, s’ha sofisticat molt. Serveix no
només per veure àtoms sinó que es
poden visualitzar estructures de
molècules, com proteïnes o fàr-
macs, de membranes cel·lulars i de
mil coses més. Fins i tot una deriva-
ció de la tècnica permet modificar
les superfícies punt a punt, com es
pot veure a la figura 5. Es pot, per
exemple, agafar electrostàticament
una molècula i dipositar-la a una al-
tra superfície. Amb això es fan na-
nofils, que són fils d’un sol àtom de
gruix, i altres meravelles. D’aques-
ta tècnica en diuen nanolitografia, i
hi ha empreses que viuen de fer
això. La Nanoink, per exemple, es
va fundar el 2002, i van fent invents
i productes en aquest camp.

—Aviat els nanos es faran nano-
tatuatges amb aquesta tècnica...

No trivialitzis les meravelles ci-
entífiques. Un dels microscopis més
potents, el Titan 80-300 Cubed, al
Canadà, ve a tenir una resolució de
quinze milions, que permet veure
objectes de menys de 0,1 nm. Es-
tem «veient» els àtoms, perquè s’es-
tima que un àtom d’or, per exemple,
que és força gran, té un diàmetre
de 0,242 nm.

—Ja hi som amb les cometes...

És que els àtoms no els veiem.
El que veiem és una pantalla d’ordi-
nador o un full de paper on s’hi re-
presenta una informació procedent
d’un sistema electro-mecànico-òp-
tic molt sofisticat. De la mateixa
manera que en un mapa de corbes
de nivell no veiem les muntanyes,

Figura 5. Superfície de silici, oxidada punt a punt fins a escriure «UB». Procés i
imatge obtinguts per un microscopi AFM. Autor: Faust Sanz, Departament de Quí-
mica Física, Universitat de Barcelona, i Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).
Amb autorització.
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Figura 6. Tres fotos del Mediterrani occidental preses pel satèl·lit EUMETSAT el
20-2-2009, 18:00 GMT. A l’esquerra, foto presa a una longitud d’ona de 800 nm,
corresponent al canal visible. Els núvols que hi apareixen són els que es veuen a ull
nu. Al centre, foto presa a 6800 a nm, que és el canal infraroig específic del vapor
d’aigua. Les masses blanques corresponen a zones amb elevada concentració de
molècules d’aigua. A la dreta, foto a 10800 nm, canal infraroig tèrmic, on les masses
blanques corresponen a punts que emeten en l’infraroig, com molècules d’aigua i
altres. Copyright any EUMETSAT.

sinó la seva representació codifica-
da, no veiem els àtoms sinó la seva
representació: cap informació visu-
al va directament des de l’àtom a la
nostra retina.

—O sigui que veiem el que ens
fan veure...

Això passa amb la major part
d’informació que ens arriba. Molts
mapes del temps on es veuen nú-
vols a vista de satèl·lit no són imat-
ges directes del que es veuria a ull
nu, sinó de l’espectre infraroig, que
permet visualitzar millor les masses
de gotetes i de vapor d’aigua atmos-
fèric. Fixa’t en la figura 6, que són
tres imatges del mateix moment, on
a cadascuna sembla que hi hagi
masses de núvols diferents.

—En resum, que no podem veu-
re els àtoms... Doncs jo, com sant
Tomàs: si no ho veig no ho crec.

I si ho veus, t’ho creus? Quan
veus que els mags i els il·lusionis-
tes fan aparèixer una pantera on
abans hi havia una senyora, et
creus que l’ha transformat? O quan
talla una corda en mil trossets i tor-
na a sortir sencera, creus que l’ha
enganxat?

—Jo sé que l’il·lusionista té trucs,
i no em crec que faci allò que veig
que passa.

Doncs aplica aquesta idea a tot:
ni tot el que veus passa com et sem-
bla que ho veus, ni allò que no veus
no existeix perquè tu no ho vegis.
Els nostres cinc sentits primers són
massa limitats per veure-ho i cap-
tar-ho tot.

—Per què dius els cinc sentits
primers?

Perquè a mesura que passa el
temps es van afegint nous sentits
als primitius, i es descobreixen nous
tipus de sensors a la pell. Per exem-
ple, el sentit cinestèsic, que és el
que ens permet notar la sensació del
moviment. O els nociceptors, que
detecten el dolor. O els propiocep-
tors, que ens permeten ubicar la
posició dels membres del cos sen-
se mirar-los.

—No oblidis el sisè sentit...

... Del que no hi ha cap evidèn-
cia científica de que existeixi. O,
posats a dir, el sentit comú, sentit
vàlid per a la vida quotidiana però
una rèmora limitadora quan inten-
tem comprendre determinats con-
ceptes, com la dualitat ona-partícu-
la, o la relativitat, o la mecànica
quàntica, o dimensions superiors a
tres... Hi ha tantes coses que no
captem, tantes coses que no sa-
bem! Tornem a Sòcrates, ja citat
en començar l’article. Com ell, jo
també proclamo: «Només sé que
no sé res».

—Doncs jo també ho afirmo.
Com diuen que deia un amic de
Sòcrates, també proclamo: «Jo tam-
bé sé que no saps res».              ☯
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L’ALUMINI I LES SEVES SALS

un estudi teòric i pràctic

OBJECTIUS

L’objectiu d’aquest article és fer un estudi teòric i tam-
bé pràctic a l’entorn del metall més abundant a l’escor-
ça de la terra –els seus compostos constitueixen el 8 %
d’aquesta escorça–, sent el metall més important en la
indústria actual després de l’acer.

INTRODUCCIÓ

L’alumini és un element químic de símbol Al, situat
en el lloc 13 de la taula periòdica. Es tracta d’un metall
no ferrós, ja que pertany al bloc p. Com ja s’ha esmen-
tat, és el metall més abundant a l’escorça de la terra,
trobant-se present en la majoria de roques en forma de
silicats, com ara les plagiòclasis, els feldespats i les
miques, així com en vegetals i animals. El metall s’ex-
treu del mineral anomenat bauxita, convertint-la primer
en alúmina pel mètode Bayer i després en alumini per
electròlisi de l’alúmina, procés que requereix un alt con-
sum d’energia, per la qual cosa és molt important el seu
reciclatge.

Aquest metall té un conjunt de propietats que el
fan molt útil en enginyeria mecànica, com ara la bai-
xa densitat, la gran resistència a la corrosió i una
excel·lent resistència mecànica quan forma aliatges
adients que li fan augmentar l’esmentada resistència
fins assolir els 690 MPa. L’alumini és un bon conduc-
tor elèctric, de bon tractament mecànic i relativament
econòmic.

Encara que el metall va ser obtingut impur el 1825
per Hans Cristian Oersted, es reconeix a Friedrich Wöh-
ler com el descobridor el 1827. El nom d’aluminum, pro-
posat per Davy i modificat després per aluminium, pro-
cedeix del llatí alumen, de l’alum ja emprat a Grècia i a
la Roma antiga, terme que els romans empraven per
designar les sals amb propietats astringents.

Cap a finals del segle XIX, l’alumini era considerat
un metall molt rar, i el seu preu era com el de la plata,
preu que va anar baixant en anar millorant els mèto-
des d’obtenció fins a culminar amb el mètode de Hall-
Heroult el 1866, per electròlisi d’alúmina en fusió. La
producció mundial ha anat augmentant quasi exponen-
cialment, així si el 1900 era de 6.700 tones, el 1943
assolia el dos milions i el 2008 els 35 milions de to-
nes, sent la Xina i Rússia els majors productors mun-
dials.

La recuperació del metall a partir de llaunes i ferralla
abarateix la seva fabricació, ja que el reciclatge consu-
meix solament el 5 % de l’energia que consumeix la pro-
ducció electrometal·lúrgica. El 2008 l’alumini secundari
obtingut per reciclatge ja representa el 20 % de la pro-
ducció mundial

OBTENCIÓ DE L’ALUMINI

L’alumini es fabrica a partir del mineral anomenat
bauxita, un òxid d’alumini impur i hidratat. Aquest mi-
neral s’ha de sotmetre a un tractament químic, conegut
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com a mètode Bayer, que el transformarà en alúmina
pura (Al2O3). El mineral, convenientment triturat, es trac-
ta amb una dissolució d’hidròxid de sodi, que reaccio-
na amb l’òxid d’alumini, però no amb la principal impu-
resa del mineral com és l’òxid de ferro(III), aprofitant el
caràcter amfòter de l’òxid d’alumini i no de l’òxid de
ferro(III):

Bauxita (s) + NaOH(aq) → Fe2O3(s) + Na[Al(OH)4](aq)

En filtrar, l’òxid de ferro(III) quedarà retingut, pas-
sant una solució de tetrahidroxoaluminat de sodi, que
es dilueix i s’acidifica tornant a precipitar l’hidròxid d’alu-
mini en forma pura:

[Al(OH)4]
1–(aq) + H1+(aq)  →  Al(OH)3(s) + H2O(l)

Posteriorment l’hidròxid d’alumini es filtra i es deshi-
drata per convertir-lo en alúmina:

2 Al(OH)3(s)  →  Al2O3(s) + 3 H2O(g)

La fabricació del metall és un procés electrome-
tal·lúrgic que es realitza per electròlisi de l’alúmina dis-
solta en criolita (Na3[AlF6]), ja que la temperatura de
fusió de l’alúmina és d’uns 2000 oC, mentre que dis-
solta en criolita la temperatura baixa a uns 900 oC.
L’alúmina dissolta es disposa en les cel·les d’electròli-
si, les parets de les quals fan de càtode, mentre que
els ànodes de carbó es submergeixen dins de l’alúmi-
na en fusió. Les equacions d’aquest procés són les
següents:

Al2O3(l)  →  2 Al3+(l) + 3 O2–(l)

Ànode (pol +):    3 O2–(l)  →  3/2 O2(g) + 6 e

Càtode (pol –):    2 Al3+ + 6 e  →  2 Al(l)

L’alumini es redueix al càtode de la cel·la, mentre
que l’ió òxid s’oxida a l’ànode, i aquest degut a les altes
temperatures es destrueix tot oxidant-se a diòxid de car-
boni (ànode de sacrifici), per la qual cosa aquests àno-
des s’han d’anar canviant periòdicament. L’alumini, més
dens que l’alúmina dissolta, es recull pel fons de la cel·la
i es diposita en motlles o es distribueix en lingots.

Per fabricar una tona d’alumini calen 2 tones d’alú-
mina i 0,1 tones de criolita, i per aconseguir les 2 tones
d’alúmina calen 5 tones de bauxita, 0,5 tones de lignit i
0,5 tones d’hidròxid de sodi, amb un consum d’energia
elèctrica de 15 MWh.

