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LES ECOBOLES
I LA SOPA DE PEDRES
Claudi Mans i Teixidó
Departament d’Enginyeria Química
Facultat de Química · Universitat de Barcelona

—Aquest article l’escriuré jo.
Lector, no et sembla que hauries de demanar-me permís primer?
—D’acord. Amb el teu permís,
puc escriure l’article jo, aquesta vegada?
M’hauries de donar una raó vàlida.
—Doncs que he fet experiments
pel meu compte, i vull explicar-los.
Molt bé. I sobre què has fet experiments?
—Doncs que m’he comprat unes
ecoboles, i voldria explicar com funciona, com són per dintre, i tot això.
M’he documentat 1.
Doncs bé, ja pots començar.
Però jo aniré intervenint sempre que
vulgui, naturalment.
—Guai. Com jo faig en els articles normals.

Els procediments per satisfer-les
depenen dels valors culturals i de la
tecnologia disponible en cada moment històric. Al seu torn, l’evolució
social, tecnològica i cultural provoquen canvis en les demandes socials, també en el camp de la neteja,
canvis que es reflecteixen en els
productes, la tecnologia i els hàbits
socials aplicats. En pots trobar un
bon resum històric al text del Dr.
García Domínguez (1986 i 2009).
Molt bé. Un començament brillant. Ja que el cites, et diré que jo
vaig conèixer el Dr. Garcia Domínguez, mort prematurament el 1985 2.
Ara uns col·laboradors seus li han
dedicat un web, que t’invito a consultar: www.juanjosegarciadomin
guez.com.
I, pel que fa al teu text, tot és
correcte, però cal dir que no tot en
la higiene i el rentat és tecnologia.
A vegades hi ha tabús, tradicions
injustificades, mals hàbits o prejudicis. Per exemple, quan recomanaven que les dones no es banyessin
durant la menstruació. Segueix, segueix.

LES ECOBOLES
—La neteja corporal, de la roba i
de la llar són necessitats higièniques, funcionals, sanitàries i estètiques presents en totes les cultures.
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—A les societats occidentals
avançades la solució típica per a
molts problemes domèstics o sanitaris és disposar d’un producte que
s’apliqui al problema i el resolgui: un

medicament, un cosmètic, un sabó,
un detergent, un adhesiu. Pots constatar-ho: n’hi ha prou amb que
comptis quants potets tens a la cambra de bany.
Més de quaranta. I ara només
som dos a casa... Tens raó.
—Els productes per rentar la
roba han evolucionat molt, des de
que van sortir els primers detergents
sintètics. Actualment coexisteixen
dos tipus de productes. Els productes d’ampli espectre per a qualsevol tipus de rentat van ser els pri-

1

El lector deu haver llegit la comunicació
Análisis de las alegaciones publicitarias
y de la eficacia de las bolas de lavado,
presentada per l’autor a les 40 Jornadas
del Comité Español de la Detergencia
(Mans, 2010). Es publica aquí, molt modificada d’estil, amb autorització.

2

El Dr. Juan José García Domínguez
(Aroche, Huelva 1940 - Barcelona 1984)
era llicenciat en Química per la Universitat de Sevilla i doctor per la Universitat
de Barcelona. Desenvolupà la tesi sota
la direcció del Dr. Pere Miró a l’Instituto
de Tecnología Química y Textil de Barcelona, del CSIC. Hi treballà des de 1962
fins a la seva defunció, quan n’era professor d’investigació. Fou secretari general del CED (Comité Español de la
Detergencia) i director d’investigació de
l’AID (Asociación de Investigación de la
Industria Española de Detergentes, Tensioactivos y Afines).
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Figura 1. Envasos de les tres
boles de rentat. S’han ocultat les marques.

talvia aigua, detergent i energia.
Anem bé, no?
—No, no anem prou bé. Es segueixen usant detergents i altres
productes contaminants. Amb les
ecoboles el problema desapareixeria. Des dels anys 80 que es venen
als Estats Units i a Europa certs
utensilis per reduir o eliminar l’ús
dels detergents. Són normalment
anelles ceràmiques, boles, discos o
perles ceràmiques. Ara a Espanya
han entrat amb força les ecoboles.
Primer es venien a herbolaris i a tendes de productes ecològics, però
ara ja es venen a hipermercats, a
botigues d’electrodomèstics i per
Internet. He vist les marques Irisana, Ecogénie, Wellos, Öko-ball, Ecoperls, Biowashball, Interfibra, ZeoWash, Ecozone... Hi ha molts webs
que expliquen en què es basa el seu
funcionament, i uns quants trucs per
millorar-ne l’eficàcia, si et cal. Ja t’ho
aniré explicant.

Figura 2. Les boles de rentat.

mers a sortir al mercat, cap als anys
seixanta del segle XX. Eren pols
blanques de baixa densitat: Omo,
Persil (el primer Persil, que després
en va sortir el segon), Colón, etc.
Molt després van sortir pols concentrades, líquids, gels, pastilles... I ara
la tendència és a fer detergents cada
cop més específics, per a roba delicada, per a roba de color, per ajudar a treure les taques abans de
rentar, o per a llana. Però la modificació dels productes no ha fet que
canviés el concepte bàsic: usar un
producte consumible per rentar.
Les crisis energètica i de primeres matèries, juntament amb la contaminació del planeta, hauria de
portar a sistemes que prescindissin
totalment de consumir un producte
cada vegada que s’ha de rentar la
roba. Per sort, això ja s’ha inventat.
Són les ecoboles. També hi ha altres sistemes alternatius molt estesos, com les nous de rentar. Són les
closques de les llavors d’un arbre

6

denominat Sapindus mukorosa que
es troba a regions temperades i tropicals del planeta. Aquestes closques contenen saponines, molècules que tenen capacitat detergent.
Tot això que dius està bé, però
t’hi falta afegir que també els detergents i les rentadores evolucionen.
Les crisis econòmiques i les regulacions mediambientals, cada dia
més complexes, han generat canvis en el tipus de productes i en les
màquines de rentar (Böcker, 2000;
Osset, 1997; Smulders, 1998). Les
rentadores són més sofisticades,
malgrat que els usuaris solen fer
servir només dos programes. S’ha
millorat clarament en tots els sentits: ara les rentadores gasten
només 12 litres d’aigua per cada
quilo de roba rentada, quan fa pocs
anys en gastaven 40. Ara es gasten només uns 75 g de detergent
per quilo de roba, i abans 220. I
abans es gastaven 0,7 kWh per
quilo de roba, i ara només 0,3. S’es-

Molt bé. Però abans deixa’m que
matisi que als Estats Units alguna
de les marques de les ecoboles ha
estat sotmesa a judici perquè el que
afirmava en la publicitat era fals
(Adams, 1997).
—Sí, a vegades hi ha empresaris poc escrupolosos, com en tots
els sectors. El que m’agradaria que
veiessis és que estem canviant el
model de societat, i estem passant
d’una situació amb una gran depredació de primeres matèries, malbaratament d’energia i en mans de
multinacionals, per anar cap a una
societat alternativa poc contaminant,
respectuosa amb el medi, descentralitzada, i amb una escala més
humana i més justa.
Com a discurs està bé, i els valors que destil·la són encomiables.
Però ja en parlarem de si és possible tot plegat. Explica’m com són
aquestes ecoboles, va.
—Què tal em queda per ara l’article?
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Bé. En la redacció molt bé. En
el que dius, doncs una mica discutible...

COM SÓN LES ECOBOLES
—Per fer un bon estudi m’he
comprat tres ecoboles diferents.
M’han costat 29, 24 i 15 euros. No
diré marques, per evitar-ne fer publicitat. N’hi diré A, B i C. A la figura 1 hi ha els envasos externs, i a la
2 una foto de les boles tal com
s’usen a la rentadora. Són aproximadament esfèriques, de plàstic rígid (A i B) i de cautxú flexible (C),
de color verd la A i blau les altres.
Tenen uns diàmetres aproximats de
8,5, 10 i 10 cm, i pesen 163, 224 i
184 g. Estan perforades perquè així
hi pugui entrar i sortir l’aigua, i la
superfície és rugosa per afavorir
l’agitació. Com més remenada l’aigua i la roba millor, ja se sap.
He obert les tres boles per tal de
veure què hi ha dins, amb certa dificultat i trencant-les, perquè no està
previst que l’usuari les obri. La bola
A conté tres bossetes de tela, dues
amb un total de 30 g de boles ceràmiques marrons, i una amb una barreja de 9 g de boles blanques petites de ceràmica i 6,0 g de sorra gris
i negra. Fora de les bosses hi ha a
més 26,1 g de boles blanques grans
de ceràmica. També porta dos
imants petits cilíndrics de neodimi de
2 cm de diàmetre i 3 mm d’alçada.
Aquests imants de neodimi són
molt potents. Molt més que els
imants corrents de ferro. Per què els
hi deuen posar?
—T’ho comento després. La bola
B és una mica diferent. Té 3,4 g
d’esferes petites ceràmiques en dos
petits recipients als extrems de la
bola, on també hi ha quatre petits
imants, dos a cada costat. Dins de
la bola hi ha uns separadors perforats, i a un dels hemisferis bossetes
de tela amb 26 g de boles grans de
ceràmica fosca i 18 g de boles peti-
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Figura 3. Interior de dues de les boles de rentat. La bola B ubica les boletes ceràmiques sota de les pantalles de plàstic, en saquets de tela, com la bola A. La bola C té
les esferes en contacte directe amb el recipient.

Figura 4. Les boletes ceràmiques de l’interior de les boles A i B

tes de ceràmica clara. A l’altre hemisferi una bosseta amb 57,3 g de
boles mitjanes blanques. La bola C
és més simple: només té una barreja de 25 g de boles marrons i 88 g
de boles blanques petites, i no té
imants. Pots veure com són per dins
les boles i les boletes de ceràmica
a les figures 3 i 4.
Molt bé, veig que has treballat,
estripant boles i pesant boletes.
Però, ¿com és que unes boles tenen imants i l’altra no?
—Es veu que no deuen ser imprescindibles. Potser són un complement que deu ajudar a rentar. Ara
comentaré el que diu la informació
de les ecoboles, a veure si els teus
dubtes s’aclareixen.

Molt bé. Jo t’aniré donant la
meva opinió...

LA PUBLICITAT DE LES
BOLES DE RENTAT
—D’entrada, aspectes d’ecologia. Les boles A i B són de polipropilè ecològic, hipoalergènic i no
contaminant. Són fetes de materials naturals inofensius per al medi
ambient. I no produeixen residus
contaminants. I, a més, estalvien
aigua i energia.
Home, d’entrada sorprèn que la
publicitat consideri que el polipropilè es totalment ecològic, quan és un
polímer derivat del petroli o del propà, que són recursos fòssils. Jo no
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hi tinc res en contra, evidentment 3,
però, ¿no era el moviment ecologista qui afirmava que s’havia d’evitar
l’ús d’aquests recursos no renovables? I no vull entrar a discutir la frase de que tot són components naturals, perquè ja saps que és una
de les meves manies. Naturalment
que tot és natural, perquè tot ha vingut, en un moment o un altre, de la
naturalesa. D’on, si no? Però a la
naturalesa no hi ha polipropilè, ni
cautxú, ni neodimi com a tals. És a
dir, són artificials...

pot ser suficient per aturar-ne la proliferació, que per això hi han posat
excés de clor a la potabilitzadora.
Jo no crec que una ceràmica sigui
bactericida, vaja. Si les ceràmiques
són de zeolita, com he llegit alguna
vegada, sí que pot estovar l’aigua,
és a dir, pot adsorbir ions de calci i
magnesi de l’aigua, i fins i tot adsorbir part del clor com si fos un filtre
domèstic d’aigua. Però, per què volem eliminar el clor de l’aigua de rentat? Encara si fos per beure...

—No vull entrar a discutir les teves capcioses afirmacions de sempre. Són plàstics artificials, però el
més naturals possible.

—L’estalvi usant les ecoboles és
considerable. Estalvia uns 1300 euros en quatre anys, si fas un rentat
diari normal, amb tres dosis de detergent en pols.

Ja veus que això no té cap sentit. A més, i pel que fa a l’estalvi d’aigua i d’energia, la bola s’usa amb
els mateixos programes de rentat
que amb un detergent convencional.
Per tant, no s’estalvia res.

Res a dir. El càlcul és raonablement ben fet, em sembla. Segueixo
sense entendre per què la bola perd
les seves propietats al cap de tres o
quatre anys. A veure si ens ho expliquen després.

—En això tens raó. Deu referirse a que s’estalvia perquè no cal fabricar detergent. Perquè la bola serveix fins a 1500 vegades, o cinc
anys, sense detergent.

—Aquí diu que les esferes són
fetes de bioceràmiques. La bola C
diu que conté Na, Ca, Ba, Fe, Al2O3,
SiO2, K, Mg, TiO2... Et diu res això?

D’acord, és una interpretació
possible. Però, ja que agafes aquest
argument, per què no es pot usar
per a tres mil rentats, o per a deu
anys o més? És que es gasta alguna cosa de la bola? I a més, ¿tot
això que dius val per a les boles barates i per a les cares, amb imants
o sense? No ho acabo d’entendre.
—Em fas preguntes que no sé.
Jo la tinc fa pocs dies i encara no hi
he rentat. Jo et dic el que la publicitat i els webs diuen. La bola no
només neteja, sinó que suavitza,
desinfecta, elimina el clor i també
elimina els bacteris patògens.
Ui, ui, ui. Jo, d’això de l’eliminació dels patògens no me’n fiaria.
Probablement la roba no tingui bacteris patògens. Però, si hi arriben,
el clor residual de l’aigua de rentat
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Bé, els materials bioceràmics,
segons la definició científica, són els
constituïts per òxids metàl·lics que
són biocompatibles. Aquest concepte inclou des de les ceràmiques
clàssiques inerts fins a certes substàncies reabsorbibles pel cos, i que
s’usen en cirurgia i implants. Jo penso que en la publicitat de les
ecoboles es refereixen a la primera
accepció. Com si fossin la ceràmica sanitària de la pica de la cambra
de bany, vaja... És a dir, res de particular. I pel que fa a la composició
qualitativa indicada per la bola C, hi
ha diversos errors d’expressió, com
dir que hi ha els metalls Na, Ca, Ba,
etc. El que pot ser que hi hagi són
compostos dels seus òxids: silicat
de sodi, de bari o de calci. Si és
certa la composició que indiquen,
podria tractar-se realment de zeolites, que són materials molt habituals
en els detergents convencionals. La

diferència és que en els detergents
es llencen per l’eixidiu, i en canvi
aquí queden dins de la bola, i es
tornen a usar en un altre rentat.
—Això està bé, no? Així s’estalvien productes.
Això està bé, evidentment, però
el que està clar és que les zeolites,
quan actuen, van saturant-se a mida
que passa el temps, i al cap d’unes
quantes rentades ja no tindrien activitat, si és que en tenien al començament.
—La publicitat diu que es regeneren posant-les al sol.
Al sol el que faran és assecarse, però si hi ha calç dins, a dins es
quedarà. Aquesta afirmació publicitària no té cap sentit. Per cert, on
fabriquen les ecoboles?
—Les que jo he comprat, a Corea i a Xina. Hauràs pogut veure
que la publicitat va dirigida a gent
interessada en el medi ambient,
conscienciada pels problemes del
planeta, per l’estalvi d’energia, per
l’esgotament de les primeres matèries. Són –som– gent que desconfia de les grans marques, de les multinacionals, que busquem la salut i
la dels nostres fills, que volem estalviar a casa perquè sabem que
aquest estalvi ajuda a salvar el nostre entorn.
No puc estar més d’acord amb
els objectius i els desigs d’aquesta
posició. Però no en sóc militant aferrissat. Hi ha estudis que caracteritzen els diferents tipus de consumidor atenent a les seves pràctiques
de consum, les opinions envers el
medi ambient, i la correlació entre
opinions i pràctica. Tu formaries part
d’un perfil que Asensio (2007) defineix com a alternatiu, i que corres-
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He explicat durant catorze anys l’assignatura Processos petroquímics als alumnes d’enginyeria química de la UB...
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pon aproximadament a un 7 % de
la població.
—Tan poca gent? Estic convençut que hi ha més gent pensant així.
Jo també crec que hi ha més
gent que pensa això. Però una cosa
és pensar i una altra és canviar els
hàbits de consum i de treball domèstic per adequar-los a una nova manera de veure el món. Això darrer
és molt més difícil.