PROPIETATS DE L’ALUMINI

Propietats generals

Símbol Al

Nombre atòmic 13

Massa atòmica relativa 26,9815

Isòtops més estables Al-27 i Al-26, tots dos na-
turals, però l’alumini 26 radioactiu, amb un perío-
de de semidesintegració de 720.000 anys

Grup, període i bloc 13, 3, p

Configuració electrònica [Ne] 3s23p1

Estats d’oxidació +3 i +1

Primera energia d’ionització 577,5 kJ/mol

Electronegativitat (Pauling) 1,61

Estructura cristal·lina Cúbica en les cares

Propietats físiques

Densitat 2698,4 kg/m3

Duresa (Mohs) 2,9

Estat de la matèria Sòlid

Punt de fusió 933,47 K

Punt d’ebullició 2792 K

Entalpia de fusió 10,79 kJ/mol

Entalpia de vaporització 293,4 kJ/mol

Capacitat calòrica específica 900 J/kg·K

Conductivitat elèctrica 37,7·106 Ω–1m–1

Conductivitat tèrmica 237 W/mK

Propietats mecàniques

Material de fàcil mecanitzat.Corindó robí procedent de Poona (Índia).
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Molt mal·leable, és a dir, se’n poden fer làmines molt
primes.

Força dúctil, és a dir, se’n poden fer fils molt prims.

És un material tou, amb un límit de resistència a la
tracció de 160 a 200 MPa en forma pura, resistència
que millora notablement quan s’alia amb d’altres
metalls, ja que la resistència passa a ser de 1400 a
6000 MPa.

Aliat amb d’altres metalls, com ara crom, coure, fer-
ro, magnesi, manganès, silici, titani i zinc, millora molt
les seves propietats mecàniques.

És un material soldable.

Permet la fabricació de peces per a fosa, forja i
extrusió.

L’ALUMINI A LA NATURA

L’alumini és el tercer element en abundància a l’es-
corça de la terra, després del silici i l’oxigen, i el metall
més abundant. A la natura el trobem en el mineral bau-
xita (òxid d’alumini). De fet, les bauxites són productes
d’erosió rics en alumini, procedents de roques mare de
silicat d’alumini, formades per hidròxids d’alumini com
la hidrargilita, la gibbsita, la bohemita i la diasporita, com-
binats amb òxids de ferro, òxids de titani, així com d’àcid
silícic. En un principi l’extracció de la bauxita es feia a
Le Baux (França), d’on li ve el nom, però actualment la
major part de la seva mineria es troba situada al Carib,
Australia, Brasil i al continent africà.

La forma cristal·lina de l’òxid d’alumini és el corin-
dó, amb les varietats de robí quan és vermell i safir
amb d’altres coloracions; es tracta de pedres precio-
ses molt valorades en joieria, i el robí en emissors làser,
sent les formes menys pures de corindó emprades com
abrasius.

Els aluminosilicats són importants minerals que for-
men part de les argiles i constitueixen la base de moltes
ceràmiques i vidres.

COMPOSTOS SINTÈTICS D’ALUMINI

L’alumini té una configuració electrònica [Ne] 3s23p1,
i per aquest motiu pot perdre amb relativa facilitat 3 elec-
trons, o excepcionalment 1 (en els elements del seu grup,
com ara l’indi i el tal·li, la situació no és excepcional);
pot formar també 3 enllaços covalents en alguns com-
postos organometàl·lics com el trietilalumini. Així doncs,
els estats d’oxidació de l’alumini són +3 i +1. Els com-
postos més importants són els següents:

Clorur d’alumini AlCl3. Àcid de Lewis i catalitzador
en processos importants, com la síntesi de Friedel i
Crafts, la producció de cautxú sintètic i el refinat del
petroli.

Hidròxid d’alumini Al(OH)3. Antiàcid, emprat en
el tractament d’aigües, en la producció de ceràmiques
i de vidres, així com en la impermeabilització de tei-
xits.

Compostos, com ara el tetrahidruroaluminat de
liti Li[AlH4], són importants reductors en química or-
gànica.

Ortoborat d’alumini AlBO3. És emprat en la fabri-
cació de ceràmiques i vidre.

Sulfat d’alumini Al2(SO4)3. És un important flocu-
lant en el tractament d’aigües i s’utilitza en l’adobat del
cuir.

Sals d’alumini d’àcids grassos. Són emprats en la
formulació del NAPALM (gas de guerra).

Fosfat d’alumini AlPO4. Deshidratant a altes tem-
peratures.

Tetrahidruroborat d’alumini Al[BH4]3. És un im-
portant additiu dels combustibles per a coets i avions a
reacció.

Trietilalumini Al(CH2CH3)3. És el catalitzador en la
síntesi de l’etilè.

PROPIETATS QUÍMIQUES DE L’ALUMINI

L’alumini és un metall actiu amb un potencial estàn-
dard de reducció negatiu, la qual cosa ens indica que és
fàcil d’oxidar, i per aquest motiu s’oxida en contacte amb
l’aire, però la capa d’òxid formada molt compacta i im-
permeable el protegeix de la corrosió i el fa més dura-
ble. La capa protectora pot fer-se més gruixuda i imper-
meable mitjançant un procés d’anoditzat, col·locant la
peça d’alumini com a ànode en un procés d’electròlisi
en presència d’oxalats. La capa d’òxid formada sobre
l’alumini es dissol fàcilment en àcid cítric, formant citrat
d’alumini.

L’alumini reacciona amb àcids forts i bases fortes,
degut al seu comportament amfòter:

Al(s) + 3 HCl(aq)  →  AlCl3(aq) + 3/2 H2(g)

Al(s) + 3 NaOH(aq)  →  Na3AlO3(aq) + 3/2 H2(g)

alliberant-se hidrogen.
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En general resisteix bé la corrosió, però en presèn-
cia dels ions Cu2+ i Cl1– la passivació desapareix.

En presència d’amoníac, les sals d’alumini en disso-
lució originen un precipitat d’hidròxid d’alumini:

AlCl3(aq) + 3 NH3(aq) + 3 H2O(l)  →
→  Al(OH)3(s) + 3 NH4Cl(aq)

L’hidròxid d’alumini obtingut és amfòter i reacciona
actuant com a àcid i com a base:

2 Al(OH)3(s) + 3 H2SO4(aq)  →  6 H2O(l) + Al2(SO4)3(aq)

Al(OH)3(s) + NaOH(aq)  →  Na1+(aq) + [Al(OH)4]
1–(aq)

Quan cristal·litzen conjuntament el sulfat d’alumini i
el sulfat de potassi, s’obté l’alum ordinari o alum po-
tàssic, el sulfat doble de potassi i alumini cristal·litzat
amb 12 molècules d’aigua:

KAl(SO4)2 ·12H2O

compost molt important pel seu efecte floculant en el
procés humit de la fabricació del paper, així com en l’en-
colat en massa del paper, en precipitar la colofònia da-
munt de les fibres cel·lulòsiques.

L’alumini pot ser emprat com a reductor per alliberar
un metall del seu òxid, procés molt exotèrmic conegut
com aluminotèrmia, emprat per obtenir metalls i en pro-
cessos de soldadura:

2 Al(s) + Cr2O3(s)  →  2 Cr(l) + Al2O3(s)

2 Al(s) + Fe2O3(s)  →  2 Fe(l) + Al2O3(s)

Els compostos d’alquilalumini com ara el trietilalumi-
ni, emprat per fabricar etilè, són molt reactius i perillo-
sos, ja que destrueixen el teixit humà i provoquen reac-
cions violentes i exotèrmiques en contacte amb l’aire i
l’aigua.

Els ciments amb una alta concentració en alúmina
(Al2O3) poden provocar aluminosi, ja que a altes tempe-
ratures i en presència d’humitat el ciment passa d’es-
tructura hexagonal compacta a cúbica, que és molt més
densa, i les partícules de ciment ocupen menys espai,
tot produint-se una contracció que fa el ciment més po-
rós i amb menys resistència mecànica.

APLICACIONS DE L’ALUMINI

El top ten corresponent a les deu línies d’aplicació
més importants de l’alumini són les següents:

1. L’alumini pur es emprat en la fabricació de miralls.

2. En el transport, fabricació d’avions, vaixells, bici-
cletes...

3. Estructura d’edificis.

4. Embalatge d’aliments (paper d’alumini).

5. Fusteria metàl·lica (portes, finestres...).

6. Eines i estris de cuina.

7. Fils per a la transmissió elèctrica.

8. Combustible sòlid per a coets espacials.

9. Aluminotèrmia.

10.Recipients criogènics.

PART EXPERIMENTAL

a) Material i reactius

Paper d’alumini d’embolicar, tubs d’assaig, grade-
ta, embuts, proveta de 10 mL, àcid clorhídric 2 M, àcid
sulfúric 2 M, amoníac 2 M, hidròxid de sodi 2 M, àcid
nítric 2 M, hidròxid de potassi 2 M, clorur d’alumini,
sulfat d’alumini, paper de pH universal, paper de fil-
tre.

b) Procediment

b-1) Reacció de l’alumini amb els àcids forts

Es retallen 5 quadrats de paper d’alumini de 2x2 cm,
i amb cada tros se’n fa una boleta compacta. Introduïu
una boleta a tres tubs d’assaig A, B i C, i a continuació
afegiu al tub A 2 mL d’àcid clorhídric 2 M, mesurats
amb una proveta de 10 mL, en el tub B 2 mL d’àcid
sulfúric 2 M, i en el tub C 2 mL d’àcid nítric 2 M. Obser-
veu el que succeeix a cada tub. En quin dels tubs és
més ràpida la reacció? Hi ha algun àcid que no reacci-
oni amb l’alumini? Què són les bombolletes que apa-
reixen en els tubs?

b-2) Reacció de l’alumini amb les bases fortes

Col·loqueu una boleta d’alumini en dos tubs d’assaig
D i E, i a continuació afegiu al tub D 2 mL d’hidròxid de
sodi 2 M, mesurats amb una proveta de 10 mL, i al tub E
2 mL d’hidròxid de potassi 2 M. Escalfeu lleugerament i
observeu el que succeeix a cada tub. En quin dels tubs
és més ràpida la reacció? De què són les bombolletes
que apareixen?
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b-3) Reacció de les sals d’alumini amb l’amoníac.
Obtenció de l’hidròxid d’alumini

Es filtren els continguts dels tubs A i B, i el filtrat re-
collit en dos tubs d’assaig es va neutralitzant afegint amb
un comptagotes amoníac 2 M, fins a observar l’aparició
d’una gelatina blanca quasi incolora. De què és la gela-
tina? Afegiu a un dels tubs 2 mL d’àcid clorhídric 2 M, i a
la gelatina de l’altre tub 2 mL d’hidròxid de sodi 2 M.
Què li passa a la gelatina? Com es comporta l’hidròxid
d’alumini?

b-4) Reacció dels aluminats amb àcid

Es filtra el contingut dels tubs D i E, i el filtrat es
recull en dos tubs d’assaig. A cada tub s’hi va afegint
àcid clorhídric 2 M amb un comptagotes, fins que apa-
regui la gelatina blanca. Quin procés té lloc en els dos
tubs?

b-5) Hidròlisi de les sals d’alumini

En un tub d’assaig F s’hi col·loquen uns trossets de
clorur d’alumini, i en un altre tub G uns trossets de sulfat
d’alumini. Es dissolen aquestes sals en uns 4-5 mL d’ai-
gua destil·lada, i un cop dissoltes es mulla un paper de
pH universal primer amb una i després amb l’altra solu-
ció. Quin és el caràcter de les dissolucions? Com s’in-
terpreta?

QÜESTIONARI D’ASSIMILACIÓ

1. Qui va fabricar alumini impur per primer cop? Qui es
considera el seu descobridor?

2. A finals del segle XIX, quin era el preu de l’alumini?

3. Quina va ser la producció mundial d’alumini l’any
2008?

4. Quin és el fonament del mètode Bayer?

5. Quina és la diferència entre bauxita i alúmina? D’on
ve el nom de bauxita?

6. A quina temperatura fon l’alúmina? Què s’ha de fer
per rebaixar aquesta temperatura en el procés d’ob-
tenció del metall per electròlisi?

7. Què és l’electròlisi? Què són el càtode i l’ànode?

8. En quin elèctrode es diposita l’alumini?

9. Quantes tones de bauxita calen per fabricar una tona
d’alumini?

10. Expresseu l’energia de 15 MWh, necessària per fa-
bricar una tona d’alumini, en MJ i Mcal.

11. Què succeeix amb els ànodes de carbó en la
electrometal·lúrgia de l’alumini?

12. Calculeu el percentatge d’alumini-27 i d’alumini-26
presents en l’element de massa atòmica relativa
26,9815. Suposeu que el nombre màssic dels isò-
tops coincideix amb la seva massa atòmica relativa.

13. Sabent que el nombre atòmic de l’alumini és 13, es-
criviu la seva configuració electrònica i indiqueu l’es-
tat d’oxidació més estable.

14. Què és un metall del bloc p?

15. Calculeu quanta energia cal per fondre una tona d’alu-
mini i compareu-la amb la que cal per fabricar-la.

16. Quins són els principals aliatges de l’alumini?

17. Quina és la diferència entre dúctil i mal·leable?

18. Quant augmenta la resistència mecànica de l’alumi-
ni quan s’alia?

19. Què són el robí i el safir?

20. Formuleu: òxid d’alumini, ortosilicat d’alumini, me-
tasilicat d’alumini i sodi, metafosfat d’alumini, alumi-
nat de potassi, tetrahidroxoaluminat de calci, trime-
tilalumini, metaborat d’alumini, bromur d’alumini i
sulfat d’alumini i ferro(III).

21. Què és un alum? Què vol dir astringent?

22. Expliqueu els conceptes aluminosi, aluminotèrmia i
antitranspirable.

23. Completeu la següent equació corresponent a una
aluminotèrmia:

TiO2(s) + Al(s)  →  ............

24. Escriviu les equacions de reacció entre:

a) Alumini i àcid acètic.

b) Alumini i hidròxid de potassi.

25. En quin d’aquests processos no s’obté alumini?

a) Clorur d’alumini + coure.

b) Clorur d’alumini + potassi.                               ☯
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Para comprender el legado que
la antigua civilización griega nos
dejó es necesario hablar, siquiera
sea brevemente, de las creencias de
ese pueblo, ligadas a la mitología;
creencias que, hasta cierto punto,
decidieron su comportamiento coti-
diano y sus tradiciones.

PREÁMBULO

El viajero que visita Grecia se
encuentra inmerso en un auténtico
baño de arte antiguo, el arte que con
su esplendente armonía e ilumina-
do por los resplandores dorados del
mármol pentélico o por la blancura
luminosa del mármol insular, fue
calificado ya de clásico por los gran-
des escritores de la antigüedad (Pla-
tón, Plinio, Cicerón o Quintiliano).
Las estudiadas proporciones de la
arquitectura; la naturalidad y armo-
nía que se pueden apreciar en las
representaciones del cuerpo huma-
no; y la organización racional del
urbanismo, se armonizan bien en un
paisaje fascinador, que tiene como
referencias las montañas ásperas
del Peloponeso, los declives bosco-
sos de la Grecia septentrional y la
luminosidad de las innumerables
islas de la Grecia insular.

Los paisajes, muy diferentes en-
tre sí, que caracterizan a las regio-
nes de Grecia –cada una de ellas
con sus individualidades y particu-
laridades–, se uniformizan, sin em-
bargo, en el zigzagueante perfil de
sus costas, bañadas por un mar de
intensos colores, y con innumera-
bles abrigos y ensenadas que die-
ron cobijo a los antiguos pobladores

UN VIAJE A LA GRECIA CONTINENTAL:

MITOLOGÍA GRIEGA

Enrique Julve

y de donde partieron las poderosas
flotas que colonizaron el mar Medi-
terráneo.

En un ambiente tan íntimamen-
te compenetrado con las fuerzas de
la naturaleza, no podía dejar de de-
sarrollarse también la profunda
reflexión sobre el ser y lo divino,
conceptos que, desde siempre, sus-
citaron el interés de las clases
intelectuales griegas, de cuyas
especulaciones fueron reflejo inme-
diato el nacimiento de la filosofía y
la creación de ese gran patrimonio
mitológico con el que los griegos
explicaban y justificaban todo fenó-
meno, todo concepto y toda acción.
Precisamente esas teorías filosófi-
cas y buena parte de ese corpus de
mitos constituyen, en la práctica, el
fundamento de la cultura del occi-
dente moderno.

MITOLOGÍA

El conjunto de los dioses que
constituían el panteón griego de la
edad clásica estaba ya establecido
en la época micénica, pero fue en
esa época clásica cuando tomó
mayor incremento esa religiosidad.
Como cimiento espiritual y religioso
de la Grecia antigua, la mitología fue
también fermento de la creación ar-
tística. La frecuencia de sus repre-
sentaciones, a través de la infinita
variedad de sus episodios, ilustra la
doble relación del hombre con los
dioses: integración de lo divino en
el ejercicio de la piedad ordinaria y
toma de conciencia del destino del
hombre, cuyos límites definía en
cierto sentido la vida de los dioses.

Las escenas míticas, reproducidas
en las diferentes creaciones artísti-
cas, tenían para los antiguos grie-
gos la misión de recordarles en su
presente las situaciones límite, divi-
namente determinadas, que les ser-
vían de referencia para comprender
mejor su mundo y comprenderse a
sí mismos.

La piedad y las tradiciones grie-
gas instauraban una relación de
proximidad entre los dioses y los
hombres, encontrando la vida dia-
ria, en ello, solidez y armonía. Pre-
cisamente, la representación de es-
cenas de la vida cotidiana en vasos
griegos constituye un testimonio
particularmente rico para el conoci-
miento y la comprensión de esa re-
lación en esa Grecia antigua.

Así, la tragedia, en el teatro grie-
go, extrae sus orígenes del culto a
Dionisio y, más particularmente, de
las Grandes Dionisíacas, fiestas de
extraordinaria magnificencia cele-
bradas en Atenas ya desde el siglo
VI a. C. A la llegada de la primave-
ra, se acudía de todos los puntos
de Ática para, durante varios días,
asistir a las procesiones, participar
en los cortejos y entregarse a los
excesos que autorizaban estos ho-
menajes al dios del vino y de la na-
turaleza. Como apogeo de estas
fiestas, los concursos de canto y di-
tirambo permitían a poetas y com-
ponentes del coro medir su talento
ante un apasionado auditorio.

Un aspecto diferencial de las
antiguas creencias griegas con res-
pecto a otras religiones se particu-
lariza en la humanización de sus
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dioses, adornados con las virtudes
y los defectos de los hombres: amor,
compasión, perdón y amistad, al
mismo tiempo que odio, envidia,
venganza, implacabilidad, rencor...
De modo que, en un periodo deter-
minado, podían proteger a un hu-
mano o a una ciudad luchando con-
tra otros dioses, y en otro período
aliarse con ellos.

DIOSES PREOLÍMPICOS Y
PREPANTEÓN OLÍMPICO

Haciendo referencia ahora a la
mitología griega, cabe indicar que,
antes de la existencia de los dioses
del Olimpo, existieron los denomi-
nados dioses preolímpicos: Gea y
Urano, Cíclopes, Titanes, Titánidas
y Cronos. Según esa mitología, del
gran caos –la inmensidad vacía que
había precedido a la formación del
Universo– nació Gea (la madre Tie-

rra), a la que siguió inmediatamen-
te Eros (el amor sublime). Por sí
misma, sin intervención masculina,
Gea engendró a Urano (el cielo
estrellado) y a Ponto (el mar tem-
pestuoso). Gea se unió carnalmente
a Urano y dio a luz varios hijos: los
Cíclopes, los seis Titanes (entre
ellos Cronos) y las seis Titánidas
(entre ellas Rea). Descontenta con
el comportamiento sexual desenfre-
nado de Urano, Gea rogó a sus hijos
que la libraran del abrazo brutal de
Urano, pero todos se negaron ex-
cepto el hijo más pequeño, Cronos
(el tiempo), que con una hoz de sí-
lex castró al padre y arrojó sus
genitales al mar. La sangre derra-
mada en la castración fecundó de
nuevo a la Tierra, haciéndola engen-
drar a las Erinias (furias), a los
Gigantes y a las Ninfas de los fres-
nos, al mismo tiempo que la hoz
arrojada al mar dio lugar a la isla de
Corfú (patria de los Feacios). Des-

pués de haber liberado a su madre
Gea y haber encerrado a sus her-
manos en el Tártaro (la parte más
profunda del mundo, por debajo del
Hades o infierno), Cronos asumió el
poder y se casó con su hermana
Rea. Como sus padres le habían
predicho que sería destronado por
uno de sus hijos, Cronos devoraba
a los vástagos que iba teniendo con
Rea: Hestia, Deméter, Hera, Hades
y Poseidón. Cuando esperaba a su
sexto hijo, Rea decidió librarlo de
esta cruel muerte y se refugió en la
isla de Creta, donde en secreto, en
una gruta del monte Ida, dio a luz
una noche al pequeño Zeus. Para
no despertar las sospechas de su
esposo, Rea le entregó una gruesa
piedra envuelta en pañales que Cro-
nos, engañado, devoró. Mientras
tanto, los espíritus benévolos Cure-
tes y Coribantes hacían ruido
golpeando sus lanzas contra los es-
cudos para que Cronos no pudiera
oír el llanto del recién nacido. El pe-
queño Zeus, alimentado con la leche
milagrosa de la cabra Amaltea,
creció rápidamente y, una vez al-
canzada la edad adulta, decidió
adueñarse del poder, convencien-
do a Metis (la sabiduría) para que
administrase una droga a Cronos
que le hiciera vomitar. Así lo hizo
Metis y Cronos vomitó a los herma-
nos y hermanas de Zeus, quienes,
unidos a éste, entablaron una gue-
rra (Titanomaquia) contra Cronos y
los Titanes (liberados previamente
por éste del Tártaro). Zeus y sus
hermanos vencieron en la lucha y
echaron a Cronos y los Titanes del
cielo, obligándoles a sufrir crueles
castigos. El titán Atlas (o Atlante),
hermano de Prometeo y de Epime-
teo, por ejemplo, fue condenado a
soportar sobre sus hombros la bó-
veda celeste por toda la eternidad.
Tras la victoria, Zeus y sus herma-
nos se repartieron, por sorteo, el
mundo dejado por Cronos: a Zeus
le correspondió el cielo, el rayo y el
trueno forjados por los Cíclopes,
además de ser reconocido como
soberano de los dioses, con predo-
minio sobre el Universo; a Hades le

Los dioses del Olimpo, con Zeus en la cúspide.
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correspondió el mundo subterráneo
(infierno) y un casco mágico con el
que lograba hacerse invisible; y a
Poseidón, le tocó el mar y el triden-
te con que mover tierra y agua.