PER QUÉ DIUEN QUE
FUNCIONEN LES BOLES DE
RENTAT
—Ara aniré posant arguments
del per què diuen que funcionen
les ecoboles, i tu els comentes.
D’acord?
D’acord. Però ja saps que sóc i
seré crític...
—De les boles que tinc, l’única
que diu com funciona és la B. Tradueixo, perquè tot ve en castellà.
«Els raigs infrarojos que emeten les
boles separen les molècules d’aigua. Les molècules, que així s’han
activat, penetren millor a la roba i
augmenta la potència de rentatge».
Ui ui ui... que la cosa es complica. A veure, la primera afirmació no
té cap sentit físic. Tots els cossos
emeten radiació infraroja cap a altres cossos. El cabal de radiació
emesa depèn de la diferència de
temperatura entre ambdós cossos i
no de la composició. Les boles són
a temperatura ambient i, per tant,
emetran un cabal de radiació infraroja cap a l’aigua freda totalment
menyspreable. També la roba pot
emetre radiació cap a la bola. I de
tot plegat no val la pena de parlarne perquè no té cap importància.
La manera més senzilla de comprovar-ho és veient si les boles
estan a temperatura ambient o no.
I, evidentment, hi estan. Per tant,
no en parlem més.
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—Però els comandaments a distància de la tele o del DVD van amb
radiació infraroja i no estan calents.
Tens raó en part. Hi ha una pila
que activa un petit emissor que
emet una radiació infraroja d’intensitat mínima, suficient perquè la
capti el sensor de l’aparell, però tan
baixa que no es nota que s’escalfi
el comandament. Però en les ecoboles no estem parlant d’activar un
sensor, sinó d’actuar sobre dotze
quilos d’aigua i quatre de roba com
a mínim... Pel que fa a si les molècules d’aigua es poden activar, caldria concretar què vol dir activar.
Quan s’escalfen les molècules vibren, giren i es mouen a més velocitat que abans. Però això ho fan
perquè la rentadora les escalfa, no
perquè la bola hi faci res. La conseqüència d’aquesta activació és
que la tensió superficial de l’aigua
es redueix, i l’aigua mulla més i té
menys viscositat. Tots dos factors
fan que l’aigua renti millor com més
alta sigui la temperatura. A part
d’això, una temperatura elevada fa
que els greixos de la brutícia de la
roba es fonguin i puguin dispersarse millor en l’aigua. I en tot això les
boles no hi intervenen: és simplement la temperatura de l’aigua escalfada per la resistència de la rentadora.
Per altra banda, això de que les
molècules de l’aigua penetren millor
a la roba és cert, pel que t’he dit:
reducció de la tensió superficial i de
la viscositat. Però no facis cas dels
dibuixos que posen per representarho, com el de la figura 5. Allà es
veuen moleculetes d’aigua anant
cap a fibres de roba on hi ha taques
de greix. I en la realitat les molècules d’aigua són bilions de vegades
més petites que les fibres, i centenars de vegades més petites que les
molècules dels greixos que embruten. Els dibuixos són totalment desorientadors.
—Doncs jo he vist publicitat dels
detergents en què es veu el mateix.

Figura 5. Fragment de vídeo publicitari
on es mostren fibres de roba, taques de
greix (negre) i molècules d’aigua (destacades en el dibuix) com si fossin de
dimensions comparables.

I també ho critico. A la publicitat
dels detergents posen en lletra molt
petita i que passa volant que es tracta de ficció publicitària.
Què més?
—Escolta, si de cada cosa que
dic no n’has de deixar títere con cabeza, plego i no cal que seguim.
No t’enfadis. Em limito a donar
opinions, com ja t’he dit que faria.
Jo penso que és millor dir les coses, no? Ja saps d’on ve això del
no dejar títere con cabeza? És del
Quixot, del capítol 26 de la segona
part, on, per fer justícia, ataca un
espectacle de titelles... Jo encara no
t’ataco amb cuchilladas, mandobles,
tajos y reveses, com feia ell. Em limito a les paraules. És tot el que
tinc. Va, seguim.
—Bé, la publicitat segueix dient
que la bola desprèn ions negatius
que redueixen el nivell d’adherència a la superfície. A més, la bola
manté el pH de l’aigua al mateix nivell que un detergent químic. També et semblarà erroni, oi?
La veritat és que sí. Els ions
–positius o negatius– tenen massa.
És a dir, si les boletes tinguessin un
ingredient que s’ionitzés –per exemple una sal– es dissoldria en part i
aniria a parar a l’aigua. Però això
seria contradictori amb l’afirmació de
que la bola pot usar-se durant més
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de 1000 rentats –a no ser que es
dissolguessin quantitats inapreciables de matèria– i amb el fet de que
afirmen que no desprèn productes
al medi. I, pel que fa al pH, l’única
manera de comprovar-ho és experimentalment. Però tingues en
compte que això voldria dir també
que aniria disminuint el seu pes al
llarg del temps. Per què no ho proves? Hauries de tenir una balança
de cuina que apreciés les dècimes
de gram. La tens?
—Sí. Arriba a 100 g. La feia servir per pesar petites quantitats de
menjar, quan li van diagnosticar la
diabetis a un parent.
Bé, servirà perfectament. Com et
sembla que has d’operar per validar si són certes o no les afirmacions anteriors?
—Pel que fa al pH, posaré les
boles en aigua i mesuraré el pH,
amb aquelles tiretes de mesurar pH,
perquè no tinc pH-metre a casa. I
pel que fa a comprovar si les boletes perden pes o no, doncs pesantles al cap d’un temps de tenir-les
en aigua.
Molt bé. Tingues en compte només que quan pesis les boletes hauran d’estar molt seques. El millor
procediment és pesar-les en diversos moments fins que el pes sigui
constant. Va, fes-ho i digues-me els
resultats.
(...)
—Bé, he posat cada grup de boletes en un got amb 250 mL d’aigua
de l’aixeta. El fet és que el pH que
m’ha donat és el mateix que el de
l’aigua en tots els casos: 7,5 aproximadament. Menys en un cas. Les
boletes de la bola B, que pesaven
57,3 g en aigua, li elevaven el pH
fins a uns 8 o 8,5, una mica més
alcalí.
No arriba al pH dels detergents
típics en pols, que és més alcalí.
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—Pel que fa a la pesada, les boletes no havien canviat de pes un
cop seques. Excepte, novament, les
boletes que donaven alcalí, que havien baixat de pes uns 0,5 g. Per
assegurar-me’n, ho he repetit dues
vegades amb aquestes boletes,
amb més aigua. I el seu pes ja no
baixava, i el pH de l’aigua era ja el
de l’aigua de l’aixeta.
Què et diu tot plegat?
—Bé, sembla com si d’aquestes
boles s’hagués dissolt una mica de
material en la primera prova, però
que després ja no es solubilitzés res.
Això és el que a mi em sembla
també. En resum, en termes generals les boles no canvien el seu
pes. I què en dedueixes més, de
tot plegat?
—No sé...
Que difícilment l’aigua s’ionitza
així. L’aigua s’ionitza quan hi poses
un àcid, o una sal. Però aquí, si no
canvia el pes, no li estàs posant res.
També podries ionitzar l’aigua si li
subministressis molta energia: electrolitzant-la, o posant-la a molta temperatura. Però aquí no estem fent
res d’això, i, per tant, no crec que
l’aigua s’ionitzi.
—Ara ja em fa por posar una altra de les afirmacions de la publicitat, perquè també te la carregaràs.
Diu que la pressió de l’aigua projectada a través de la bola augmenta
la força del rentat.
Bé, un mecanisme així probablement deu tenir lloc en certa mesura, no és més que una component
de l’agitació general provocada per
la rentadora. És ben sabut que l’agitació mecànica contribueix de forma
important a rentar la roba. Encara
recordo la meva àvia remenant la
roba i donant-li cops de pala al safareig. Les boles pertorben el gir de
la roba dins de la rentadora, i això
ajuda a remenar la roba, cosa que

és bona, però dubto que l’afirmació
de la pressió de l’aigua sigui comprovable i que tingui alguna magnitud important en tot plegat.
Deixa’m comentar-te una afirmació que he vist en un vídeo d’una
ecobola que passen a l’hipermercat
que visito. Afirmen que les boles
varien l’estructura molecular de l’aigua. Aquesta afirmació no s’explica
de cap manera. No queda clar si vol
dir que cada molècula d’aigua varia
la seva estructura o si el que canvia
és l’estructura dels grups de molècules. La primera suposició no té
fonament: amb el baix nivell d’energia en que ens estem movent, les
molècules d’aigua no es modifiquen
de cap manera. Si el que es vol dir
és que les estructures de l’aigua líquida es modifiquen per la presència de les ecoboles, tampoc. Si hi
haguessin tensioactius, aquests sí
que modifiquen l’energia superficial
de l’aigua, creen micel·les al seu interior, solvaten i ionitzen molècules
d’aigua... Però ens estan afirmant
que no hi ha detergents.
I no té sentit pensar que els
imants modifiquen l’estructura molecular de l’aigua. L’aigua és una
mica diamagnètica, efectivament.
Però malgrat les múltiples especulacions que s’han fet sobre aquest
tema, malgrat les dotzenes d’imants
que s’han dissenyat per al tractament d’aigües, els resultats són tossuts. No hi ha proves experimentals
de que els camps magnètics dels
imants habituals modifiquin l’estructura molecular de l’aigua, ni tinguin
cap eficàcia.
Jo penso, en resum, que gairebé totes les afirmacions publicitàries són especulatives, o absurdes.
Jo penso que l’únic objecte que tenen és el de donar una aparença
científica als fabricants de les boles
de rentat. El llenguatge pseudocientífic de la publicitat de les boles de
rentat és, per a un profà, indistingible de la publicitat d’una marca de
detergent.
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—I la publicitat dels detergents
no fa el mateix?
Doncs et pot semblar a primera
vista que sí. L’objectiu bàsic de la
publicitat és la creació de confiança en un producte o un servei. Hi
ha activitats quotidianes en les que
les afirmacions científiques es consideren no fiables o no convincents
per una part del públic. És el cas
de les antenes de telèfons mòbils,
de la radiació dels forns de microones –i de les radiacions en general–, o de la seguretat de les vacunes, per posar exemples de
camps molt diferents. En canvi, hi
ha altres camps en que les afirmacions fetes en llenguatge científic
són un aval apreciable i donen confiança a l’usuari. Per exemple, en
la detergència, la cosmètica, la fotografia, l’automòbil i els aliments
funcionals. En aquests darrers
exemples, en moltes ocasions en
la publicitat visual intervé un expert,
metge, científic, tècnic o habitant
del futur que destaca les virtuts del
producte i garanteix la veracitat de
les afirmacions que s’hi fan. Les
boles de rentat usen aquesta estratègia publicitària, en estricta analogia amb el que fan els detergents
convencionals. Però hi ha una diferència fonamental: les empreses
de detergents convencionals tenen
un sistema d’autoregulació de la
publicitat, de manera que per a
qualsevol afirmació que facin han
de tenir experiments que demostrin
que no són especulacions. I si una
empresa de la competència pensa
que una marca s’està excedint en
les seves afirmacions publicitàries,
pot recórrer al tribunal corresponent
i aclarir-ho. I això les ecoboles no
ho tenen. Afirmen i afirmen, sense
rèplica.

RENTEN LES BOLES?
—Tot això que dius sona molt bé
i molt convincent. Però les boles funcionen, està comprovat. Si tan malament anessin la gent no en com-
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praria. Les boles, renten o no? Ho
has provat? Hi ha dades experimentals del funcionament de les boles?
Jo encara no les he provat, perquè
les tres que tinc les he destrossat
per veure com són per dintre. I no
n’he comprat de noves.
Estic segur que les grans empreses fabricants de detergents
tenen anàlisis, fetes a les seves
instal·lacions, sobre l’eficàcia de
tota mena de dispositius alternatius
al detergent: ecoboles, nous de rentat, microones, ultrasons, etc. Però
no ho publicaran, lògicament. Tot
el que et puc dir és el que ha arribat a les meves mans. Hi ha uns
resultats recents –no publicats (Eurofins, 2009)– d’una anàlisi comparativa que va fer un laboratori francès certificat independent: l’Eurofins
ATS, d’Aix-en-Provence. Comparava l’eficàcia d’una bola de rentat,
unes nous de rentat, dues formulacions detergents –en pastilla i en
pols–, i l’aigua. Van seguir els procediments normalitzats del test
AFISE, amb sis assaigs d’eliminació de taques i de manteniment de
la blancor de la roba. Tot això està
ben descrit en la normativa: com
ha de ser la rentadora, a quina temperatura, quant temps, quina duresa ha de tenir l’aigua...
—I de quines taques parlem?
Doncs n’hi ha de restes d’aliments, taques de maquillatge, oli
de motor, herba, vi, sang i greix
d’hamburguesa... La prova es fa
amb tires de teixit tacat, que es
renten barrejades amb 3 kg de
roba neta prèviament rentada tres
vegades a 95 oC, per tal d’homogeneïtzar el to que donen els blanquejants òptics. El grau de blanc
es mesura després de sis rentats
de mostres de teixit de cotó, poliester-cotó i poliester sol normalitzats. Es mesuren els resultats de
blanc amb un espectrofotòmetre,
que és com un mesurador d’intensitat de la llum que reflecteix un
cos quan és il·luminat.