Durante este período se institu-
yó ya el prepanteón olímpico, con
sus dioses y diosas, en el que Zeus
ostentaba el poder supremo. Pero
el reparto del poder precedente-
mente aludido, no garantizó la paz
durante largo tiempo, pues la diosa
Gea, al conocer que los Titanes,
sus hijos, habían sido encerrados
nuevamente en la oscuridad del
Tártaro, se alió con sus otros hijos,
los Gigantes (nacidos de las gotas
de sangre que cayeron cuando Cro-
nos castró a Urano) para luchar
contra Zeus y sus hermanos. En
esta guerra contra los Gigantes (Gi-
gantomaquia) tomaron parte todos
los dioses del Olimpo, pero Zeus
tuvo particular intervención, con su
poderoso rayo y protegido por la
mágica coraza (égida) elaborada
con la piel de la cabra Amaltea, a
la vez que por Atenea –su hija pre-
dilecta nacida, ya adulta, directa-
mente de su cabeza, pero concebi-
da previamente por su primera
esposa Metis, diosa de la sabidu-
ría, a la que se tragó–, llevando su
escudo redondo adornado con la
cabeza de Gorgona (Medusa) que
le ofreció el héroe Perseo por ha-
berle ayudado a decapitar a ese
ser. En esa lucha Zeus tuvo un alia-
do excepcional en el mortal Hera-
cles –acogido excepcionalmente en
el cielo por haber realizado cumpli-
damente los trabajos a él exigidos–,
cumpliéndose la profecía según la
cual los Gigantes sólo podrían ser
vencidos con la ayuda de un mor-
tal. Con la victoria sobre los Gigan-
tes se consolidaba definitivamente
el orden preestablecido.

La creación del género humano
lo explica la mitología griega de la
siguiente manera. Reemplazado el
caos original por el orden divino, ins-
talados los dioses en el cielo y arro-
jados a los infiernos los seres bru-

tales que se les opo-
nían, Zeus pobló la
Tierra con varias es-
pecies vivientes y
encomendó a dos pri-
mos suyos de la es-
tirpe de los Titanes,
Epimeteo y Prome-
teo, que distribuyesen
entre todas las criatu-
ras los dones de los
dioses. Epimeteo re-
partió la belleza a una
especie y la fuerza a
otra, la agilidad a
quien no tenía gran-
deza, la astucia a
quien estaba despro-
visto de otras cualida-
des y la inteligencia
para compensar las
carencias físicas.
Cuando le llegó la vez
a la raza humana, úl-
tima de la lista, Epi-
meteo ya había ago-
tado todos los dones
de los dioses, que-
dando condenada a
quedarse desnuda,
débil y sin armas na-
turales. Prometeo (benefactor de la
humanidad), compadecido y de-
seando corregir la imprevisión de
su hermano Epimeteo, otorgó tam-
bién algunos dones a los hombres
e incluso, cuando Zeus –disgusta-
do con ellos– les privó del fuego
vital, robó el fuego de la rueda del
Sol y lo donó a los humanos, devol-
viéndoles la posibilidad de supervi-
vencia. La venganza de Zeus fue
ahora terrible, pues Prometeo fue
encadenado a un monte del Cáu-
caso donde cada día aparecía el
águila de Zeus para devorarle el hí-
gado, que volvía a crecerle nueva-
mente para convertirse en pasto,
siempre fresco, de la rapaz. Poste-
riormente, Heracles mataría con sus
flechas al águila de Zeus, liberando
así a Prometeo de ese tormento.

Zeus, entretanto, envió a los
hombres a Pandora, criatura funes-
ta que traería toda suerte de des-

gracias a los humanos. En efecto,
Pandora fue creada por los dioses
adornándola con los dones de la
belleza, la gracia, la habilidad ma-
nual y la persuasión; pero el des-
pectivo y envidioso Hermes introdu-
jo en su corazón el engaño y el mal.
Al ser ofrecida a Epimeteo, éste,
enamorado y desoyendo los conse-
jos de su hermano Prometeo, se
casó con ella. Guardaba Epimeteo
en su casa un cofrecillo que había
prohibido tocar a su esposa; pero
ella, curiosa, lo abrió y al hacerlo
todos los males que acechaban al
género humano allí encerrados se
esparcieron por la Tierra, no pudien-
do retenerlos Pandora al intentar
cerrar el cofrecillo.

La especie humana, que con el
tiempo se iba incrementando, no
hallaba el favor de Zeus, que la con-
sideraba embrutecida por los vicios
y las pasiones. A tal extremo llegó

Vaso: Poseidón, Ares y Heres contra los Gigantes.
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su desafección por ella que decidió
destruirla sepultándola bajo las
aguas. Sólo Deucalión, hijo de Pro-
meteo, y su esposa Pirra, hija de
Epimeteo y prima suya, únicas per-
sonas buenas y justas que se ha-
llaron sobre la Tierra, fueron
merecedoras de ser salvadas. Con
tal fin, siguiendo el consejo divino,
Deucalión construyó una gran arca
de madera, la llenó de provisiones
y se metió en ella con su esposa.
Comenzado el diluvio, el arca flotó
a la deriva durante nueve días y
nueve noches, parándose en la cima
de un monte de Tesalia. Mientras
las aguas se retiraban, Hermes
–enviado por Zeus– prometió a los
esposos cumplir el deseo que for-
mularan. Ellos solicitaron tener com-
pañeros para repoblar la Tierra y,
para cumplir su promesa, Zeus les
indicó que arrojaran «los huesos de
su madre» detrás de ellos. Deuca-
lión interpretó que se referían a la
madre Tierra y lanzó detrás de él
piedras, de las que nació la nueva
estirpe de hombres. Su esposa Pi-
rra hizo lo mismo, naciendo de esas
piedras las mujeres de la nueva raza
humana.

PANTEÓN OLÍMPICO

Los dioses del panteón griego,
espléndidos en su iluminada mag-
nificencia, omnipotentes por facul-
tad divina –y, sin embargo, sujetos
a pasiones y debilidades humanas–
residen ya en el monte Olimpo (ma-
cizo montañoso que se alza en el
confín entre Macedonia y Tesalia,
escarpado y gran parte del tiempo
cubierto por las nieves), bajo la pro-
tección de Zeus, padre de los dio-
ses y vencedor de Titanes y Gigan-
tes. Es el soberano de los hombres
y de los mismos dioses y domina
sobre ellos desde las cimas lumino-
sas del cielo. Es el dios de la luz, el
relámpago, el rayo y todos los fenó-
menos celestes, y expresa su po-
tencia a través de sus característi-
cos atributos: el rayo, el cetro, el
águila y la égida. Con estos símbo-
los, que afirman su poder, Zeus es
garante del orden constituido, dis-
pensador de justicia, sustentador de
los linajes reales y guardián de la
jerarquía social, prerrogativas que
ejerce no sólo sobre los hombres,
sino también sobre todo el panteón
olímpico.

De la unión de Zeus con Hera,
su esposa legítima y hermana, na-
cerán: Ares (dios de la guerra), Ilitía
(diosa de los alumbramientos) y
Hebe (personificación de la juven-
tud). Ahora bien, de los amores de
Zeus con otras mujeres, tanto divi-
nas como humanas, nacerán los
otros dioses, semidioses y héroes
de la antigua Grecia.

Inmediatamente por debajo de
Zeus, en el panteón griego, se halla
su esposa Hera, la más grande de
las diosas del Olimpo –hija, como
hemos dicho, de Cronos y de Rea–,
protectora del mundo femenino y
protectora, asimismo, del matrimo-
nio. A menudo irritada por las fre-
cuentes infidelidades conyugales de
su marido Zeus, se revela celosa y
vengativa, persiguiendo incansable-
mente no sólo a sus rivales, sino
también a sus descendientes, como
es el caso de Heracles, obligado a
enormes sufrimientos por la cólera
implacable de la reina del Olimpo.
Por otra parte, despechada hacia
Zeus que daría a luz a Atenea sin
intervención de mujer, Hera, a su
vez, engendró, sin que mediara
unión sexual, a Hefesto (dios del
fuego y de la forja de metales). Al
haber nacido Hefesto cojo y física-
mente poco agraciado, su madre,
avergonzada, lo arrojó desde las
alturas del Olimpo yendo a caer a
la isla volcánica de Lemnos, donde
instaló su fragua. Posteriormente
Zeus le concedió como esposa a
Afrodita (diosa del amor y de la be-
lleza), que le fue infiel con Ares.

Deméter, hermana de Zeus, es-
taba considerada la diosa de la fer-
tilidad de la Tierra, es decir, de la
tierra cultivada, a diferencia de Gea
(diosa de la madre Tierra en senti-
do cosmogónico). De su unión
sexual con Zeus, Deméter engen-
dró a Perséfone (o Core), de quien
su tío Hades (dios del mundo sub-
terráneo) se enamoró perdida-
mente. No pudiendo conseguir el
consentimiento de Zeus para des-
posarla, Hades la raptó mientras

Representación del matrimonio de Zeus con Hera.
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recogía flores cerca de la entrada
al mundo subterráneo, llevándola al
mundo de las sombras. Desespe-
rada por la misteriosa desaparición
de su hija, Deméter abandonó el
Olimpo y erró por el mundo bus-
cando a su hija. Como consecuen-
cia de esta búsqueda y del exilio
voluntario de la diosa, la Tierra se
sumió en la desolación –con el sue-
lo yermo y el hambre amenazando
a los humanos–, pues el orden del
mundo, con la alternancia de las
estaciones, estaba totalmente alte-
rado. Con objeto de resolver esta
situación, Zeus pactó con su her-
mano Hades que Perséfone perma-
neciera junto a él la tercera parte
del año, pero que regresara al Olim-
po junto a su madre el resto del
año. De este modo, en primavera,
Perséfone escapa del mundo sub-
terráneo (infierno) y regresa a él en
el momento de la siembra. Durante
todo el tiempo que Perséfone per-
manece bajo tierra, en la fría esta-
ción del invierno y parte de otoño,
su madre Deméter hace que el suelo
quede estéril e improductivo, rena-
ciendo al comenzar la primavera y
regresar Perséfone a su lado.

Hestia, hija de Cronos y de Rea
y hermana de Zeus, era otra deidad
importante del panteón griego. Se
la consideraba diosa protectora del
hogar (equivalente a la Vesta de los
romanos) y era la personificación de
él en cuanto centro de la vida fami-
liar. Por ello, mientras todos los otros
dioses dejaban el Olimpo y recorrían
el mundo entero, Hestia no se ale-
jaba jamás del sagrado monte, guar-
dando por así decirlo, el fuego del
santuario. La diosa había sido con-
cebida casta y pura y así permane-
ció siempre, rechazando los reque-
rimientos amorosos tanto de parte
de Apolo como de Poseidón.

Poseidón, dios del mar –cuyas
aguas agita a su capricho con tan
sólo un golpe de su tridente, pu-
diendo provocar al mismo tiempo
terremotos en la tierra–, es, junto
con sus hermanos Zeus y Hera, uno

de los dioses mayores
y más antiguos del
Olimpo. Su prole fue
casi tan numerosa
como la de Zeus, pero
a diferencia de éste,
que engendró sólo
una progenie benéfi-
ca, la de Poseidón se
caracterizó en algunos
casos por poseer ma-
lévolas inclinaciones.
Así ocurrió con Crisaor
y el caballo alado Pe-
gaso, tenidos de su
unión con la Gorgona
(Medusa) y con el cí-
clope Polifemo, tenido
de su unión con la nin-
fa Toosa.

Hades, otro de los
hijos de Cronos y de
Rea, y hermano de
Zeus, es el señor del
mundo subterráneo,
de ultratumba, no per-
mitiendo que ninguno
de los difuntos llega-
dos a ese mundo lo
abandone jamás y re-
grese al mundo de los
vivos. En el cumpli-
miento de su tarea
cuenta con la ayuda
de demonios, mons-
truos y genios, entre ellos la del pe-
rro guardián de tres cabezas (can)
Cerbero y la del barquero infernal
Caronte que lleva a los difuntos al
mundo subterráneo, con su barca,
a través de la laguna Estigia. Este
dios infernal raptó a su sobrina Per-
séfone, hija de su hermana Demé-
ter, y la retiene en su reino de som-
bras la tercera parte del año, libe-
rándola cuando llega la primavera.

Ares, dios de la guerra en todas
sus manifestaciones, es otra deidad
importante del panteón griego. Go-
zoso en todas las refriegas, disfruta
de la sangre derramada y de la ma-
tanza y, así, en la guerra de Troya,
combatirá al lado de los troyanos o
al lado de los aqueos según su mo-

mentáneo capricho. De su unión con
la ninfa Harmonía nacerán sus hi-
jas, las Amazonas, y de su unión
con Afrodita, nacerán Eros (el amor)
y Anteros (el amor correspondido),
Deimo (el temor) y Fobo (el pánico),
Harmonía y Príapo. Su aventura con
Afrodita, esposa legítima de Hefes-
to, tuvo un mal final, pues atrapado
con ella en una red metálica por el
marido, los adúlteros fueron some-
tidos a la vergüenza pública al ser
presentados así, enlazados, ante
todos los dioses del Olimpo.

Afrodita representa en el panteón
griego la belleza y el amor. Hija de
Zeus y Dione –o, según otra tradi-
ción, surgiendo de una concha des-
pués de ser fecundada la espuma

Atenea con Niké (Victoria) y escudo.
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marina por los órganos sexuales de
Urano arrojados al mar por su hijo
Cronos después de mutilarlo–, tuvo
amores no sólo con Ares, sino tam-
bién con diversos mortales, como
Anquises, de quien tuvo al troyano
Eneas, cuya descendencia fue, se-
gún la tradición, fundadora de
Roma. Afrodita tuvo una interven-
ción activa en el desencadenamien-
to de la guerra de Troya, al favore-
cer al troyano Paris con la mano de
Helena –esposa de Menelao, rey de
Esparta–, en agradecimiento por
haber elegido a la diosa, en un jui-
cio, la más hermosa entre las tres
del Olimpo Afrodita, Hera y Atenea,
y entregarle con ello la manzana de
oro disputada (manzana de la dis-
cordia).

Atenea, nacida de la cabeza de
Zeus, ya adulta y totalmente arma-
da, es identificada como el alter ego
de su padre, que le donó la égida
hecha con la piel de la cabra Amal-
tea. Se la considera, más que como
diosa de la guerra, a pesar de su
casco, escudo y lanza, con los que
va armada, como diosa de la sabi-
duría. Intervino en la guerra contra
los Gigantes, ayudando a su padre,
y apoyó a héroes, como Aquiles y

Odysseus (Uli-
ses), en la guerra
de Troya, opo-
niéndose a la dio-
sa Afrodita y a
Apolo, protecto-
res de esa ciu-
dad. Compitió an-
te los dioses del
Olimpo con Nep-
tuno por la pose-
sión de Atenas y
del Ática, ganán-
dole al ofrecer
como presente
más útil el primer
olivo de la his-
toria, mientras
que Neptuno sólo
ofreció una fuen-
te de agua sa-
lada.

Hermes, aunque fundamental-
mente era el mensajero de los dio-
ses del Olimpo, también es consi-
derado el dios de los pastores
–representado muchas veces lle-
vando un cordero sobre los hom-
bros–, y por su astucia, también
dios de los mercaderes e, incluso,
de los ladrones. Nacido de Zeus y
de la ninfa Maya en una cueva del
monte Cilene, en la Arcadia, fue
concebido en plena noche mientras
dormían tanto los dioses como los
hombres. Vino al mundo el cuarto
día del mes y su madre lo envolvió
en pañales y lo puso en la cuna,
pero el recién nacido demostró una
extraordinaria precocidad, pues se
desembarazó de las fajas que le
ceñían y escapó hasta la lejana Te-
salia, donde robó cincuenta vacas
de un rebaño confiado al cuidado
de su hermanastro Apolo. Después
de esconderlas, regresó a la cue-
va del monte Cilene y se metió en
la cuna. Sospechando de Hermes,
Apolo reclamó la devolución del re-
baño a Maya, quien, indignada,
negó la participación de su hijo en
el robo mostrándolo en su cuna
durmiendo como un bendito. Apolo
recurrió a Zeus, quien impuso la de-
volución del ganado, pero posterior-

mente Apolo rehusó su reclamación
a cambio de la cesión de la prime-
ra lira, construida por su hermano
Hermes utilizando tripas de las bes-
tias robadas. Más adelante, el in-
genioso Hermes inventó la siringa
(flauta), que Apolo también adqui-
rió cediendo a su hermano el largo
cayado de oro que utilizaba para
cuidar sus rebaños, y que se con-
virtió en símbolo distintivo de Her-
mes en su calidad de heraldo (em-
bajador) de los dioses. Al unirse
con una ninfa, Hermes fue el pa-
dre de Pan, dios de los rebaños y
de los pastores.

Apolo, hijo de Zeus y de Leto, es
considerado el dios de la luz, la be-
lleza masculina y la pureza, siendo
al mismo tiempo protector de la poe-
sía y la música y poseedor del don
adivinatorio y de la profecía. Sus
símbolos son el arco y las flechas y
también el laurel y la lira. En busca
de un lugar donde establecer su orá-
culo, Apolo se dirigió a Delfos, en la
comarca de Fócida, donde con sus
flechas y ayudado por su madre, dio
muerte a la monstruosa serpiente
Pitón, que custodiaba un antiquísi-
mo oráculo de Temis, diosa del or-
den y la justicia. Una vez muerta
Pitón, se apoderó del oráculo, donó
al santuario un trípode de bronce y
asignó la práctica adivinatoria a una
joven sacerdotisa suya llamada Pi-
tia. Al unirse con Cirene, Apolo en-
gendró a Aristeo, quien a su vez fue
padre de Acteón, castigado por Ar-
temisa por sorprenderla bañándose
desnuda. Y, al unirse con Coróni-
de, Apolo engendró a Asclepio (dios
de la medicina).

Artemisa o Artemis, la hermana
gemela de Apolo, a quien ayudó a
nacer en la isla de Ortigia (desde
entonces llamada Delos), es la dio-
sa cazadora. Escogió la eterna ju-
ventud de las vírgenes, dedicándo-
se exclusivamente a la arriesgada
vida de la caza en los bosques, ar-
mada de arco y flechas. Diosa alta-
nera, arisca y rencorosa, se venga-
ba de todos aquellos que la habían

Poseidón.
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ofendido, sea por no ofrecerle sa-
crificios, sea por haber intentado vio-
larla o simplemente por haberla vis-
to desnuda mientras se bañaba.

Dionisio o Baco fue uno de los
dioses más importantes entre los
pertenecientes a la segunda gene-
ración. Considerado el dios del vino,
de la viticultura y de la exuberancia
de la naturaleza, nació de la unión
de Zeus con la mortal Sémele y, re-
cién nacido, fue confiado a Hermes,
que lo entregó a las ninfas del mon-
te Nisa, que lo criaron. Adornado de
pámpanos y de hiedra, el dios reco-
rrió el mundo en compañía de Sáti-
ros (diosecillos con cabeza y torso
humanos pero con cuerpecillos de
cabra, orejas puntiagudas, una lar-
ga cola y patas con pezuña) y Ba-
cantes (mujeres que, arrebatadas
por el delirio dionisiaco, cantaban y
bailaban con frenesí). Adorado
como benefactor de la humanidad
y civilizador –y por ello asociado a
todas las divinidades benéficas,
como Apolo y Deméter–, Dionisio
estaba considerado como el dios
que, a través de los efectos de su
bebida mágica, excitaba el ánimo,
despertaba el deseo del canto y la
inspiración de la poesía, alejando las
preocupaciones y las penas del
cuerpo y del alma. Su culto estuvo
muy extendido por toda Grecia y,
posteriormente, por gran parte del
Imperio romano.