—I què va resultar? Malament,
no? M’ho temo...
Doncs les conclusions són que
els detergents tenen una eficàcia
molt superior a les nous de rentat
i a les boles. L’informe ho diu d’una
manera dràstica: «(Per a les taques) la bola de rentat i les nous
de rentat es diferencien molt poc
de l’aigua, a la que aconsegueixen
superar lleugerament en algunes
taques de greix. (Pel que fa a la
brillantor del blanc) obtenen resultats mediocres que globalment són
equivalents als resultats de l’aigua».
L’Organización de Consumidores y Usuarios (OCU, 2009), en una
de les seves anàlisis, va comparar
23 detergents líquids per a tot tipus de roba, i per a roba de color.
Per a completar l’anàlisi van usar
també una bola de rentat, la més
venuda a Espanya, que no és cap
de les que has fet servir. La conclusió és similar a la d’abans: «la
bola va rentar igual que l’aigua sola
(...). Si la bola neteja una mica és
pel moviment de la rentadora i per
la temperatura de l’aigua (40 oC en
la prova)». Citen resultats anàlegs
d’una altra bola de rentat analitzada per una associació de consumidors italiana, amb els mateixos resultats.
—O sigui que...
Les conclusions les has de treure tu. Això són dades experimentals,
de les que jo em refio.

LES BOLES DE RENTAT EN
LA PERCEPCIÓ DELS
CONSUMIDORS
—No puc rebatre cap de les afirmacions que fas en totes aquestes
anàlisis, perquè jo m’he limitat a
escoltar el que diuen amics i amigues que les usen i em diuen que
van força bé. I, per altra banda, la
xarxa està plena de blogs i de pàgi-
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nes web amb comentaris sobre l’eficàcia de les boles de rentat. És que
creus que tothom menteix?
Aquest és el punt crucial de tot
el que estem parlant, i el punt a
que s’arriba en totes les discussions com aquestes. Arribaríem a una
situació similar si ens posem a parlar d’homeopatia, o d’acupuntura.
Els científics poden dir que en una
preparació homeopàtica no hi ha
rastre de la substància activa, i que
el mecanisme de generar el que en
diuen «dinamització de l’aigua» no
s’aguanta per enlloc; en l’acupuntura poden dir els anatomistes que
no hi ha evidència de cap estructura anatòmica que apunti a l’existència dels meridians; en reflexologia
podal el mateix. Però, malgrat tot,
sempre s’arriba aquí i algú diu:
«Doncs a mi em funciona». I, evidentment, no pots titllar la persona
de mentidera. I a tu, lector, no et
puc titllar de mentider.
Centrant-nos en les boles, trobar una explicació a l’aparent contradicció entre les mediocres mesures d’eficàcia i els consumidors que
diuen que estan satisfets obre un
ventall d’hipòtesis més o menys
plausibles 4. Hi ha hagut detractors
de les ecoboles que han publicat
recentment argumentacions una
mica més vehements que les meves. Per exemple, Armentia (2009)
o Romero (2009). Et recomano que
les llegeixis.
En primer lloc, podem imaginar
el frau. En alguns fòrums independents no vinculats a moviments ecologistes ni a fabricants d’ecoboles,
hi ha qui afirma que les empreses
distribuïdores de boles de rentat generen testimonis falsos perquè donin fe de les virtuts de les boles. I
viceversa, s’acusa a les empreses
fabricants de detergents de fer el
mateix, però contra les ecoboles.
Tot això és de verificació impossible i només ens podem basar en la
credibilitat que ens mereixi el blog
corresponent.
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—Estem d’acord.
Segon argument. Els assaigs
normalitzats són adequats per comparar eficàcies reals de productes.
Però no necessàriament són condicions de brutícia típiques de molts
usuaris, que renten roba molt menys
bruta que la dels assaigs. Hi ha
agències independents que han realitzat estudis sobre els hàbits de
rentat del consumidor. S’hi ha constatat que a Espanya es renta amb
la mateixa freqüència que en altres
països, uns 3,5 vegades per setmana, però a menor temperatura, amb
programes més llargs i amb més
quantitat de detergent: 12,7 kg per
persona i any, enfront de 8 a Alemanya o 3,5 a Suècia (Sommer,
1998). La roba en aquestes condicions està, en mitjana, més neta que
les tires tacades normalitzades. Per
tant, les boles de rentat poden donar una falsa aparença de rentat
eficaç perquè, en termes de comentaristes detractors, «les boles de
rentat sembla que funcionen perquè
els seus usuaris posen a rentar roba
ja neta».
—T’haig de donar la raó. De fet,
jo poso la roba a rentar sense comprovar si és bruta o no. Simplement
segueixo rutines: els llençols, cada
setmana; les tovalloles, cada tres
dies; la roba interior, cada dia...
Seguim. L’argument anterior
s’aplicaria també per a les dosificacions de detergent recomanades
pels fabricants, que per a la major
part d’usuaris serien condicions de
rentat massa eficaces. És de suposar que certs usuaris –jo– usin
menys dosis de detergent i en condicions més fredes. Però probablement un altre grup de consumidors dosifiquin en excés per la
tendència a omplir totalment els
dosificadors i que la pols faci muntanyeta...
I, un dels arguments més importants: l’aigua sola ja renta. Una
mica, però renta. Per a una roba

sense taques, només amb una
mica de suor, un rentat amb aigua
tèbia i agitació pot ser suficient. A
la roba hi quedarà una mica de
greix no visible, que fins i tot pot
ajudar a donar un cert toc suavitzant. El remull inicial que les boles
de rentat recomanen –de 40 a 60
minuts–, i que per testimonis d’usuaris és molt habitual, ajuda també
a rentar.
—O sigui, que segons tu, les
boles no fan res de res.
Jo no he dit això. Les zeolites
de les boles de ceràmica –si és que
són de zeolita– fan la funció d’estovament de l’aigua per adsorció
dels ions Ca2+ i Mg2+, exactament
igual que el que fan en els detergents en pols. Evidentment, les boletes s’aniran saturant amb els rentats successius, però en els primers
usos tenen la seva capacitat d’adsorció intacta i estovaran una mica
l’aigua.
Però el que jo crec que ajuda
més a rentar a les boles són les
ajudes que els seus usuaris afirmen que hi afegeixen. Hi posen
una petita part de detergent, seguint les recomanacions dels fulletons de les ecoboles. «El 20 % del
que usava abans». Sincerament
dubto que molts usuaris puguin
precisar el 20 % sense instruments,
i és molt probable que n’usin més
quantitat. Per altra banda, a un
web s’afirmava que «malgrat que
l’estalvi de detergent és considerable, se n’ha d’usar una mica més
del que indica el fabricant (de
l’ecobola)». Des del punt de vista
de l’usuari, l’ús d’una certa quantitat de detergent inferior al que
acostumava, i només com a complement, pot ser percebut i descrit
com que «pràcticament no se
n’usa». Autoengany.

4

És plausible suposar que Josep Pla ha
estat l’escriptor que ha fet servir en més
ocasions el terme plausible.
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—Això que dius em sembla molt
fort...
Això ens passa a tots. Aquest
mecanisme d’autoengany està molt
documentat i és molt comú, especialment en transgressions de la dieta –te’n dono fe– i en les teràpies
de superació d’addiccions, i no té
per què no donar-se a l’hora de
rentar roba. A més, diversos usuaris afirmen que usen en el remull
una certa quantitat de perborat o
percarbonat comercials ecològics,
que evidentment faran blanca la
roba ja que formen part de la formulació de molts detergents comercials. Comprar aquests productes diferenciats dels detergents no
deu fer que aquests usuaris sentin
que estiguin transgredint els seus
criteris.
—Les meves amigues utilitzen
una mica de detergent, efectivament.
I, també molt important: el fracàs no es publicita. Com en moltes
teràpies alternatives, es publiciten
només les experiències aparentment exitoses, però la immensa
majoria de fracassos no es solen
fer públics per vergonya. Alguns
usuaris racionalitzen el fracàs afirmant que les boles que inicialment
van comprar no els anaven bé perquè «no eren de primeres marques
sinó imitacions», però que després
han trobat la marca genuïna i, amb
alguns trucs com els descrits
abans, li treuen el rendiment que
esperaven.
—Només dius mal de les ecoboles. Però i els detergents convencionals, que no fallen?
Estàs canviant l’argument. Naturalment que fallen, però ara ja estàs seguint l’estratègia de canviar de
tema quan veus que no tens arguments. Molts usuaris constaten que
les boles de rentat no netegen adequadament les taques, però afirmen
que «tampoc desapareixien amb el
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detergent». Aquestes opinions, basades en l’experiència quotidiana i
refrendada per la publicitat de molts
productes específics per treure taques de colls i punys, com productes substituts de lleixius i similars,
contribueixen a generar en una certa franja d’usuaris la idea de que les
boles de rentat van prou per a diversos casos, i que quan no van bé,
tampoc els detergents solucionaven
el problema.
—I no és cert?
És cert, però això no vol dir que
les ecoboles funcionin...

LA SOPA DE PEDRES
Tu saps el conte de la sopa de
pedres? Te’l resumeixo. Un soldat
va a un poble i, com que no té res
per menjar i ningú li dóna res, comença a preparar una sopa amb
una olla i aigua. Hi va posant pedres, sota la mirada encuriosida
dels nens. Al cap d’una estona la
tasta i diu:
—Mmm, què bona! Però jo diria que li falta una mica de tomàquet...
I un nen va a casa seva i li porta
un tomàquet, i el tira a l’olla. Al cap
d’una estona el soldat diu:
—Mmm, què bona! Però seria
molt millor si poguéssim posar-hi
una mica d’arròs...
I un nen va a buscar arròs. I així
va aconseguint dels nens que li portin patates, cebes, pastanagues, un
os de pernil, cuixes de pollastre...
Al final, quan tot és cuit, es pren la
sopa junt amb la gent del poble que
el vol acompanyar a menjar aquella
sopa de pedres.
I les pedres, naturalment, es poden aprofitar per a una altra sopa 5.
En captes el sentit...?

—Ets molt cruel amb aquest
exemple...
És el que crec. Les principals
característiques de l’usuari com tu
són la preocupació ecològica genèrica, l’interès per l’estalvi de productes consumibles, uns hàbits de
rentat freqüent innecessaris, la desconfiança en les grans corporacions, i el plaer de sentir-se membre
d’una comunitat «que fa les coses
millor», i «sense dependre de la
publicitat enganyosa de les marques». I, per altra banda, molts usuaris probablement posen a rentar
roba neta, usen una quantitat apreciable de detergent, potser amb
blanquejant oxidant, amb remull inicial, agitació i aigua tèbia. Són condicions no tan llunyanes del rentat
estàndard amb detergent. Al final,
amb la roba força neta –tampoc
tens un mesurador de netedats–
treus les pedres –la bola– i fins a
la propera sopa, vull dir, fins al proper rentat.
Seria desitjable que totes les
al·legacions publicitàries de les
ecoboles fossin, d’alguna manera,
validables i formant part del contracte entre fabricant i consumidor,
de la mateixa forma que en altres
camps com l’alimentari, el farmacèutic o el cosmètic, o fins i tot en
el sector turístic. Això hauria d’impedir la publicitat pseudocientífica
enganyosa, i anar cap a un compromís superior dels fabricants i
distribuïdors amb el públic. Però
sóc pessimista. Quin interès han
de tenir si la gent ja ho compra per
la fe?

5

La geofàgia és el costum, que pot derivar en malaltia, de menjar terra, sola o
barrejada amb aliments. S’han trobat
cultures, com a les ribes del Nil o de
l’Amazones, que sembla que aconseguien i aconsegueixen així sals minerals que la dieta habitual no els subministrava, especialment per a nens i
embarassades. Hi ha poblacions que couen tubèrculs tòxics amb argiles que
n’adsorbeixen les toxines: una autèntica sopa de pedres...
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i ADTA; 2.ª edició CED i ADELMA (2009), Barcelona i Madrid.
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Escola de Graduats Químics de Catalunya
Cursos del segon trimestre de 2010
(CONTINUA A LA PÀGINA 16)

INTEGRACIÓ DE SISTEMES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT
I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN EMPRESES
QUÍMIQUES
Professor: José Manuel López
Dates i horari: 6 i 7 d’abril de 17.30 a 20.30
Preus: (a) 240,00 · (b) 180,00 · (c) 75,00
Inscripcions: fins al dijous 1 d’abril

FORMACIÓ D’AUDITORS DE SISTEMES INTEGRATS DE
QUALITAT, MEDI AMBIENT I PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS EN EMPRESES QUÍMIQUES
Professor: José Manuel López
Dates i horari: 19, 20, 21 i 22 d’abril de 17.30 a 20.30
Preus: (a) 420,00 · (b) 360,00 · (c) 75,00
Inscripcions: fins al divendres 16 d’abril

CONTAMINACIÓ MICROBIANA EN LA INDÚSTRIA
ALIMENTÀRIA I EN ELS ALIMENTS: DETECCIÓ,
ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ
Professors: Núria Rius i Mercedes Berlanga
Dates i horari: 14 d’abril de 16.30 a 20.30 i 15 d’abril de 10.00
a 14.00 i de 16.30 a 20.30
Preus: (a) 420,00 · (b) 360,00 · (c) 75,00
Inscripcions: fins al divendres 9 d’abril

RECOBRIMENTS SUPERFICIALS METÀL·LICS SOBRE
PLÀSTICS. TECNOLOGIES PVD
Professors: Carles Olsina i Joan Cesena
Dates i horari: 26 d’abril i 3, 10, 17, 24 i 31 de maig de 16.30 a
20.30
Preus: (a) 720,00 · (b) 600,00 · (c) 150,00
Inscripcions: fins al divendres 23 d’abril

Preus: (a) públic en general; (b) col·legiats, associats i membres de SCQ/RSEQ; (c) col·legiats a l’atur (màxim dues places).
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TASTETS D’HISTÒRIA DE LA QUÍMICA
Josep M. Fernández-Novell · Roser Fusté · Miquel Paraira

L’estudi de la història de la química ens permetrà entendre les
claus de l’evolució d’aquesta ciència, des del descobriment del foc
fins a la nanoquímica. És del nostre interès presentar-vos en aquestes pàgines, mica a mica, diferents
tastets de la història de la química.
Res millor per començar que els
premis Nobel atorgats l’any passat
i que tenen a veure amb la nostra
disciplina.
La Reial Acadèmia Sueca de les
Ciències va premiar a Venkatraman Ramakrishnan, Thomas A.
Steitz i Ada E. Yonath amb el Nobel de química de 2009 pels seus
estudis sobre l’estructura i funció del
ribosoma. Aquest complex supramolecular és el responsable de la
síntesi de les proteïnes que controlen la química de tots els éssers
vius i que s’esdevé indispensable
per a la vida. Aquests científics, gràcies als seus estudis en cristal·lografia de raigs X, varen esbrinar la
posició de cadascun dels àtoms que
integren les dues subunitats ribosomals, la major i la menor, encarregades de llegir l’ARN, que porta
la informació codificada de l’ADN, i
sintetitzar les proteïnes unint, un a
un, els aminoàcids que les formen.
La gran importància d’aquests estudis és l’obtenció de mapes dels
ribosomes en 3D, que permeten
elaborar i dissenyar nous fàrmacs
amb els que s’aconsegueixi inhibir
l’activitat ribosòmica de bacteris infecciosos, aturant així la seva síntesi proteica.

beth H. Blackburn, Carol W. Greider i Jack W. Szostak. Obtingueren el premi pels seus estudis sobre
el funcionament de la telomerasa.
Aquest enzim és de gran importància, ja que evita l’escurçament dels
extrems dels cromosomes eucariotes al llarg de cada una de les seves replicacions. Per això, en cada
etapa replicativa la telomerasa
allarga la longitud del cromosoma,
tot repetint força vegades una seqüència d’entre sis i deu nucleòtids
característica de cada organisme;
en els humans aquesta seqüència

és 5’ TTAGGG 3’. Quan hi ha una
pèrdua d’activitat de la telomerasa,
si hi ha un escurçament perillós, la
cèl·lula entra en el què anomenem
apoptosi o mort programada. El
nostre organisme va perdent
aquesta activitat de la telomerasa i
per tant es va envellint i també té
una mort programada. Conèixer
exactament el mecanisme d’acció
d’aquest enzim farà possible l’estudi de l’envelliment i de possibles
tractaments que condueixin a millorar i allargar la vida cel·lular i, de
retruc, la nostra.