El dios menor Pan era el dios
de la jubilosa vida campestre, de
los pastores y de los rebaños y ori-
ginariamente venerado en Arcadia,
su culto se extendió rápidamente
por toda Grecia. Aunque según la
tradición más extendida era hijo de
Hermes y una ninfa, según otra era
hijo de Cronos y de Rea. Está re-
presentado tradicionalmente como
un ser mitad hombre, mitad animal:
la parte inferior del cuerpo es la de
un macho cabrío, mientras que la
superior es de naturaleza humana,
pero con dos cuernos en la frente.
Inmediatamente después de su na-
cimiento, su madre, asustada por

su aspecto monstruoso, lo
abandonó; pero el pequeño
fue recogido por Hermes,
quien lo llevó al Olimpo, don-
de fue acogido favorablemen-
te por todos los dioses, espe-
cialmente por Dionisio, que lo
asoció a su cortejo de Sátiros
y Bacantes. A menudo Pan
tiene en sus manos la siringa
(especie de flauta) y, repre-
sentando la fuerza vital de la
naturaleza (en su sentido car-
nal y sexual), acostumbraba
a espiar, por igual, a Ninfas y
a Efebos.

Heracles es, sin duda, el
más famoso de los héroes
helénicos y, en virtud de ser
hijo de Zeus y de la mortal
Alcmena (esposa de Anfi-
trión), es también un semidiós,
a diferencia de su hermano
más joven, «gemelo», Ificles,
mortal, concebido horas más
tarde del abrazo con Zeus, por
Anfitrión. Su fuerza extraordi-
naria, sobrehumana, se puso
pronto de manifiesto ya en la
niñez y se consolidó luego, en
su juventud, al cumplir satis-
factoriamente los doce traba-
jos a él impuestos (león de
Nemea, hidra de Lerna, jabalí
de Erimanto, cierva de Ceri-
nia, aves del lago Estínfalo,
establos de Augías, toro de
Creta, yeguas de Diómedes, cintu-
rón de Hipólita, bueyes de Gerio-
nes, can Cerbero y manzanas de
oro del jardín de las Hespérides).
Realizadas estas tareas, y después
de muchas vicisitudes, cuando el
cuerpo del héroe, moribundo, es co-
locado en una pira funeraria, al tiem-
po que el fuego empezó a quemar
su cuerpo mortal, el cielo se abrió y
Atenea, con su carro, condujo a He-
racles a presencia de su padre
Zeus, en el Olimpo. Allí vivió eter-
namente entre los dioses inmorta-
les y, posteriormente, les ayudó en
su lucha contra los Gigantes, reci-
biendo de Zeus el don de la eterna
juventud y la mano de Hebe.

Asclepio, nacido según la tradi-
ción más aceptada, de la unión de
Apolo con Corónide (hija del rey Fle-
gias de Tesalia), es considerado el
dios de la medicina, un dios bene-
factor. El pequeño Asclepio fue ex-
traído del vientre de su madre por
su padre Apolo antes de matarla,
sabedor de la infidelidad de su es-
posa con un mortal. Apolo entregó
al pequeño Asclepio, para que lo
criara y educara, al centauro Qui-
rón (mitad hombre y mitad caballo).
Éste le enseñó el arte de la medici-
na, pero el aventajado alumno no
sólo se conformó con curar a los vi-
vos, sino que también quiso resuci-
tar a los muertos. Al ver amenaza-

El poderoso Heracles.
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do el orden del mundo establecido,
Zeus fulminó con su rayo a Ascle-
pio, lo que despertó la cólera de
Apolo, que mató a su vez a los Cí-
clopes (artífices de los rayos de

Zeus), retirándose después
durante algún tiempo del
Olimpo. Después de su muer-
te, Asclepio fue convertido en
la constelación del Serpenta-
rio, en alusión a las serpien-
tes que se enroscaban en tor-
no a su bastón, símbolo de su
poder de curación. Fue obje-
to de un culto fervoroso es-
pecialmente en Epidauro, en
la Argólida, que luego se
transmitió a Roma.

Hemos visto que de los
devaneos de Zeus con diosas
y mujeres mortales nacieron
dioses, diosas y semidioses,
que fueron venerados por los
antiguos griegos. Pero, ade-
más de los tenidos con Hera
y los tenidos con otras diosas,
ya citados –la sabia Atenea
(nacida, al tragarla, de su
unión con la diosa Metis), la
bella Afrodita, Hermes, Arte-
misa, el bello Apolo, Dionisio
y Heracles–, Zeus fue padre
de otros semidioses y héroes.
Así, de su unión con Temis
nacieron Horas y Moiras; de
su unión con Mnemósine na-
cieron las Musas; de su unión
con Eurínome nacieron las
Gracias; de su unión con Dá-
nae nació Perseo (que deca-

pitó a Medusa y salvó a Andróme-
da); de la unión con Leda (esposa
de Tindáreo, rey de Esparta), tras
engañarla adoptando la forma de un
cisne, nacieron dos pares de geme-

los: Clitemnestra (futura esposa de
Agamenón) y Helena (futura espo-
sa de Menelao) y los Dióscuros
Cástor y Pólux; y de su unión con
Europa (hija de Agenor, rey de Si-
dón-Fenicia), tras raptarla adquirien-
do forma de toro, nacieron tres hi-
jos: Minos, Sarpedón y Radamantis.
Incluso con Efebos tuvo amores el
fogoso Zeus, como ocurrió con Ga-
nímedes (hijo de la ninfa Calirroe y
príncipe de Troya) considerado el
más bello de los mortales, al que
Zeus, transformado en águila, rap-
tó y llevó por los aires al Olimpo,
donde, eternamente joven, se con-
virtió en el copero de los dioses.

La historia de cada uno de estos
dioses y diosas menores, semidio-
ses y héroes, fruto de la concupis-
cencia de Zeus, es apasionante y,
sin duda, merecería un artículo
aparte, que quizá escriba en un
próximo futuro.

(Nombres dados por los roma-
nos a los dioses, semidioses y hé-
roes griegos aquí citados: Gea, Gea;
Urano, Urano; Cronos, Saturno;
Rea, Rea; Zeus, Júpiter; Hera, Juno;
Deméter, Ceres; Hades, Plutón;
Poseidón, Neptuno; Hestia, Vesta;
Hefesto, Vulcano; Atenea, Minerva;
Ares, Marte; Afrodita, Venus; Her-
mes, Mercurio; Artemisa, Diana;
Apolo, Apolo; Eros, Eros; Dionisio,
Baco; Asclepio, Esculapio; Pan,
Fauno; Atlas, Atlante; Prometeo,
Prometeo; Heracles, Hércules;
Odysseus, Ulises).                       ☯

Hermes llevando en brazos al niño Dionisio.
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ANY CERDÀ

Jaume Guindulain

SÍNTESI HISTÒRICA

Pel juny de 1859, regnant Isa-
bel II d’Espanya, és quan a Ildefons
Cerdà se li acceptà el Pla d’Urba-
nització de Barcelona, el Pla Cerdà
del qual enguany en celebrem el 150
aniversari.

Situant-nos també en el temps,
diguem que a l’octubre d’aquell ma-
teix any esclatà la guerra d’Àfrica, i
volem fer menció ara i aquí dels vo-
luntaris catalans que, comanats pel
general Prim, van lluitar en la cèle-
bre batalla dels Castillejos. De pas-
sada recordem, així mateix, que
Prim fou el principal animador de La
Gloriosa, la revolució de 1868 per
la qual es defensava la convenièn-
cia d’instaurar a Espanya un règim
monàrquic constitucional (Amadeu
de Savoia).

L’any 1870 la reina Isabel II va
haver d’abandonar el país, cedint al
seu fill Alfons els seus drets
a la Corona.

L’any 1873 és l’any de la
proclamació de la primera
República espanyola, sent-
ne president l’Estanislau Fi-
gueres.

El 29 de desembre de
l’any 1874, arran del pro-
nunciament del general
Martínez Campos, tingué
lloc la restauració borbòni-
ca (Alfons XII).

Amb la Constitució de
1875, i de la mà de Cànoves
del Castillo, arribà l’estabili-
tat al país. Cànoves era cap
del partit alfonsí, home de

gran pragmatisme, conservador i
que alternà el poder amb Sagasta
del partit liberal.

EL PATRICI CERDÀ

Ildefons Cerdà i Sunyer va néi-
xer l’any 1816 al mas Cerdà de
Sant Martí de Centelles, a la co-
marca d’Osona, i va morir a Caldas
de Besaya, Cantàbria, l’any 1876.
Enginyer, urbanista i polític català,
fou membre del Cuerpo de Inge-
nieros de Canales y Puertos de
Madrid (1835-1841). Empès pel
propi estímul vocacional, va dema-
nar l’excedència per dedicar-se a
l’estudi de la problemàtica que plan-
tejava la qüestió de l’urbanisme a
les grans ciutats. Fixà la seva resi-
dència a Barcelona i fou diputat a
Corts (1850).

Influït pel socialisme utòpic, s’in-
teressà per la situació del proleta-

riat: Monografía estadística de la
clase obrera en Barcelona.

Essent membre del partit pro-
gressista, fou comandant del bata-
lló de la Milícia de Sapadors.

Recordem que el partit progres-
sista era el partit polític que des de
l’any 1833 agrupava els sectors més
radicals del liberalisme espanyol.
Citem, entre altres personatges, els
generals Espartero i Prim, Laureà
Figuerola, el de la moneda unitària
(pesseta), i Pasqual Madoz, ende-
més federalista, que fou governa-
dor de Barcelona l’any 1854 i que
moria en el curs del viatge que el
portà a oferir el tron a Amadeu de
Savoia (1870).

Breument, ens toca dir que l’he-
rència doctrinal del partit pro-
gressista fou recollida pel partit
liberal (1880). L’any 1886 Cerdà es-
tava afiliat al partit federalista, i el
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1873 participà en la proclamació de
la República i també en l’intent de
la constitució de l’Estat català.

Cerdà fou president de la Dipu-
tació de Barcelona (1873-1874).

Enguany la corporació provinci-
al li ha fet un homenatge, amb una
exposició a la seva seu central, que
ha estat visible del 24 d’abril al 30
de juny proppassats.

EL PLA CERDÀ

L’any 1858, Cerdà va rebre l’au-
torització per realitzar estudis so-
bre l’eixample i reforma de la ciutat
de Barcelona, i tirar endavant el seu
Pla (1859) que fou imposat final-
ment pel govern de la nació, des-
prés d’un estira i arronsa tingut amb
l’Ajuntament de la ciutat comtal,
que ja havia aprovat una altra ur-
banització d’interessos contrapo-
sats.

L’any 1867 és l’any en el que
Cerdà publica Teoría de la urbani-
zación y aplicaciones de sus princi-
pios a la reforma y ensanche de
Barcelona, visió futurista d’una ciu-
tat moderna on ja es donen espais
lliures de circulació, això és, grans

artèries perpendiculars i prolonga-
bles formant una quadrícula; aques-
ta era la idea de Cerdà, on les illes
formades haurien de ser eixampla-
des i parcialment obertes. El Pla pre-
veia que s’edifiqués sols als dos
costats de les esmentades illes, i
amb una altura màxima dels edifi-
cis de 16 a 18 metres.

Una gran via diagonal de nord-
oest a sud-est, segons la rosa dels
vents, virtualment d’Esplugues al
mar, amb un angle d’inclinació de
45o respecte a la línia de la costa;
aquesta era la via circulatòria que
havia de partir la quadrícula degu-
dament esmussada i multiplicada,
amb un lleuger pendent natural, di-
recta al mar.

El Pla Cerdà, acceptat en princi-
pi en la seva totalitat, anà de mica
en mica desvirtuant-se i es comen-
çà a edificar als quatre costats de
les noves illes i sent ocupats els
patis interiors, on s’hi havia previst
espais per a carruatges i també zo-
nes enjardinades. Massa idealisme
per a una societat cada vegada més
mercantilitzada.

Als nous barris se’ls donà el nom
de l’Eixample. L’Eixample, global-
ment considerat, té uns 10 quilòme-

tres quadrats. Té un eix que podrí-
em fixar que divideix la ciutat en
dues bandes d’eixamplament, la
banda Esquerra i la banda Dreta.

Un ample eix transversal el
constitueix la Gran Via de les Corts
Catalanes, un altre segueix el pa-
ral·lel geogràfic, i un altre la línia
del meridià.

Cerdà ho tenia clar: la circulació
futura a Barcelona s’havia de poten-
ciar al màxim.

LA DIAGONAL

Segons Cerdà, la Diagonal ha-
via de ser per a Barcelona la via
transcendental. La prolongació de
la Diagonal cap a llevant començà
el 1884, i el primer tram urbanitzat
fou entre el que és ara el carrer de
Pau Claris i el carrer de Balmes.
Aquesta expansió va ser lenta, for-
ça lenta, i va presentar dificultats:
la xarxa ferroviària, la zona indus-
trial i el que comportava l’encontre
i topada amb els límits naturals del
Poblenou i la prevista creació del
Parc de la Ciutadella i també del
Zoo.

Com sigui que el Pla exigia que
en l’expansió cap a ponent cap ma-
sia de les Corts s’havia d’enderro-
car, això obligà a l’urbanista a do-
nar un lleuger canvi d’orientació al
tram comprès entre l’actual Plaça
Francesc Macià i el Palau de Pe-
dralbes, un canvi de ritme que anà
posteriorment a cura de Rubió i Tu-
durí l’any 1920.

A tenir en comte que Cerdà pre-
tenia que la zona central de l’Ei-
xample fos la que havia de ser la
superplaça de les Glòries Catala-
nes, nom que ja així li va donar Víc-
tor Balaguer (1824-1901), progres-
sista i liberal com el que més.

El somni d’en Cerdà era que la
Diagonal arribés fins a tocar el mar,
estimulant així l’entrada solemne a

Litografia del projecte de reforma de l’Eixample fet per Cerdà el 1859.
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Barcelona tot venint del mar. La ven-
tilació de la ciutat quedava així ben
assegurada, gràcies a la via trans-
cendental de Cerdà.

La continuïtat d’aquell projecte
és molt present en la planificació
urbanística de la Barcelona del se-
gle XXI, amb un debat obert sobre
el que ha de ser la Nova Diagonal
(www.bcn.cat/diagonal).

CONSOLIDACIÓ DEL PLA
CERDÀ

La consolidació del pla viari de
Cerdà va venir de la mà de l’engi-
nyer de camins, canals i ports i tam-
bé arquitecte, el senyor Pere
García Faria, que va néixer a
Barcelona l’any 1858 i va morir l’any
1927 en plena dictadura de Primo
de Rivera.

De l’arquitecte García Faria po-
dem fer menció de la Duana Nova
de Barcelona, edificada amb la
col·laboració d’Enric Sagnier. Tam-

bé és obra seva Villa Rosita, del car-
rer Príncep d’Astúries, l’edifici de la
Diagonal número 405 i molts d’al-
tres.

L’excés de fosses sèptiques, a
les que es va veure obligat a fer el
Consistori per seguir amb el Pla
Cerdà, va ser la causa directa d’in-
feccions i epidèmies, que afectaren
greument a la població.

García Faria, el vertader segui-
dor de Cerdà, va ser qui va consoli-
dar el seu pla viari en denunciar el
1888, dins el Congrés Internacional
de Ciències Mèdiques, la gran in-
salubritat dels nous edificis i de les
noves vivendes. Així és que se li
acceptà el pla de clavegueram del
barri de Gràcia, i es projectà la co-
bertura de la Riera d’en Malla al seu
pas per la Rambla de Catalunya. Va
ser el 1891 quan l’Ajuntament ac-
ceptà i aprovà el pla de sanejament,
projectat per ell mateix.

D’aquesta manera, com a degut
complement del Pla Cerdà, les vies

obertes en el sòl tingueren el con-
trapunt també en el subsòl.

Posteriorment, García Faria des-
plegà una intensa activitat com a
enginyer per tot Espanya.

No fa gaire, l’Ajuntament de Bar-
celona ha volgut retre-li homenat-
ge amb una exposició dels plànols
i fotografies de la seva obra de sa-
nejament de la ciutat, al soterrani
del Passeig de Sant Joan a tocar
amb la Diagonal, i també així dis-
tingir la seva memòria donant el seu
nom a un passeig prop de la Mar
Bella.

Per a les noves generacions de
ciutadans de Barcelona, la vigència
de la figura de Cerdà ha quedat con-
cretada en una gran rotonda circu-
latòria, entre el Passeig de la Zona
Franca, Ronda del mig, Gran Via de
les Corts Catalanes, Rambla de
Badal i l’autopista de Barcelona
d’enllaç amb l’aeroport. És la Plaça
d’Ildefons Cerdà, encarada a la nova
Ciutat de la Justícia.

Imatge de l’Eixample de Barcelona extreta del Google Earth.
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LA ZONA 22@

L’any 2001, l’Ajuntament de Bar-
celona va aprovar un nou ordena-
ment urbanístic, destinat a transfor-
mar la vella àrea industrial del
Poblenou en una zona de nova ac-
tivitat. Així quedava anul·lat el tre-
ball de les fàbriques que havien es-
gotat la seva capacitat de producció
i que evidenciaven la seva vellúria i
ben escàs rendiment.

La zona 22@Barcelona és tot el
quadrant de llevant sud de la ciutat,
comprès entre la Gran Via i la Ron-
da i entre la Vila Olímpica i la Ram-
bla de Prim.

Ara, una nova línia de tramvia,
anomenada Trambesòs, ofereix
connexions amb altres línies de

transport dins la ciutat, properes a
la Diagonal i al Fòrum 2004.

MEMORIAL

Al cementiri de Montjuïc, a l’en-
torn de la via Eulàlia, hi ha la tomba
d’en Cerdà. És una tomba senzilla,
però hi destaca la llosa de marbre
blanc on hi ha esculpida la quadrí-
cula de l’Eixample, que és traves-
sada per un solc en diagonal, a
manera de banda, que sembla vul-
gui honorar el patrici que hi reposa.
Una cleda de xiprer molt espessa
rodeja el recollit espai i convida al
record i a la contemplació.

Ja el poeta Oleguer Bellavista
deia en referir-se a la vila de Cente-
lles:

La vida dins la vila, certament que
ha canviat

però portem a dins nostre

quelcom que no ens ha deixat

una nostàlgia d’infant que fretura
per ser lliure

i per viure contemplant...

ENDREÇA

En la visita que vaig fer amb la
Pia, la meva filla gran, a la ja men-
cionada exposició de la Diputació
Provincial, vaig signar al quadern
ofert als visitants:

«Cerdà, un home com un dels
que avui necessita el nostre
país...»                                         ☯

Formació per a Químics

(IL3–Universitat de Barcelona)

Ampliant la seva oferta dirigida als professionals de l’àmbit de la Química, l’Institut de
Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) presenta el seu Màster en
Farmacovigilància i el seu Postgrau en Sistemes de Qualitat en la Indústria i la Recerca
Farmacèutica. Amb inici al novembre d’aquest any, aquests dos cursos estan coordinats i
impartits per reputats professionals amb una àmplia experiència en el món docent.

Màster en
Farmacovigilància

Modalitat: Semipresencial.

Dates: De novembre 2009 a juny 2010.

Preu: 3.750 euros.

Direcció: Sra. Conxita Barajas (Doctora en
Medicina i Cirurgia. Màster en Farmacologia.
Diploma de postgrau de la Indústria
Farmacèutica. Professora del Màster d’Assaig
Clínic UB. Directora Europea de
Farmacovigilància, CB Fleet Laboratories).

Enllaç relacionat: http://www.il3.ub.edu/master/
master-farmacovigilancia.html.

Postgrau en Sistemes de Qualitat en
la Indústria i la Recerca Farmacèutica

Modalitat: Semipresencial.

Dates: De novembre 2009 a juny 2010.

Preu: 1.750 euros.

Direcció: Sra. Erola Almirall Bofill (Responsable de
Productes de Regulatory Affairs de Mylan
Pharmaceuticals, S.L.), Sra. Judit Amposta
Ribas (Directora Tècnica. Responsable de
Garantia de Qualitat d’Archivel Farma, S.L.) i
Sra. Cristina Ribó Ros (Responsable de Control
de Qualitat d’Archivel Farma, S.L.).

Enllaç relacionat: http://www.il3.ub.edu/postgrau/
postgrau-sistemes-qualitat-industria-recerca-
farmaceutica.html.
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SHERLOCK HOLMES

I EL Dr. WATSON

Aquest acudit fou seleccionat
com el millor, d’entre tots els envi-
ats per e-mail, en una anàlisi realit-
zada per una universitat britànica,
referent a l’estudi de l’humor britànic.

Sherlock Holmes i el Dr. Watson
se’n van anar a passar uns dies
d’acampada a un càmping.

Després d’un bon sopar i una
ampolla de vi es van desitjar bona
nit i es van ajeure en els seus res-
pectius sacs.

Hores més tard Holmes es va
despertar i va cridar amb el colze al
seu fidel amic:

—Watson mira al cel i dis-me,
què veus?

—Veig milions d’estrelles...

—I això, què t’indica?, va tornar
a preguntar Holmes.

Watson va pensar per un minut i
plenament decidit a impressionar el
seu amic amb els seus dots deduc-
tius va contestar:

—Des d’un punt de vista astro-
nòmic m’indica que hi ha milions de

galàxies i potencialment, per tant,
bilions de planetes. Astrològicament
parlant, m’indica que Saturn està en
conjunció amb Leo. Cronològica-
ment, dedueixo que són aproxima-
dament les 3:15  de la matinada.
Teològicament, puc veure que Déu
és totpoderós i que nosaltres som
petits i insignificants. Meteorològica-
ment, intueixo que demà tindrem un
formós i solejat dia... I a vosté què li
indica, el meu volgut Sherlock?