D’altra banda, els guardonats
amb el premi Nobel de fisiologia o
medicina de 2009 varen ser Eliza-

NPQ 450 • març-abril 2010

15

col·laboracions

Serveixi la història d’aquests científics guardonats per fer palès que
les fronteres, les línies divisòries
entre diferents camps de la ciència
i la recerca, cada cop són menys
clares. Què té a veure el premi Nobel de medicina o fisiologia amb la
química? Doncs, ja veiem que molt;
l’estudi de l’enzimologia, la catàlisi
de les reaccions biològiques, és
química o bioquímica. Com diu el
nostre company Enric Canela, químic i doctor en Ciències químiques
per la Universitat de Barcelona i director del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la mateixa universitat, «una vegada més
la bioquímica és protagonista dels
premis Nobel». La bioquímica també ha de tenir el seu paper en el
nostre col·lectiu i la nostra revista.

CURSOS D’ESTIU DIRIGITS
AL PROFESSORAT DE
SECUNDÀRIA
Els membres de la Secció Tècnica d’Ensenyament, del Col·legi de

Químics de Catalunya, volem posar a l’abast del professorat de ciències de secundària uns cursos de
formació. Un d’ells, La química en
l’ensenyament i en la nostra societat, serà d’actualització en l’ensenyament de la química; i l’altre serà
de robòtica: Robòtica, un projecte
per a l’ESO amb un robot LEGO.
Els cursos es presentaran al Departament d’Educació, perquè siguin reconeguts com una activitat
de formació dins del Pla de Formació Permanent del professorat no
universitari.
El curs sobre la química en l’ensenyament i en la nostra societat tindrà lloc el proper juliol amb una durada de 15 hores, i en ell es volen
tractar temes importants sobre els
avenços de la química i la seva aplicació a la nostra vida quotidiana.
Així, des de la història de la química
i els avenços de la nostra societat
lligats als avenços de la química,
passant pels aspectes negatius del
seu mal ús, fins a la discussió dels
continguts curriculars i proves de les

PAU 2010, per acabar amb les noves pràctiques de química al batxillerat i alguns mites de la química,
entre d’altres l’energia nuclear.
D’altra banda el curs sobre robòtica, amb robots LEGO, té un interès especial per a quart d’ESO i
en ell es desenvoluparan activitats
sobre electrònica digital, tecnologia
de control i robòtica. Aquest curs,
impartit pel nostre col·lega Antonio
Pinto Llona, vol que els participants
assoleixin un bon nivell al campionat First LEGO League, una iniciativa de l’Àrea d’Innovació Educativa del Consorci d’Educació de
Barcelona. Per això, caldrà fer la
construcció guiada d’un robot, la
construcció d’un robot personalitzat
(amb les seves pròpies estratègies) i la programació del robot per
al campionat.
Per a més informació podeu
adreçar-vos a quimics@quimics.cat,
posant com assumpte «secció
tècnica d’ensenyament». Us hi es☯
perem.

Escola de Graduats Químics de Catalunya
Cursos del segon trimestre de 2010
(CONTINUACIÓ DE LA PÀGINA 14)

VALIDACIÓ DE SISTEMES ANALÍTICS I DE MÈTODES
D’ANÀLISI QUÍMICA: ASPECTES PRÀCTICS
Professors: Imma Alsina i Jordina Faurat
Dates i horari: 4, 5, 11 i 12 de maig de 17.30 a 20.30
Preus: (a) 420,00 · (b) 360,00 · (c) 75,00
Inscripcions: fins al divendres 30 d’abril

APLICACIÓ INDUSTRIAL DEL DISSENY D’EXPERIMENTS:
PROCESSOS, PRODUCTES I FORMULACIONS
Professor: Rafel Pi
Dates i horari: 7, 14, 21 i 28 de juny de 17.30 a 20.30
Preus: (a) 420,00 · (b) 360,00 · (c) 75,00
Inscripcions: fins al divendres 4 de juny

EMULSIONS I MICROEMULSIONS: PREPARACIÓ,
PROPIETATS I APLICACIONS INDUSTRIALS
Professors: Conxita Solans, Jordi Esquena i María José
García-Celma
Dates i horari: 18, 19 i 20 de maig de 17.30 a 20.30
Preus: (a) 315,00 · (b) 270,00 · (c) 75,00
Inscripcions: fins al divendres 14 de maig

SISTEMES DE GESTIÓ DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
(SEGONS UNE-EN 16001:2010) EN EMPRESES QUÍMIQUES
Professor: José Manuel López
Dates i horari: 8, 9, 10 i 11 de juny de 17.30 a 20.30
Preus: (a) 420,00 · (b) 360,00 · (c) 75,00
Inscripcions: fins al divendres 4 de juny

ELECTRICITAT ESTÀTICA EN ELS PROCESSOS QUÍMICS
Professor: Agustí Agustí
Dates i horari: 25 i 26 de maig de 17.30 a 20.30
Preus: (a) 240,00 · (b) 180,00 · (c) 75,00
Inscripcions: fins al divendres 21 de maig

DIRECCIÓ D’EQUIPS DE TREBALL PER A LA MILLORA DE
LA SEVA EFICIÈNCIA
Professor: Raül Miralta
Dates i horari: 17 de juny de 9.30 a 14.00 i de 15.30 a 18.00
Preus: (a) 280,00 · (b) 210,00 · (c) 75,00
Inscripcions: fins al divendres 11 de juny

Preus: (a) públic en general; (b) col·legiats, associats i membres de SCQ/RSEQ; (c) col·legiats a l’atur (màxim dues places).
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VISITA A LA EXPOSICIÓN
TUTANKHAMÓN. LA TUMBA Y SUS TESOROS
Enrique Julve

PREÁMBULO
En el mes de agosto del pasado
año 2009 visité la exposición Tutankhamón. La tumba y sus tesoros
en las Drassanes Reials de Barcelona, visita que me recordó la que
realicé cuarenta años atrás –y posteriormente en el año 2007– al
Museo Arqueológico de El Cairo, durante mis dos estancias en Egipto.
Antes de relatar esta visita quisiera referirme, con objeto de completarla, a sus principales protagonistas: el faraón Tutankhamón, el
hallazgo de su tumba y el nacimiento y desarrollo de la arqueología
egipcia.

NACIMIENTO Y
DESARROLLO DE LA
ARQUEOLOGÍA EGIPCIA
El nacimiento de la arqueología
egipcia, la egiptología, al mismo
tiempo que la egiptomanía –corriente cultural y turística que lleva más
de 200 años de duración–, tuvo lugar después de que la expedición
militar del joven general francés
Napoleón Bonaparte, al frente de un
poderoso ejército –integrado además por buen número de eruditos y
artistas–, llegara a Egipto en el año
1798, y que Jean-François Champollion interpretara la piedra de Rossetta, hallada en esa localidad del
norte de Egipto cercana a Alejandría algunos años después.
Sin embargo, el concepto de
egiptología era por aquel entonces
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meramente lingüístico y epigráfico, pues tanto intelectuales como conservadores
de museos viajaban a Egipto con la única finalidad de
obtener objetos faraónicos
antiguos, a poder ser llevando grabados jeroglíficos, y
trasladarlos a Europa para
exhibirlos y estudiarlos. Era,
pues, una egiptología hecha
en Europa, ya que las expediciones a ese país africano, en gran parte de los
casos, no eran más que un
medio para obtener piezas
bellas y exóticas o de interés histórico cuando llevaban inscripciones. De esta
época datan las colecciones
de Bernardino Drovetti, cónsul francés en Egipto, y del
homólogo británico Henry Salt,
quien contrató a Giovanni Battista
Belzoni en 1815 para que excavara
en el Valle de los Reyes, en árabe
Uadi Biban el-Moluk (Valle de las
Puertas de los Reyes), uno de los
numerosos y pequeños valles que
se extienden al sur de Tebas. Independizado posteriormente de su patrón, Belzoni descubrió en el Valle
Occidental –otro valle de la zona sur
de Tebas–, a finales de 1816, la tumba del faraón Ay (WV23), y en 1817
la tumba de Ramsés I (KV16) y la
de Seti I (KV17). John Gardner Wilkinson –uno de los padres de la
egiptología británica– visitó también
Egipto en los años 1824 a 1827 y
llevó a cabo limitadas excavaciones,
pues era más un copista y catalogador que un excavador. James
Burton –consolidador de parte de las

Piedra de Rosetta.

tumbas del Valle de los Reyes– y el
anticuario Robert Hay –famoso por
sus notas y dibujos de esas tumbas
reales– fueron también visitantes de
Tebas en las décadas de 1820 y
1830. Champollion, ansioso por ver
el país que había estudiado a distancia después de descifrar los jeroglíficos de la piedra de Rossetta,
arribó también a Tebas en el año
1829 y, junto con Hipólito Rosellini,
parece que accedió a 16 tumbas en
el valle principal, descombrando en
algunos casos algunas de ellas
(tumba KV16 de Ramsés I y tumba
KV7 de Ramsés II) e identificando
a sus faraones ocupantes, pero quitando, sin embargo, de las paredes
de algunas de ellas (como la KV17
de Seti I) escenas completas para
las colecciones de los museos del
Louvre y de Florencia. En los años
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Pero todavía no se podía hablar
de una arqueología científica egipcia. Hay que aguardar para ello a
los años en que Flinders Petrie sentó las bases de esa arqueología
moderna.

Valle de los Reyes y tumba de Tutankhamón.

siguientes, 1842 a 1845, Carl Richard Lepsius, en una expedición
encargada por Federico Guillermo
IV de Prusia, visitó 25 tumbas, descombrando y excavando en algunas
de ellas (tumbas KV7 de Ramsés
II, KV8 de Mineptah y KV20 de Tutmosis I y Hatshepsut). Desgraciadamente, como en casos anteriores,
una parte de una columna decorada de la tumba de Seti I fue arrancada y llevada a Europa.
Esta concepción de egiptología
hecha en Europa, con el expolio que
ello significaba, cambió drásticamente cuando en el año 1850 el joven francés Auguste Mariette, comisionado a Egipto por el Museo del
Louvre para adquirir papiros, quedó horrorizado por el saqueo estatal y privado de las antigüedades
egipcias y propuso al jedive Said,
máxima autoridad del país, la creación del Servicio de Antigüedades.
Al acceder el jedive a la petición del
joven francés en 1858 y al crearse
años más tarde, en 1863, el primer
museo estatal en el barrio de Bulaq
de El Cairo, nació la egiptología en
el propio Egipto, logrando Mariette
la institucionalización de la misma
en su lugar de origen.

18

Durante más de veinte años y
hasta su muerte en 1881, Auguste
Mariette, al frente del Servicio de
Antigüedades, ordenó excavaciones de gran porte, frenó el saqueo
de antigüedades, limpió los grandes templos y puso las bases para
el desarrollo de una arqueología
egipcia controlada institucionalmente por el Gobierno Egipcio. Gaston
Maspero, que sucedió a Mariette
en el cargo de director del Servicio de Antigüedades durante los
períodos 1881-1886 y 1899-1914,
continuó las excavaciones en el
Valle de los Reyes y así lo hizo
también Eugène Lefébure, jefe de
la Misión Arqueológica Francesa en
El Cairo.
Al jubilarse Maspero en el año
1886, en su primera etapa como director del Servicio de Antigüedades,
le sucedieron Eugène Grébaut y
más tarde Jacques de Morgan. En
el año 1897, otro francés, Víctor
Loret, quedó al frente de ese servicio y, dentro de su mandato, se añadieron 16 tumbas al mapa del Valle
de los Reyes, entre ellas la tumba
KV35 de Amenhotep II (Amenofis II)
y la KV34 de Tutmosis III, ambas en
el año 1898.