Després d’un curt silenci, Holmes
va parlar:

—Watson, cada dia ets més pa-
llús. Ens han robat la tenda de
campanya.                                   ☯

COM FUNCIONA EL MERCAT DE VALORS,

LA BORSA I WALL STREET

Una vegada va arribar a un po-
ble un senyor, ben vestit, es va ins-
tal·lar a l’únic hotel que hi havia, i va
posar un avís a l’únic periòdic local:
estava disposat a comprar cada
mico que li portessin per 10 euros.

Els pagesos, que sabien que el
bosc estava ple de micos, van sortir
a corre-cuita a caçar-ne.

L’home va comprar, com havia
promès en l’avís, els centenars de
micos que li van portar a 10 euros
cadascun sense piular. Però, com
ja quedaven pocs micos en el bosc,
i era difícil caçar-los, els pagesos
van perdre interès; llavors l’home va
oferir 20 euros per cada mico, i els
pagesos van córrer una altra vega-
da al bosc.

Novament, van anar minvant els
micos, i l’home va elevar l’oferta a
25 euros, i els pagesos van tornar
al bosc, caçant els pocs micos que
quedaven, fins que ja era quasi im-
possible trobar-ne cap.

Arribat a aquest punt, l’home va
oferir 50 euros per cada mico, però,
com tenia altres negocis que aten-
dre a la ciutat, deixaria a càrrec del
seu ajudant el negoci de la compra
de micos.

Una vegada que va viatjar l’ho-
me a la ciutat, el seu ajudant es va
dirigir als pagesos dient-los:

—Fixeu-vos en aquesta gàbia
plena de milers de micos que el meu
cap va comprar per a la seva col·lec-

ció, i que... ni se’n recorda que els
té. Jo els ofereixo vendre’ls a vos-
tès per 35 euros la unitat i quan el
meu cap torni de la ciutat, li reve-
nen per 50 euros cadascun.

Els pagesos van ajuntar tots els
seus estalvis i van comprar els mi-
lers de micos que hi havia dintre de
la gran gàbia, i van esperar la tor-
nada del cap...

Des d’aquell dia, no van tornar a
veure ni a l’ajudant ni al cap. L’úni-
ca cosa que van veure va ser la gà-
bia plena de micos que van comprar
amb els seus estalvis de tota la vida.

Heus aquí un exemple ben clar
per explicar com funciona el Mercat
de Valors, la Borsa i Wall Street.  ☯
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La Llei de prevenció i control
ambiental de les activitats substi-
tuirà a la Llei de la intervenció inte-
gral de l’administració ambiental
(Llei 3/98 de 27 de febrer).

En data 9 de març de 2009 el
Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya publica el Projecte de llei
de prevenció i control ambiental
de les activitats. Aquesta llei és la
que preveu substituir a la Llei 3/98,
de 27 de febrer, de la intervenció in-
tegral de l’Administració Ambiental.

La Llei 3/98 va establir a Cata-
lunya el model de prevenció i con-

trol integrats de la contaminació ins-
taurat per la Directiva 96/61/CE, del
Consell, de 24 de setembre de 1996,
de prevenció i control integrats de
la contaminació (IPPC). Però en els
darrers anys l’Estat ha aprovat un
seguit de normes amb caràcter le-
gislació bàsica que, juntament amb
la recent modificació i substitució de
la Directiva 96/61/CE per la Directi-
va 1/2008, de 15 de gener, de pre-
venció i control integrats de la
contaminació, obliguen a modificar
l’actual Llei 3/98.

Un dels punts del projecte de la
nova llei diu: «Amb una clara volun-

tat de simplificació administrativa,
la Llei integra l’avaluació d’impacte
ambiental de les activitats relacio-
nades en el seu annex I en el pro-
cediment d’atorgament de l’autorit-
zació ambiental». L’annex I recull
les activitats de l’annex I.1 «activi-
tats sotmeses al règim d’avaluació
d’impacte ambiental i d’autorització
ambiental, subjectes a la Directiva
96/61/CE de prevenció i control in-
tegrat de la contaminació» i les de
l’annex I.2 «activitats sotmeses al
règim d’avaluació d’impacte ambi-
ental i d’autorització ambiental, no
subjectes a la directiva 96/61/CE de
prevenció i control integrat de la con-
taminació».

Quan es porta a terme una lec-
tura tècnica d’aquest projecte de llei,
aquesta voluntat de simplificació
queda poc palesa; s’ha passat dels
quatre annexos d’ara (I, II.1, II.2 i III)
a 8 annexos (I.1, I.2, I.3, IIa, IIb, II
–activitats mòbils i temporals–, III
i IV), s’han de fer més documents i
tràmits que en la llei actual, cal uti-
litzar bases de dades que en molts
casos no existeixen, s’ha de comu-
nicar els canvis substancials i els no
substancials que es proposin portar
a terme, és a dir, tots els canvis...
és una llei molt intervencionista, que

NOVA LLEI DE PREVENCIÓ I CONTROL

AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS

Anna Llobet i Prat
Ecoestudis, S. A.

E l s
e x p e r t s O p i n e n

Qui ha de presentar l’estudi de minimització de residus
especials i fins quan hi ha temps?

L’estudi l’han de presentar totes les activitats que generin resi-
dus especials, siguin indústries, empreses de serveis, petits
productors, etc. Només queden exclosos els domicilis.  No són
motiu d’exclusió circumstàncies com que l’activitat generi no-
més residus especials provinents d’operacions de manteniment,
ni que es disposi de sistemes de gestió ambiental (ISO o EMAS),
ni que es fa la declaració d’envasos o de residus.

La data límit per a la presentació de l’estudi fou el 6 de juliol de
2009.
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no ajuda gens a la implantació de
noves activitats.

Un dels punts que més preocu-
pa és el que diu «La no resolució i
notificació en el termini establert en
aquest article permet a la persona
sol·licitant entendre desestimada la
seva sol·licitud d’autorització als
efectes d’interposar el recurs admi-

nistratiu o contenciós administratiu
que sigui procedent»; per tant, pro-
posa silenci administratiu negatiu.
Cal tenir en compte que és una tra-
mitació llarga i complexa que no
hauria d’acabar amb una no reso-
lució, sinó que hauria d’acabar
sempre amb una resolució i si cal
amb esmenes subsanables tècni-
cament.

Cal fer Lleis que preservin el
medi i la salut de les persones, cal
fer la feina bé i amb rigor, però de
manera més senzilla i sense tant
intervencionisme.

Per a més informació i consul-
tes:

ecoestudis@ecoestudis.com.   ☯

Sortida de cap de setmana

al sud de França

dissabte 17 i diumenge 18 d’octubre de 2009

Com ja és tradicional cada any els químics tenen l’oportunitat de fer una visita a la França
més propera, però molts cops encara força desconeguda.
Aquest any us proposem visitar, entre d’altres punts, Font Romeu on ens esperarà el Petit
tren groc de la Cerdanya, popularment conegut com el Tren canari, que ens portarà fins a
Vilafranca del Conflent i la vila d’Eus, fent un recorregut realment espectacular i molt relaxant.

Tren groc                                      Vilafranca del Conflent                                       Vila d’Eus

Ens allotjarem a la vila termal de Vernet-les-Bains i al dia següent, després de passar per
poblets encantadors, visitarem la vila de Mosset i el seu singular museu: la Torre dels
Perfums.
Després ens esperaran a Illa-sur-Tet on visitarem un altre lloc peculiar: l’Antic Hospici. En
aquesta visita podrem gaudir de dos estils arquitectònics amb una forta personalitat: el
romànic i el barroc.
Tot això i més podreu descobrir el proper mes d’octubre amb el programa que tenim
preparat i que esperem sigui del vostre gust. Però... apunteu-vos-hi ja!
Hi haurà més informació d’aquí a poc temps a la Secretaria del Col·legi.

Tel. 93 317 92 49           quimics@quimics.cat



INTRODUCCIÓN

Tras un período de siete años en el que estuvo vi-
gente la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento
Automatizado de los Datos (LORTAD), ésta fue susti-
tuida por la ahora vigente Ley Orgánica de Protección
de Datos (LOPD).

Esta nueva ley se adapta al actual panorama de
desarrollo de las tecnologías de la información como
medio de comunicación de datos, y en este sentido de-
fiende el derecho a la intimidad y a la privacidad de to-
dos los ciudadanos en todos sus trámites.

En este sentido las empresas que tienen que traba-
jar con bases de datos donde almacenan información
de índole privado deben ajustarse a los requisitos im-
puestos por la nueva LOPD, y de esta forma preservar
la privacidad de sus usuarios / clientes en el tratamiento
de sus datos personales.

REQUISITOS

• Alta de ficheros en la Agencia de Protección de
Datos.

• Redacción e inclusión de cláusulas legales en los
documentos y comunicaciones.

• Firma de los compromisos de confidencialidad por
parte de los empleados (actuales y futuros).

• Regularización de prestaciones de servicios con los
contratos pertinentes (objeto, tipos de datos que se
facilitan, finalidad del acceso a los datos).

• Redacción del Documento de Seguridad.

• Actualización del Documento de Seguridad.

• Nombramiento del Responsable de Seguridad.

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

PROTECCIÓN DE DATOS

Publicada en BOE n. 298 de 14/12/1999

• Actualización y controles periódicos.

• Auditoria bienal.

Las sanciones por incumplimiento de esta nor-
mativa oscilan entre 600 y 6.000 euros, y hasta
600.000 euros por la malversación de datos de ca-
rácter personal.

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En el ámbito de Ley Orgánica de Protección de Da-
tos destacan las funciones que acomete la Agencia de
Protección de Datos, la cual vela por el cumplimiento
de la legislación sobre protección de datos y controla su
aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de
información, acceso, rectificación, oposición y cancela-
ción de datos. Será pues esta entidad la encargada de
atender las reclamaciones, denuncias y peticiones de
los posibles afectados, realizar las inspecciones y san-
ciones, así como promover campañas orientadas a la
concienciación del ciudadano de sus derechos de pri-
vacidad e intimidad.

ENLACES

A continuación le ofrecemos una serie de enlaces
que le serán de interés para ampliar la información aquí
expuesta:

• Agencia Nacional de Protección de Datos
(https://www.agpd.es).

• Agència Catalana de Protecció de Dades
(https://www.apdcat.net).

• Gesprodatos (https://www.gesprodatos.com).

Contacto: Delegacioncatalunya@gesprodatos.com
Teléfono: 932452517.                                            ☯
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