Un año después de la muerte de
Mariette, en 1882 el joven inglés
William Mattew Flinders Petrie, hijo
de un ingeniero industrial aficionado a la topografía y nieto de un famoso explorador y cartógrafo
australiano, arribaba a Egipto para
realizar mediciones de las pirámides de Giza. Flinders Petrie, un maniático en medir y pesar cualquier
objeto, fuera iglesia antigua o monumento prehistórico, ya había realizado y publicado en el año 1880
una detallada planimetría del monumento megalítico de Stonehenge, en Inglaterra, de modo que no
era ningún principiante en esos cometidos.
Un año después de su llegada a
Egipto, en 1883, la escritora Amelia
Edwards, fundadora del Egypt Exploration Fund (Egypt Exploration
Society a partir de 1911), convenció a Flinders Petrie para que excavara en el país en nombre de esa
institución, convencida de su capacidad, energía y moderación en sus
gastos. Durante tres años (entre
1883 y 1886), Flinders Petrie, excavando para la mencionada institución, tuvo éxito en Tanis, descubriendo Naucratis, colonia griega
establecida en el delta del Nilo; pero
su gran aportación a la arqueología
fueron las bases de su sistema de
trabajo, sistema que mantuvo durante más de cincuenta años, incluso cuando abandonó la citada institución y creó el Egypt Research
Account, financiado por mecenas
particulares.
Así, en 1890, excavó en la pirámide de Meydum y dio el nombre
de Snefru como su constructor. En
1891, ya egiptólogo famoso, excavó en Tell-el-Amarna, la capital del
faraón monoteísta Akhenatón (Aje-
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natón), descubriendo magníficos
pavimentos pintados en el palacio
del faraón, destruidos años después
por obra de un campesino ignorante, furioso por las visitas de los turistas a ese lugar pasando por sus
campos. En el año 1893 excavó en
Coptos, hallando las famosas estatuas del dios itifálico Min. Entre
1894-1895 comenzó la larga serie
de excavaciones en cementerios
predinásticos en la zona de Nagada; en el año 1895 excavó en Tebas, en la zona del Ramesseum y
descubrió la famosa estela de Merneptah en la que, curiosamente, por
primera vez se hace mención de
Israel; entre los años 1899 y 1903,
sus excavaciones en Abydos permitieron descubrir el Osireion y la
estatuilla de marfil del faraón Keops,
y en el año 1904 excavó en las minas egipcias del Sinaí y descubrió
la escritura protosinaística. De esos
años anteriores a la Primera Guerra Mundial datan sus otras excavaciones en Menfis, donde descubrió la famosa esfinge monolítica de
alabastro. A partir del año 1904, y
tras sus trabajos en Abydos y en la
seriación o datación secuencial, basada en ordenar cronológicamente
–de más antiguas a más recientes–
los miles de tumbas predinásticas
de sus excavaciones en Nagada,
Hu y Abydos, Flinders Petrie estableció las bases de una arqueología egipcia desde la Prehistoria hasta la época Ptolemaica. En lo
sucesivo, en sus numerosas excavaciones, se dedicó a rellenar los
huecos en el esquema general que
había creado y que otros arqueólogos iban engrosando también simultáneamente.
En conjunto, Flinders Petrie consiguió mayor número de hallazgos
importantes que cualquier otro arqueólogo egipcio de su tiempo. Y
ello, a pesar de que no pudo excavar en los yacimientos más importantes –como el Valle de los Reyes,
Assuan, Sakkara o la zona de las
pirámides de Giza–, reservados al
Servicio de Antigüedades, domina-
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Howard Carter con el féretro.

do en esas fechas por los arqueólogos franceses: Mariette, Maspero,
Grébaut, Morgan, Loret y Lacau.
Sus memorias de excavación anuales se convirtieron ya desde el principio en la base de la que nació la
arqueología egipcia científica, ya
que, si bien a Champollion se le
considera el padre fundador de la
egiptología y a Wilkinson el de la
egiptología inglesa, no cabe duda de
que Flinders Petrie ha sido el fundador de la arqueología egipcia entendida como una disciplina científica y no como una mera remoción
de tierra para extraer objetos bellos
o exóticos. Fue, pues, el creador del
método científico arqueológico tal
como actualmente se practica en el
Valle del Nilo y el primer excavador
en insistir en la ubicación y catalogación estratigráficas de cualquier
objeto hallado, así como en su estudio tipológico.
Durante esta época, el Servicio
de Antigüedades egipcio otorgaba
a los excavadores alrededor del
50 % de los objetos obtenidos, sistema que perduró esencialmente
hasta la época del descubrimiento
de la tumba de Tutankhamón en el
año 1922. En esa fecha, Howard

Carter, antiguo discípulo de Flinders
Petrie, bajo el patrocinio de Lord
Carnarvon, descubrió esa tumba,
intacta, convirtiéndose la arqueología egipcia en un tema de moda y
en un foco importante de turismo.
Por otra parte, en ese mismo año
concluyó el Protectorado Británico
sobre Egipto. Y estos dos hechos
decidieron al Servicio de Antigüedades egipcio a cambar el sistema de
concesiones que hasta entonces se
practicaba. En lo sucesivo, el reparto
al 50 % de los hallazgos encontrados entre el Museo de El Cairo y el
excavador sería sustituido por una
plena discrecionalidad del director
del servicio, quien podría, incluso,
reclamar la totalidad de lo extraído.
Ello llevó a muchas misiones extranjeras, como la americana, a cesar
sus trabajos de excavación y a concentrarse en la epigrafía, aunque
otros continuaron esos trabajos,
negociando la participación u otras
compensaciones con el Servicio de
Antigüedades.
En lo que a Flinders Petrie se
refiere, convertido en leyenda cuando ya en 1888 le visitó H. Schliemann (descubridor de las antiguas
ciudades de Troya y Micenas) y
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Ataúd de oro de Tutankhamón.

T. H. Lawrence (conocido como
Lawrence de Arabia) se confesó
alumno agradecido suyo, ese nuevo trato le llevó a abandonar sus
trabajos en Egipto al no poder financiarlos y a establecerse en la
ciudad de Jerusalén. Allí todavía dirigió excavaciones hasta el año
1938, en que la inestabilidad política y social de Palestina puso fin a
las mismas, muriendo cuatro años
después, en 1942, en esa ciudad.

HALLAZGO DE LA TUMBA
DE TUTANKHAMÓN
El descubrimiento de la tumba de
Tutankhamón (tumba KV62 del Valle de los Reyes) se debió a dos británicos: Howard Carter y Lord Carnarvon (George Edward Stanhope
Molyneux Herbert, quinto conde de
Carnarvon).
Lord Carnarvon nació en Highclere, Hampshire, el 26 de junio de
1886, como hijo del IV conde de
Carnarvon, al que sucedió a su
muerte en el año 1890. Fue educado en Eton y en el Trinity Collage,
Cambridge, y era destacado deportista, aficionado a la caza mayor y
al automovilismo, entusiasta de las
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carreras de caballos y coleccionista
de antigüedades. Esta última afición, en años venideros –cuando
estaba en Egipto cuidando su salud
y reponiéndose de un accidente de
coche– le hizo patrocinar al arqueólogo Howard Carter.
Howard Carter nació en Kensington, Londres, el 9 de mayo de 1874,
hijo menor del pintor de animales
Samuel John Carter. Por influencia
de Lady Amherst, amiga de la familia, el joven Carter fue enviado a
Egipto al Egypt Exploration Fund
como artista, uniéndose poco después al arqueólogo W. M. Finders
Petrie en la excavación de Amarna
en el año 1892 y a otros en Deir
el-Bahari entre los años 1894 a
1899. Entre 1899 y 1902 fue nombrado inspector jefe del Servicio de
Antigüedades para el Alto Egipto, a
las órdenes de su protector el arqueólogo Gaston Maspero, excavando en las tumbas KV42 y KV44.
Más adelante, alentó al estadounidense Theodore Davis a excavar en
el Valle de los Reyes y, más adelante, ya a su servicio, supervisó sus
primeros descombros de la tumba
KV43 de Tutmosis IV y de la tumba
KV20 de Hatshepsut. Entretanto,
trasladado al inspectorado del nor-

te en el año 1904, al año siguiente
abandonó, por discrepancias, el
Servicio de Antigüedades y trabajó
como acuarelista independiente.
Poco después, en 1906, conoció a
Lord Carnarvon, entrando a su servicio y comenzando las excavaciones en Dra Abu el-Naga, en Deir
el-Bahari y otros yacimientos, que
darían lugar al descubrimiento de
varias tumbas de faraones de la XII
y XVIII dinastías. Aunque el comienzo de la Primera Guerra Mundial paralizó temporalmente el trabajo,
cuando T. Davis renunció a su concesión para el Valle de los Reyes,
Carter, en la primavera del año
1915, comenzó a excavar en la tumba KV22 de Amenhotep III (Amenofis III), en el Valle Occidental y
más adelante, entre los años 1917
a 1922 en el propio Valle de los
Reyes. Este último trabajo dio sus
frutos, pues el 4 de noviembre de
1922, Carter, al servicio de Lord
Carnarvon, descubría la tumba
KV62, la tumba buscada del faraón
Tutankhamón. La obra de descombro y de conservación duró casi diez
años, pues no fue finalizada hasta
el año 1932.
Lord Carnarvon no pudo ver gran
parte de los hallazgos encontrados
en la tumba de este faraón, pues
murió cinco meses más tarde, el 5
de abril de 1923 en la ciudad de El
Cairo, víctima de la picadura de un
mosquito que le produjo una infección general. Howard Carter, por
otra parte, moría siete años después
de la total limpieza de la tumba, en
marzo de 1939, en Kensington, Londres (Inglaterra) a los 65 años de
edad.
La búsqueda de la tumba del joven faraón Tutankhamón fue larga
y azarosa. Carter había seguido
muy de cerca las excavaciones de
T. Davis en el Valle de los Reyes
desde el comienzo y había observado que, si bien se había explorado con gran meticulosidad en cuanto
a extensión superficial se refiere, no
lo había sido en lo que a profundi-
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dad de suelo atañe, profundidad que
en algunos lugares, cubierto por la
grava, alcanzaba decenas de metros. Por otra parte, años atrás, en
octubre de 1912, Carter había comprado en Luxor, en nombre de su
patrón Lord Carnarvon, un grupo de
tres piezas de brazaletes de piedra
dura, llevando inscripciones con los
nombres de Amenothep III y de su
esposa principal Tiy, encontrados en
la vecindad de la tumba de ese faraón en el Valle Occidental; pero eso
no le daba ninguna pista para hallar
la tumba del faraón desconocido de
la XVIII dinastía (Tutankhamón). En
los años 1915-1916, Carter continuó
descombrando en ese lugar, encontrando otros objetos pertenecientes
a Amenothep III y a su esposa Tiy.
Entre 1917 a 1922, Carter comenzó a trabajar en el mismo Valle de
los Reyes, donde Davis lo había dejado en años anteriores, con interrupciones debido al desarrollo de
la Primera Guerra Mundial y la subsiguiente posguerra. Los resultados
eran desalentadores y sólo quedaba una pequeña zona triangular del
valle por descombrar. Lord Carnarvon apostó por iniciar los trabajos
de descombro de esa zona, y en el
último año la suerte acompañó a
Carter y a Lord Carnarvon, pues
unos días después de reiniciado el
trabajo, el 4 de noviembre de ese
año 1922, debajo de las estancias
de los obreros de la tumba KV9 de
Ramsés VI, se produjo un acontecimiento que coronaria su búsqueda
e inmortalizaría sus nombres.
Los obreros de Carter le mostraron, solemnemente, la aparición en
ese lugar de la excavación de un
primer escalón, limpiamente tallado
en el lecho de piedra caliza. Carter
mandó desenterrar los demás escalones apareciendo un tramo entero de escalera que descendía hasta una puerta tapiada. Esta puerta
presentaba señales de una destrucción antigua, pero había sido tapiada de nuevo con barro del Nilo y
precintada con sellos ovales de un
faraón de la XVIII dinastía: Tu-
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Parte superior del tercer sacófago de oro momiforme.

tankhamón. Habían hallado, pues,
la entrada a la tumba que tanto habían buscado. Hasta entonces los
arqueólogos nunca habían encontrado en el valle un panteón sellado
tan antiguo, pues los saqueadores
de tumbas siempre se les habían
adelantado. Al abrir la puerta de piedra, Carter halló un pasillo decorado con grabados que, al ser limpiados, descubrieron una segunda
puerta sellada. El arqueólogo comunicó el hallazgo, por carta, a Lord
Carnarvon, que entonces estaba en
Inglaterra, con objeto de que asistiera a su abertura. Llegados Lord
Carnarvon y su sobrina a Egipto tres
semanas después, Carter aplicó en
esa puerta una pequeña abertura
para asomar la cabeza. Al introducirla y alumbrarse con una vela sostenida por su mano, Carter quedó
deslumbrado al contemplar extraños animales, estatuas y oro, resplandeciendo éste por todas partes.
Se trataba de la cámara donde los
antiguos egipcios depositaban las
ofrendas funerarias a su faraón (antecámara): camas, sillas, armas, jarrones, cestos, cofres, banquetas,
carros de guerra, etc. Todo ello
amontonado y llegando casi hasta
el techo de la estancia. Había además dos estatuas de guardianes,

de madera y de tamaño natural, erguidas ante otra puerta que llevaba
a la cámara sepulcral. Antes de acceder a ella, Carter y Carnarvon registraron y fotografiaron cada uno
de los objetos presentes en esta antecámara y en otra más pequeña,
lateral (anexo), ayudados por colaboradores del Metropolitan Museum
de Nueva York, que por aquel entonces se hallaban en esta zona camino de Tebas.
Al cabo de tres meses, una vez
acabados estos trabajos en la antecámara y en el anexo, los ayudantes
de Carter y Carnarvon perforaron el
muro que daba a la cámara funeraria y ésta quedó abierta. Carter y
sus ayudantes pudieron contemplar
lo que hasta entonces ningún arqueólogo había tenido ocasión de
ver, intocado, en el interior de una
tumba egipcia. Ante sus ojos se presentó una capilla dorada, casi tan
grande como el mismo panteón, que
albergaba la cámara del tesoro con
los enterramientos de los dos hijos
del faraón nacidos muertos (fetos
embalsamados) y otros pequeños
sarcófagos, además del sepulcro de
Anubis; y la cámara sepulcral. Ésta,
adornada con bellas pinturas murales, contenía un sarcófago de
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Estatuillas de oro de dioses y faraón.

cuarcita roja finamente labrada y
dentro de él dos ataúdes de madera dorada y un ataúd recubierto con
una gruesa capa de oro macizo de
2,5 cm de espesor, dentro del cual
reposaba la momia de Tutankhamón, con la cabeza y el tronco
cubiertos por una máscara de oro y
piedras preciosas. Este ataúd de oro
constituye una de las obras maestras de orfebrería de todos los
tiempos, midiendo 1,80 m de largo
y con un peso total de 1.700 kg, de
ellos, casi 200 kg comprendiendo
oro e incrustaciones de lapislázuli.
El panteón fue abierto en el mes de
febrero de 1923 y Carter, fallecido
ya Carnarvon, precisó otros seis
años, como se ha dicho, para vaciar y catalogar cuidadosamente los
1.780 objetos de esta tumba, la más
hermosa jamás descubierta en el
Egipto faraónico.

EL FARAÓN
TUTHANKHAMÓN
Tutankhamón no es famoso ni
por sus logros, ni por la duración de
su reinado, ni por ningún otro hecho destacable, sino porque su tumba –la KV62 del Valle de los Reyes–
se descubrió intacta y conteniendo
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el mayor número de objetos arqueológicos y artísticos hasta entonces
conocido.
Su antecesor y padre –padre
adoptivo según algunos historiadores–, fue Amenhotep IV (Amenofis
IV), faraón poeta y herético, hijo
segundo del gran faraón Amenhotep III y de su esposa Tiy. Amenhotep IV subió al trono de Egipto en el
año 1353 a. C. y al sexto año de su
reinado reemplazó el culto al dios
Amón y demás divinidades por el
culto a un dios único, Atón, representado por el disco solar emitiendo rayos rematados en manos. El
faraón cambió su propio nombre por
el de Akhenatón y trasladó la capital desde Tebas a una nueva, Akhetatón, la actual Tell-el-Amarna,
reinando durante l7-18 años con su
bella esposa Nefertiti. A la muerte
de Akhenatón parece ser que Nefertiti, que el último año del reinado
de éste la había tomado como corregente, continuó gobernando
como faraón con derecho propio
(con el nombre de Smenjkare). A
su muerte, en el año 1333 a. C., el
trono egipcio pasó a manos de un
niño de apenas 9 años de edad,
Tutankhatón, único hijo varón de
Akhenatón y de la reina de rango

inferior Kiya. En el segundo año de
su reinado, el joven faraón cambió
su nombre por el de Tutankhamón,
así como el de su esposa, que tomó
el nombre de Ankesenamón (Anjesenamón), y restituyó el culto a
Amón y la capitalidad a Tebas.
Durante gran parte de su reinado,
ejercieron el poder dos altos funcionarios: Ay y Horemheb, que sucedieron a Tutankhamón cuando éste
murió, sin descendiente varón, en
el año 1323 a. C., a la temprana
edad de 19 años, como consecuencia de una infección que le sobrevino después de sufrir una herida en
la rodilla izquierda durante una cacería –o como consecuencia de una
enfermedad ósea combinada con la
malaria que sufría, según los últimos estudios de su ADN–. Debido
a su repentina y prematura muerte,
Tutankhamón no fue enterrado en
una tumba construida para él, sino
en otra circunstancial, lo que explica el, hasta cierto punto, amontonamiento algo desordenado de las
ofrendas en la antecámara y en el
anexo de su cámara mortuoria. El
reinado de su primer sucesor, Ay,
que algunos historiadores reconocen como el padre de Nefertiti, apenas duró cuatro años, sucediéndole
en el año 1319 a. C. Horemheb,
que había sido ya jefe supremo del
ejército durante los dos reinados
precedentes.

VISITA A LA EXPOSICIÓN
Cuando Howard Carter abrió la
tumba de Tutankhamón y accedió
a la antecámara quedó extasiado
contemplando los tesoros que aparecían ante sus ojos: «Veo cosas
maravillosas», dijo; pero cuando tres
meses después contempló la cámara funeraria y la cámara del tesoro,
su entusiasmo llegó al límite al ver
las maravillosas pinturas murales y
el extraordinario sepulcro del faraón.
Esta exposición pone a disposición
del visitante y sus cinco sentidos la
experiencia insólita del instante vivido por Carter: la entrada a la des-
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lumbrante antecámara y la contemplación después de la cámara sepulcral y la cámara del tesoro con
todas sus maravillas, todo ello hecho posible por el empleo de la tecnología multimedia más moderna.
La exposición muestra, pues, aquello que nadie puede ver hoy en día:
la tumba con sus extraordinarios
objetos dentro cuando su descubridor la abrió por vez primera después
de 3000 años.
Los autores de la exposición han
conseguido armonizar los efectos
audiovisuales, el lujo de los objetos
expuestos y el planteamiento didáctico de tal manera que el visitante
no pierde en ningún momento el interés por lo que está contemplando y experimentando. Por otra
parte, las reproducciones de los objetos expuestos son de una gran
fidelidad respecto del original y
crean la sensación de estar realizando un viaje en el tiempo. Tres
de las cámaras funerarias de la
tumba, las más importantes, han
sido reproducidas en la forma y dimensiones originales, con objeto de
que el visitante pueda formarse una
idea del espacio que ocupaban en
su lugar de origen, en el Valle de
los Reyes. Se pueden contemplar
más de 1.000 réplicas de los hallazgos más importantes, manufacturados por los mejores artesanos
egipcios del momento. Así, vemos
diversos objetos: joyas, objetos de
culto, amuletos, cofres, sillas, armas, instrumentos musicales, collares, insignias, camas, estatuillas,
barcas, arcones, brazaletes, sandalias, carros de guerra y de ceremonia, etc. Todos ellos fabricados de
modo magistral con los materiales
más valiosos: alabastro, piedras
preciosas y, sobre todo, oro. Y, junto a esto, la pieza que culmina la
exhibición: la cámara sepulcral, totalmente decorada con pinturas
murales y los ataúdes del faraón,
especialmente el último que contenía su momia, cubierta con una
máscara mortuoria que supera en
riqueza y magnificencia todo lo has-
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ta ahora visto por ojo humano. Por
otra parte, la exposición presenta,
de manera gráfica, completa información sobre la cultura y el pensamiento de los antiguos egipcios: el
culto a los muertos, sus dioses, las
dinastías faraónicas y los secretos
de la escritura jeroglífica. Siendo,
naturalmente, Tutankhamón el núcleo en torno del cual gira toda la
exhibición.
A la entrada de la exposición, con
la réplica de la piedra de Rossetta
en lugar preeminente, se le entrega
al visitante un artilugio audio-guía
mediante el cual puede seguir, seleccionándolas previamente con los
correspondientes botones, las explicaciones de cada objeto, estatua o
panel de la exhibición. Siguiendo las
indicaciones de la misma, se pasa
primero a una sala donde se relata,
visualizándolo, la posición de las
diversas tumbas en el Valle de los
Reyes y su orografía, al mismo tiempo que la biografía de los descubridores: Howard Carrter y Lord Carnarvon y su encuentro y visicitudes
antes de hallar la tumba buscada.
Sigue la explicación de cómo descendieron hasta la misma puerta de
entrada de la tumba y la impresión
que les produjo lo que sus ojos vieron en ella.
Siguiendo el itinerario marcado,
el visitante llega a una segunda sala
en la que se muestra y se relata la
vida y hechos de los antecesores de
Tutankhamón: de su abuelo, Amenothep III, uno de los faraones más
poderosos del Antiguo Egipto, y de
su padre, Akhenatón, y su esposa
Nefertiti, continuando después con
la propia vida del joven faraón y su
familia. Se pasa a continuación a
otra sala donde está situada la réplica de la antecámara de la tumba,
donde los objetos están colocados
en la misma posición en que Carter
los vio por primera vez.
Seguidamente, en otras estancias se muestran las réplicas de los
numerosos y ricos objetos de la cá-

mara del tesoro, la réplica del enorme sarcófago de cuarcita, la réplica
de los dos ataúdes de madera finamente labrados y decorados en oro
y la réplica del tercer ataúd, más
interior, recubierto de oro y pedrería. Se muestran, asimismo, las réplicas de la máscara de oro del faraón, de los abalorios e insignias
de poder, de sus adornos y joyas y
de sus amuletos. Por último, en
otras estancias contiguas, se exponen réplicas de la mayor parte de lo
contenido en la antecámara, en el
anexo y en la cámara del tesoro:
estatuillas, cofres, silla-trono del faraón, amuletos, armas, carro de
guerra, arcas, barcas, camas, arcones, sandalias, etc.
Concluyendo, la visita a esta exposición ha sido para mi una experiencia imborrable, mayor si cabe
que la que experimenté cuando vi
por vez primera estos objetos, originales, expuestos en la sala de
Tutankhamón en el Museo Arqueológico de El Cairo, cuando visité
Egipto por primera vez cuarenta
años atrás.
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JOSEP ROMEU I FIGUERAS
Isidre Clapés

Josep Romeu i Figueras
(Òdena 1917 - Barcelona 2004)
és una figura important de la literatura catalana poc coneguda.
Poeta, crític literari i investigador especialitzat en l’estudi de la
poesia i el llegendari popular, el
folklore i cançons medievals i
molt especialment en el teatre
català antic. Combina, doncs, la
doble vocació d’estudiós i literat,
sense oblidar la seva vessant de
promotor cultural amb la fundació de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, de la revista Ariel
o del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada.
Es formà a l’Ateneu Igualadí de
la Classe Obrera, estudià a la Universitat de Barcelona i es llicencià
en filologia hispànica. Va ser catedràtic de la Facultat de Filosofia i
Lletres de la Universitat Autònoma
de Barcelona entre els anys 19691984. Creu de Sant Jordi el 1993.
En el camp del teatre va ser l’impulsor de la realització de diferents
obres de teatre medieval que es
van representar en el saló del Tinell entre els anys 1961-1969, en
els cicles de teatre medieval orga-

Josep Romeu, al centre de la fotografia, durant un assig al Saló del Tinell.
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vegades relacionada amb una
altra de les seves passions, la
musicologia.

nitzats per l’Ajuntament de Barcelona. Van ser unes representacions
d’una excepcional qualitat que no
van tenir continuïtat. Tampoc en
van tenir les escenificacions que va
fer (1962-1967) de la Passió, segons els textos de l’anomenada primera passió mallorquina del manuscrit de Llabrés.
Els més de 150 treballs publicats al llarg de mig segle sobre poesia, teatre i altres gèneres, fan
d’aquest autor un clàssic entre els
estudiosos de la literatura catalana.
Dins d’aquesta tasca s’han de destacar també les seves contribucions
a la lectura dels poetes catalans del
segle XX, amb llibres com Sobre
Maragall, Foix i altres poetes (1984)
o Guia de lectura de Sol i de dol, de
J. V. Foix (1985, premi de Literatura Catalana de la Generalitat de
Catalunya).
No s’ha d’oblidar tampoc la seva
dedicació a aspectes culturals i literaris de caire popular, com la poesia tradicional o el cançoner, de

Publica el seu primer llibre de
poemes, Terra, el 1943 i tindrà
continuació a l’any següent amb
el llibre Sonets. El 1947 obté el
primer premi de poesia Abat Oliba, organitzat amb motiu de l’entronització de la Mare de Déu de
Montserrat. Als anys noranta reprèn la publicació de la seva obra
poètica amb l’edició, entre altres,
de Tots els poemes (1993). També en els últims anys de la seva
vida escriu i publica (2003) les
seves memòries Quadern de
memòries.
Va estar sempre preocupat per
la llengua catalana. Més que preocupació diria que obsessió. Va ser
una figura important de la nostra literatura. Discret, humil, treballador
incansable, historiador profund, una
d’aquestes personalitats desconegudes amb una trajectòria i feina
excepcionals, però poc valorada pel
gran públic.
Acabem amb una pinzellada de
la seva obra poètica Humà i sensible:
Enamoraments plurals i blancs
i amors totals, absoluts, de flama
abrandada del cos i del cor,
formen part de la meva existència,
records vius en la realitat
del decurs serè de cada dia.
M’he donat i en el tracte he rebut
coneixement de plenitud i ésser.
Perquè amo i he estimat, té un sentit
ma condició humana i sensible. ☯

NPQ 450 • març-abril 2010

col·laboracions

EXPERIMENTACIÓ NO AUTORITZADA EN
QUÍMICA INORGÀNICA
jugant amb els metalls de transició divalents
Pere Vilarrubias

Una de les normes de seguretat
al laboratori diu: «No s’ha de canviar mai cap producte químic ni
modificar les condicions dels experiments sense el consentiment
del professor».
Durant la carrera, hi ha gent que
es pregunta a vegades què sortiria
en algunes pràctiques típiques si les
poguéssim modificar al nostre gust.
Força anys després, s’ha tingut
l’oportunitat de comprovar-ho.

valoració àcid base. No es tracta d’esguerrar la pràctica sinó
d’enriquir-la.
Les pràctiques en les quals s’ha
centrat l’atenció són les d’experimentació en química inorgànica, i
l’experimentació avançada en química inorgànica i alguns resultats
curiosos són els que s’exposaran a
continuació.

halur) tenen aquesta estructura. A
la pràctica es proposa l’obtenció de
KMnF3 i KZnF3 a partir del clorur de
Mn o Zn, i fluorur de potassi, en proporció molar 1:3.
No cal dir que s’anirà per una altra banda. Es provarà de fer amb
NaF en lloc de KF i amb halurs d’altres metalls com Cu(II), Ni(II), Co(II),
Fe(II).
Procediment

FLUOROPEROVSKITES
OBJECTIU
L’objectiu no és fer una descoberta fonamental, força improbable
en les pràctiques típiques. Es tracta
d’introduir modificacions en algunes
pràctiques i veure què passaria.
També satisfer la curiositat, obtenir
resultats diferents però igualment
interessants, i aprendre una mica
més sobre allò que ens ensenya
aquella pràctica. Es tracta de fer allò
que normalment no es pot fer durant les pràctiques acadèmiques.

La pràctica 21 del guió d’experimentació avançada en química
inorgànica tracta de la síntesi i caracterització de fluoroperovskites.
L’estructura de la perovskita és ben
coneguda i correspon a la del
CaTiO3. Es una estructura cúbica
(en principi) formada per octàedres
TiO6 compartint vèrtex, amb el Ca
al centre del cub, ocupant l’espai
entre els vuit octàedres.
Molts compostos AMX3 (A i M
són metalls, X pot ser un òxid o un

Per modificació s’entén:
• Que sigui un canvi químicament
rellevant, és a dir, no cal provar
de valorar un àcid amb solució
1 N de KOH en lloc de solució
1 N de NaOH. Aquesta modificació és irrellevant gairebé sempre i sortirà el mateix.
• Que sigui fonamentada. No té
sentit substituir un àcid per una
base o l’aigua per benzè en una
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Cel·la elemental d’una perovskita cúbica. Els octàedres són MnF6, ZnF6, etc.
Aquests comparteixen els vèrtexs. L’esfera és el catió K+, Na+, etc.

Dissoldre 0,04 mols de MCl2 en
el mínim d’aigua bullent, on M és el
metall divalent que vulguem. Dissoldre també 0,12 mols de NaF o KF
en el mínim d’aigua bullent. Afegir
la primera solució sobre la segona,
bullir un minut i deixar refredar. Filtrar el precipitat i rentar fins que no
hi quedin clorurs.
S’ha obtingut NaNiF3 (poc rendiment), NaCoF3 i NaCuF3 (molt insoluble, per tant, molt rendiment).
Per assegurar, però, que siguin fluoroperovskites, i no una altra cosa,
caldria un espectre de difracció de
raigs X. Buscant a la bibliografia es
pot trobar tot tipus de fluoroperovskites AMX3, on A pot ser Na+, K+,
Rb+, Cs+, Ag+ o NH4+. M pot ser
Mg2+, Ca2+, Sr2+ o un metall de transició. En canvi, X sol ser F. Les perovskites on X = Cl són més rares.
Per exemple, el KCuCl3 ja no s’ha
pogut obtenir per aquest mètode.
Es pot obtenir KCuCl3 i NH4CuCl3 a
partir de dissolucions dels corresponents clorurs en etanol. Però això
ja seria una altra història. En primer
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lloc, la solubilitat en etanol del clorur de potassi és molt baixa; en segon lloc, es poden obtenir altres
estequiometries com K2CuCl4. L’estructura obtinguda ja no és una perovskita normal. El Cu(II) presenta
distorsió per efecte Jahn-Teller. En
aquests composts, a més, s’hi troben grups Cu2Cl62– (vegeu R. D.
Willett a la bibliografia).

CANVIANT EL Ni(II) EN
COMPLEXOS DE
TRIFENILFOSFINA
El guió de la pràctica 15 del
llibre Experimentació en química
inorgànica explica com obtenir
[NiCl2(PPh3)2] i [Ni(NO3)2(PPh3)2],
entre d’altres. PPh3 indica el lligand
trifenilfosfina.
A les pràctiques 8, 10 i 14 de l’Experimentació avançada en química
inorgànica se’ns explica una forma
alternativa per obtenir el primer complex. Essencialment, es tracta de
dissoldre el clorur o el nitrat de níquel en la mínima quantitat d’aigua,
afegir àcid acètic que substituirà l’aigua com a dissolvent, i després una
solució de trifenilfosfina en àcid acètic. S’ha procedit a modificar el procés, a fi d’utilitzar Co(II) o Cu(II) en
lloc del Ni(II) per veure si es poden
obtenir compostos diferents pel
mateix procediment.

O

Ph3P
Cu
Ph3P

N

O

O
Cl

Ph3P
Co
Ph3P

Cl

Estructura prevista per a alguns complexos obtinguts.

rentar i assecar. Es veu, pel color,
que no és ni el clorur de cobalt rosa
original, ni l’acetat de cobalt violeta
que es forma al principi, ni cap compost semblant. Cap d’ells és de color blau cel.
En el cas del Cu, la cosa canvia
força: quan es comença l’addició de
trifenilfosfina es forma un precipitat
marró grisós. Si es va afegint trifenilfosfina dissolta, especialment en
afegir-ne un excés i agitar, el precipitat es va descolorint i passa a
blanc. Segons com es fa l’addició
pot ser que es redissolgui i precipiti
lentament després. No queda res
del color marró, ni tampoc del verd
blau del coure. Què haurà passat?

0,002 mols de Cu(II) o de Co(II)
en forma de clorur es dissolen en
1 ml d’aigua. Afegir 3 ml d’àcid acètic. Afegir una solució de 0,004 mols
de trifenilfosfina dissolta en calent
amb 10 ml d’acètic i deixada refredar.

Si fem el mateix amb nitrat de
coure(II) en lloc de clorur, no hi ha
precipitat, sinó que a l’interfase entre la solució blava de Cu(II) i la de
trifenilfosfina es forma un compost
de color groc intens. En barrejar
queda un color verd que va passant
a blau. A mesura que anem afegint
trifenilfosfina veiem com es va formant el complex de color groc a
partir del Cu(II) blau, però va descolorint-se. Al final la solució queda
incolora. No queda ni rastre del color groc, ni tampoc del color blau del
Cu(II). Per obtenir el complex, afegim una mica d’etanol, i després l’aigua justa perquè comenci a precipitar. Si es fa amb aigua sola s’obté
una suspensió difícil de filtrar.

En el cas del Co s’obté un bonic
precipitat blau cel, que correspon,
se suposa, al complex [CoCl2(PPh3)2].
Se suposa, ja que per assegurarho serien necessàries tècniques
analítiques: IR i/o ressonància de
spin electrònic (RSE). Es pot filtrar,

Sembla raonable pensar que inicialment es forma un complex de
Cu(II) amb trifenilfosfina de color
groc o marró. Per què canvia de color? A la bibliografia es troba informació sobre complexos de Cu(I)
amb trifenilfosfina.

Procediment
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Es coneixen els compostos tetraèdrics [Cu(NO3)(PPh3)2] (vegeu A.
F. Wells) i [Cu(BH4)(PPh3)2] (vegeu
B. D. James), però no se’n troben
de trifenilfosfina amb Cu(II). Pot ser
que hi hagi una reducció del Cu(II),
que és acolorit per ser un ió d9, a
Cu(I) que sol ser incolor per ser un
d10 com el Zn(II) o l’Ag(I). Això explicaria que desaparegui el color
blau i el producte final sigui blanc.
Els complexos blancs obtinguts són
sòlids cristal·lins amb un punt de
fusió superior als 150 oC; per tant
sabem que no són pas trifenilfosfina sense reaccionar. En tot cas, el
resultat és diferent al que s’esperava. Per caracteritzar correctament el
compost caldria també tècniques
com IR, RSE, o bé mesurar la susceptibilitat magnètica.
Es podrien provar altres metalls,
però quins? El Zn és incolor i dóna
complexos incolors, per tant és difícil saber si hi ha o no reacció. Amb
Cd i Hg passa el mateix, i a més són
molt tòxics. Ru, Rh, Pd i Pt són massa cars.

CONCLUSIÓ
S’han vist, doncs, dos exemples
de pràctiques on la introducció de
modificacions importants ha donat
lloc a resultats interessants, i en alguns casos inesperats. Els resultats
inesperats obliguen a pensar, revisar bibliografia, etc. No cal dir que
en algunes altres pràctiques els resultats no han estat igual de bons,
però això ja és una altra història.
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INTOLERÀNCIA AL GLUTEN
Marta Calvet Cornet
Professora titular de l’UPC
Departament d’enginyeria química

El gluten és una substància proteica que es troba a l’endosperma
dels grans de midó de molts cereals, com ara el blat, l’ordi, el sègol i
la civada. Representa un 80 % de
les proteïnes del blat i està compost
per dues proteïnes, la glutenina i la
gliadina.
El gluten és el responsable de
l’elasticitat de la massa de farina, la
qual cosa permet la seva fermentació, així com la consistència elàstica i esponjosa del pa i de les masses enfornades.
La intolerància al gluten, anomenada malaltia celíaca o celiaquia, és
un trastorn de l’intestí prim causat
per una resposta immunològica
complexa al gluten, i més concretament a la gliadina.
Quan les persones que pateixen
aquesta malaltia ingereixen gluten
els provoca una lesió a les vellositats del budell prim que afecta la capacitat d’absorbir els nutrients dels
aliments. Aquesta atrofia de les vellositats intestinals és reversible, és
a dir, l’intestí es normalitza quan
s’inicia una dieta adequada sense
gluten.
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LA MALALTIA CELÍACA NO
ÉS UNA AL·LÈRGIA
La resposta al·lèrgica es dóna
quan el sistema immunològic de l’organisme produeix anticossos contra
una substància normalment inofensiva, present en el menjar, com si
es tractés d’un patogen.
En el cas de la malaltia celíaca,
el gluten present en els aliments
malmet el revestiment de l’intestí
prim, que a la vegada impedeix que
l’organisme digereixi i absorbeixi
apropiadament els aliments. El resultat és una malnutrició crònica
amb una deficiència de calories i
nutrients essencials, com proteïnes,
vitamines i minerals.
Es tracta d’una intolerància que
dura tota la vida.

SÍMPTOMES
Els símptomes estan relacionats
amb la mala absorció dels aliments,
la qual cosa provoca diarrea, inflamació abdominal i malnutrició; també pèrdua de pes en persones adultes, inhibició del creixement en

nens, anèmia i problemes ossis. Altres símptomes poden ser lesions de
la boca i formes neurològiques. Fins
i tot poden haver celíacs que no presentin símptomes evidents.
La dermatitis herpetiforme, també anomenada malaltia celíaca de
la pell, és una afecció cutània en la
qual es produeix una erupció semblant a les urticàries, intensament
pruriginosa.
Avui en dia es creu que aquest
trastorn pot estar relacionat amb
afeccions tan diverses com les malalties hepàtiques, la dermatitis, la
diabetis tipus 1 i la infertilitat.
La gravetat de la malaltia depèn
de l’edat de presentació i del temps
que passa fins que es diagnostica.
La malaltia celíaca asimptomàtica afecta a persones que no presenten cap símptoma, però poden tenir
una lesió intestinal.
També hi ha la malaltia celíaca
latent. Si se’ls hi fa una biòpsia intestinal resulta normal, i amb el
temps poden presentar una atrofia
intestinal.
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Biòpsia de l'intestí prim mostrant
la malaltia celíaca, manifestada
per les vellositats despuntades, hiperplàsia de les criptes, així com
infiltració de limfòcits a les criptes.

DIAGNÒSTIC
Ja que els símptomes son diversos i no específics, com ensopiment,
irritabilitat i molèsties intestinals, és
possible que en moltes persones la
intolerància al gluten no hagi estat
diagnosticada. En ocasions, es diagnostica en etapes avançades de
la vida. Abans es creia que aquest
trastorn afectava a una de cada
1500 persones, però estudis recents
revelen que les anàlisis de sang
d’una de cada 100 persones presenten indicis relacionats amb aquesta
afecció. Si bé per confirmar el diagnòstic és necessari realitzar una
endoscòpia i biòpsies de l’intestí.

Ous. Ou ferrat o truita sense
additius.
Fruites. Tot tipus de fruita fresca
i sucs naturals.
Llet i derivats. Llet, mantega, formatges, iogurts naturals i de gustos
(sense trossos).
Olis. Qualsevol tipus d’oli.
Sopes i salses. Sopes i salses
fetes a casa, sense farina de blat ni
additius.
Farines. Productes especials per
a celíacs.

Un nutricionista qualificat els pot
ajudar a triar els aliments més apropiats i a organitzar una dieta equilibrada i saborosa que s’adapti a
l’estil de vida de la persona. També existeixen llistes que contenen
informació actualitzada sobre els
productes elaborats que no contenen gluten i es poden incloure en
la dieta sense problemes. En molts
països hi ha associacions oficials
de celíacs, que són grups de suport nacionals, a més d’una font
d’informació privilegiada referent a
tots els aspectes relacionats amb
la malaltia.
Una espiga barrada dins d’un
cercle és el símbol internacional
sense gluten.
Cal tenir cura que no es produeixi una contaminació per part d’aliments amb gluten. Aquesta contaminació pot procedir de diverses
fonts. Els estris de cuina per cuinar, servir, colar, etc. els aliments
sense gluten han de ser diferents
que els utilitzats per a la resta d’aliments. Les superfícies on s’elaboren els aliments sense gluten han
d’estar el màxim de separades de
la resta.

Embotits. Pernil serrà.

ALIMENTS QUE ES PODEN
MENJAR
Una persona amb malaltia celíaca ha de seguir una dieta sense
gluten, per aconseguir que el revestiment intestinal es repari progressivament i torni a funcionar amb
normalitat.
A continuació es mostra una llista d’aliments que es poden menjar.
Vegetals. Amanides, verdures i
patates bullides, llegums i arròs
bullit.
Carns. Carn i pollastre a la planxa o fregits (sense farina).
Peixos. Peix a la planxa, bullit o
fregit (sense farina).
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Conserves. Verdures i llegums
bullits i conserves en oli.

ALIMENTS QUE NO ES
PODEN MENJAR
Verdures i arròs precuinats, iogurts amb trossos o altres aliments
afegits, pa, galetes, pastissos, panellets, pasta normal, macarrons,
espaguetis i arrebossats, embotits i
patés.
Cal tenir cura especial a l’hora
d’obtenir els aliments, manipular-los
i servir-los.
Una vegada diagnosticada la
malaltia, els pacients disposen de
diversos tipus d’assistència i ajuda.

ELS MEDICAMENTS
Existeixen diverses llistes merament orientatives per al metge, però
s’ha de consultar sempre el prospecte, ja que des del 1989 els laboratoris farmacèutics estan obligats
legalment a declarar si un medicament conté gluten.

ALTRES SITUACIONS
Hi ha situacions excepcionals
on cal tenir en compte la possible
presència d’aliments amb gluten,
com ara: esmorzars i berenars, celebracions i aniversaris, festes tradicionals (castanyades, festes de
Nadal, carnestoltes, festes final de
☯
curs...), etc.
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JAUME BALMES
en el seu segon centenari
I. BIOGRAFIA
Jaume Guindulain

Els biògrafs de Balmes
diuen que la mare sovint portava els nens a l’església
dels pares dominicans, on la
Teresa demanava a sant
Tomàs d’Aquino en el seu
altar el do de la sapiència i
de la santedat per als seus
fills.

JUSTIFICACIÓ
Jaume Llucià Balmes i
Urpià va néixer a la ciutat de
Vic el dia 28 d’agost de 1810
i va morir a la mateixa ciutat
el dia 9 de juliol de 1848. Filòsof i eclesiàstic molt destacat en apologètica religiosa,
excel·lí en el propi enteniment humà, sempre sotmès
a la veritat. Des del setmanari El Pensamiento de la
Nación propugnà sense èxit
el matrimoni d’Isabel II amb
el pretendent Carles VI, comte de Montemolín, com un
mitjà per aconseguir la pacificació del país. Enguany, en
celebrar els dos-cents anys
de la seva naixença, volem
recordar qui era Balmes, quin
era el seu pensament i quina ha estat la seva obra.

TEMPS DE SEMINARI
Als set anys, Jaume Balmes entrà al seminari de Vic
per estudiar els tres cursos
de llatí preceptius; fou la primera etapa d’estudiant.
D’entrada, ja sabia que havia de ser el primer de la
classe; aquesta voluntat de
distinció sobre els altres
companys no l’havia d’abandonar mai, tant sent un
senzill estudiant, com més
endavant un opositor a la facultat.

INFANTESA
Balmes nasqué doncs a Vic en
plena Guerra de la Independència,
a la plana de Vic on la boira hi campa llargues estones, més a l’hivern
on hi senyoreja abastament, i la fredor se’t fica als ossos i et fa bufar
els dits...
Vic, ciutat levítica saturada de
religiositat, la qual ha donat noms
de sants i propiciat il·lustres personalitats de l’episcopat espanyol.
L’ambient familiar del petit
Jaume Llucià, la mare va voler po-
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sar-li Llucià en memòria dels sants
màrtirs Llucià i Marcià, fills de Vic,
va ser de gran severitat i marcada
rigidesa pel que fa a les normes i
regles de conducta.
El pare era assaonador i també
es deia Jaume, la mare era la
Teresa Urpià, una dona de principis
i de molt caràcter. Tingueren nou
fills, Jaume era el tercer en la línia
masculina i aquell noiet, en ocasió
de la Guerra del Francès, despertà
així mateix en un ambient de cridòries i venjances.

El 1820 començà la segona
etapa dels seus estudis eclesiàstics: dos anys de retòrica, tres de
filosofia i un de teologia. Avançant
en el temps, l’adolescent Jaume
Balmes esdevingué un jove reconcentrat, estudiós, meditatiu, també
molt ordenat i una mica meticulós.
Els seus companys deien que,
efectivament, sí que estudiava
molt, i que després d’estudiar deixava la cel·la a les fosques, fins i
tot s’embolicava amb el seu manteu i meditava sobre el que havia
estudiat.
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De 1830 a 1832, de tornada a
Vic, Balmes es concedí un període
de descans estudiant pel seu compte, complementant aquells estudis
amb freqüents visites a la biblioteca
episcopal. En aquest període de
temps va llegir molts autors francesos, especialment Chateaubriand,
progressant força en els idiomes
tant francès com anglès.
El 1832 s’obriren de nou les universitats. El 2 de juliol de 1833 Balmes rebé el seu diploma de llicenciat en Teologia per la Universitat de
Cervera; per cert, es deia que la seu
de la Universitat de Cervera era un
niu de carlistes...
Altra vegada a Vic el 1833, Balmes s’encarregà de la càtedra de
Matemàtiques. A algú li pot semblar una novetat el que diguem que
Balmes arribà a ser professor de
matemàtiques, res més cert, sembla que ell jugava als escacs amb
gran desembaràs i sempre anava
per guanyar la partida; també direm
que duia a la butxaca un compàs
per poder fer mesures en els plànols cartogràfics i comprovar com
anaven les batusses entre carlins i
cristins.
Balmes conegué i feu amistat
amb Antoni Maria Claret, de qui en
feu sempre un bon elogi, constatant
que la seva predicació motivava la
conversió des de l’amor i misericòrdia de Déu més que no pas des de
la por.
D’altra banda, el fet que aquell
estudiant tant reservat i consirós no
participés en les bullangues i aldarulls contra l’invasor francès determinà que se’l titllés de traïdor i de
negre. En aquells anys tràgics, el
jove estudiant entenia que el seu
deure aleshores era estudiar i preparar-se per vèncer la ignorància i
així ser més útil al seu país. Balmes,
encara adolescent, va haver de veure enderrocar imatges, tancar convents i suportar assassinats com el
del bisbe Strauch.
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Finalment, el 6 de maig de 1823,
les tropes franceses entraren a Vic.

TEMPS D’UNIVERSITAT
L’any 1826 Balmes començà els
seus estudis superiors de teologia
a la Universitat de Cervera, gràcies
a la beca que li fou concedida pel
seu bisbe el Dr. Corcuera.
Durant el curs 1827-1828 hagué
de sofrir un greu decandiment en la
seva salut, però ell, que tenia una
gran pietat mariana, s’encomanà a
la Verge i després d’haver-li confiat
el seu guariment, el 13 de juny de
1828 pujà a l’ermita de la Verge del
Camí amb els seus companys i professors del Col·legi de Sant Carles,
per agrair-li el favor.

Tenint present que el Govern
espanyol havia prohibit la provisió
de càrrecs eclesiàstics i també les
canongies, l’any 1838-1839 Jaume
Balmes, clergue pobre i sense cabals, patí fam en una època de molta misèria social. La Guerra Carlista dels set anys 1833-1840 havia
estat veritablement un desastre per
al país.
La mort de la seva mare, l’any
1839, va acabar de compungir-lo i
entristir-lo encara més.

PUBLICACIONS
L’any 1839, després de la desfeta familiar, Balmes optà per anar a
Barcelona; ja el 1838 havia publicat
les seves primeres poesies en el
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diari barcelonès La Paz. El 1839
publicà El celibato en el clero i també col·laborà en El madrileño católico, el 1840 sortí a la premsa
Observaciones sociales, políticas y
económicas sobre los bienes del clero, el 1841 edità El protestantismo
comparado con el catolicismo, així
mateix La religión al alcance de los
niños, col·laborà en la revista quinzenal La Civilización. L’any 1842 fou
l’any de la seva anada a París, on
volia traduir i supervisar la seva obra
literària; el mateix any passà una
bona temporada a Londres.
En els cercles culturals es deia
que els seus viatges tenien un fi
polític; certament, Balmes va ser un
home que es va veure abocat a fer
política; una persona formada com
ell, d’un nivell moral tan absolut, no
podia quedar al marge, ni podia estar absent de la qüestió social del
seu temps, d’altra banda tan complexa.
L’any 1843 Balmes ja era publicista de La Sociedad.

cultats de l’esperit humà, i en ell queda clar que el pensament de Balmes
expressat aquí té moltes concomitàncies amb el que diuen els filòsofs
francesos Descartes i Pascal. Vegem unes comparacions.

EL CRITERI

Balmes, 1810-1848, filòsof, matemàtic i eclesiàstic publicista:

Descartes, 1596-1650, filòsof,
matemàtic i científic francès:
• L’home és el centre del Cosmos
i el seu pensament es basa en
el caràcter analític: «Cogito ergo
sum».
• Per cercar la veritat s’ha de
conduir bé la raó.

La tarda del 13 d’agost de 1843,
fugint de la persecució organitzada
pels progressistes i pel propi general Espartero, Balmes vestit de seglar i només amb la Bíblia i el Kempis
sota el braç fugí de Barcelona i es
refugià al Prat de Dalt, una masia
del terme municipal de Caldes de
Montbui, pertanyent a la parròquia
de Sant Feliu de Codines. Balmes
estava en perill, el seu estat sacerdotal, els seus llibres, els seus
treballs periodístics, eren una sentència clara de mort que es podia
arribar a justificar. Allà al Prat de
Dalt, en unes reduïdes golfes situades damunt la volta de l’oratori privat de la finca, és on Balmes va
escriure El criteri, en un temps relativament curt, menys de dos mesos.

• Es tracta d’aprendre a pensar bé
i de voler conèixer la veritat.

• En l’home la raó dóna llum, la
imaginació pinta, el cor vivifica i
la religió divinitza.

• La raó ens governa més que
cap amo, tot i així el cor raona
millor que la ment: «Le coeur a
des raisons que la raison ne conait pas».

El criteri és un tractat de lògica
pràctica, un assaig per dirigir les fa-

• Heus ací l’home complet, l’home
per excel·lència.

• La consciència és el millor llibre
de moral.
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• Pensar i descansar pensant són
dues accions bàsiques de l’ésser humà.
• L’enteniment és sotmès a la veritat, la voluntat és sotmesa a la
moral, les passions són sotmeses a l’enteniment i a la voluntat,
i tot és il·lustrat, dirigit i elevat per
la religió.
• La millor guia de l’enteniment
pràctic és la moral.

• L’essència de l’ànima radica en
el pensament.
• Déu no pot enganyar l’home.
Pascal, 1623-1662, filòsof, matemàtic i físic francès:
• L’home és una canya al vent, que
pensa.
• Tota la dignitat de l’home rau en
el pensament.
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«Ompliu-me de goig tenint tots
un mateix pensament, un mateix
amor, una sola ànima i uns mateixos sentiments» (Flp. 2,1-11).

NOVES PUBLICACIONS
Pel gener de 1844, Balmes era
a Madrid per redactar i publicar El
Pensamiento de la Nación, periòdic
de caire polític. El seu lema era: «No
es tolerante quien no tolera la intolerància». Es tractava d’un setmanari de setze pàgines que arribà a
tenir molts lectors, tant de dins del
país com de fora; sembla que fins i
tot Pius IX en fou subscriptor.
A l’estiu del mateix any Balmes
tornà a Barcelona i ho aprofità per
anar a prendre les aigües a la Garriga.
El 25 d’abril de 1845 Balmes
anà a París per segona vegada,
s’havien de corregir les proves d’impremta. Se seguia dient que els
seus viatges a l’estranger tenien un
rerefons polític i és que la maledicència anava agafant força, a mida
que les seves publicacions arribaven al coneixement de les esferes
de poder.
És cert que tant a París com després a Londres visità els exiliats espanyols, i que també va parlar de
com anaven les coses a Espanya, i
si això era fer política, en aquest
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sentit doncs sí, Balmes fou un home
polític.
L’octubre del mateix any Balmes
tornà a Madrid. Durant la seva absència havia sortit el primer exemplar d’El Conciliador, filial d’El Pensamiento, que només es va poder
publicar durant cinc mesos.
Finalment, El Pensamiento de
la Nación fou denunciat i requisat
per la policia, i és que El Español
li havia declarat una guerra sense
treva.
A aquesta guerra Balmes contestà amb la coneguda Vindicación
personal, considerada com una vertadera autobiografia, on la seva
intel·ligència i capacitat de maniobra es manifesta àmpliament.

RETIRADA PÚBLICA
Balmes es retirà de la vida pública i política el 31 de desembre
de 1846, justament en ocasió de
la desaparició del seu periòdic tan
estimat. Balmes havia perdut la fe
en els homes i havia tingut ocasions per comprovar quina era la
inconsistència i fragilitat de molta
de la gent que havia hagut de tractar. Tenia previst fer una biografia
de sant Ignasi de Loyola, però no
la va arribar a concretar, va ser llavors quan s’inicià en l’estudi de
l’hebreu.
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L’octubre de l’any 1847 va dedicar-se a traduir al llatí la seva Filosofia fundamental; també treballà en redactar la biografia del papa
Pius IX, qui l’havia distingit amb la
seva amistat. Algú digué que el que
pretenia Balmes amb això era
aconseguir la púrpura cardenalícia.
Balmes tornà a Barcelona el 14 de
febrer de 1848 per anar després a
Vic, quan ja la tuberculosi li era ben
declarada.
El 8 de juny es va agreujar el seu
estat i, sentint-se morir, pregant a
la Verge i reconciliant-se amb el
Pare, morí en la pau del Crist el 9
de juliol de 1848.
Mossèn Cinto Verdaguer, en el
seu poema Mort de Balmes, expressa el seu dol...
Lo sol tramonta la serra;
ploráu, campanés de Vich:
¡per Espanya y per Europa,
qué negra baixa la nit!

LA TOMBA
Al claustre de la catedral de Vic
hi ha el monument funerari de Balmes. És un gran bloc de marbre que
aguanta la figura sedent de l’il·lustre
vigatà feta pel mestre Bover. El
claustre gòtic de la catedral ve a ser
com una delicada sanefa de pedra
que rodeja en una forta abraçada la
☯
figura del gran pensador.
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IV JORNADA SOBRE
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
EN LA EMPRESA
La IV Jornada sobre la Ley de
Responsabilidad Medioambiental,
celebrada el día 10 de diciembre
de 2009, fue organizada por el
Col·legi Oficial de Químics de Catalunya y patrocinada por el despacho de abogados Llobet Advocats.
Se completó el aforo total de la sala
en la misma sede y fue llevada a
cabo, en diversas ponencias, por
los señores:
• Marcel Riera (abogado), responsable del departamento de Medio Ambiente e Industria de
Llobet Advocats.
• Enric Pueyo, de la Direcció General de Qualitat Medioambiental de la Generalitat de Catalunya.
• Jesús Ramón Martínez, director
comercial de ECA Bureau Veritas.
• Xavier Albort, presidente de la
Secció Tècnica de Medi Ambient
del Col·legi de Químics de Catalunya.
En esta Jornada acudió un entramado multidisciplinar de algunos
empresarios, abogados, auditores,
técnicos e ingenieros, que quisieron
ponerse al día de las últimas novedades y consejos prácticos que propone esta novedosa Ley.
Las ponencias acotaron todos
los aspectos de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, desde
sus diversas perspectivas, ofreciendo al conferenciado un abanico
amplio y práctico de lo que esta nue-
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va Ley incipiente, y cada vez más
importante, pueda influir y modificar
en el comportamiento de todo tipo
de empresas y profesionales, a corto y medio plazo.
En el transcurso de las ponencias se generaron diferentes debates sobre la aplicación efectiva del
Seguro Obligatorio Medioambiental,
su vigencia, cómo calcular los riesgos asegurables, la implicación de
la Administración en la homologación de dicho seguro y el tipo de riesgos asumibles y la obligatoriedad
del mismo.
Haciendo un resumen general de
dicha Jornada, pudo denotarse entre los conferenciados la poca información que hay al respecto y la
disparidad de criterios sobre la aplicación de dicha Ley y el Seguro
Obligatorio, que resulta, por lo menos, curiosa y falta de asesoramiento legal tanto por los técnicos y la
Administración, quienes se atreven
a dar posibles interpretaciones sobre la vigencia y exigibilidad del
Seguro Obligatorio, sin saber que
aunque una ley parezca que no se
esté haciendo efectiva en su momento, no implica que si alguna de
sus Disposiciones, como así lo contempla la Disposición Adicional
Cuarta de esta Ley, en cualquier
momento, y a partir de su vigencia,
cualquier Juzgado Contencioso Administrativo podría aplicarla dentro
de su período de vigencia.
A la par que se manifestaba el
rigor de dicha normativa y también
se invocaba la disparidad de criterios en su aplicación según las zo-

nas geográficas, y el nivel de exigencia según la Administración
competente, lo que consecuentemente creaba cierto caos.
Como siempre que se trata de
querer darle practicidad a leyes de
nueva generación y que regulan
ámbitos no contemplados hasta
ahora por muchos técnicos y empresas, consecuentemente ello
crea una importante disparidad de
criterios en el día a día de la empresa, lo cual deriva finalmente en
un cumplimiento de mínimos, y que
según los márgenes que ofrece
esta Ley, la empresa tendrá que
estar englobada por su actividad en
su Anexo III (en el que se engloban la casi totalidad de actividades
industriales comunes de cualquier
empresa), tendrá que ser muy
consciente que la obligatoriedad de
cumplimiento legal medioambiental
cada vez será más acuciante, exigente y punitiva por parte no sólo
de la Administración sino por los
Juzgados Contencioso Administrativos y Penales.
La conclusión del acto se formalizó por parte del presidente de la
Secció Tècnica de Medi Ambient,
D. Xaxier Albort, con la exposición
de conclusiones de la Jornada técnica, aclaración de dudas y sugerencias y el emplazamiento para
mesas redondas de trabajo y exposición de casos más particulares,
donde pueden particularizarse las
diferentes problemáticas, según
sector o empresa o profesional.
Marcel Riera Reberté
Llobet Advocats S. L.
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QUÍMICA, HISTÒRIA, SECUNDÀRIA
I SANT ALBERT MAGNE
Per sant Albert Magne el nostre
Col·legi sempre fa tot un seguit d’activitats per celebrar la diada del nostre patró. Una de les que hem dut a
terme aquest any anava lligada a la
divulgació de la química entre
l’alumnat de secundària (ESO i batxillerat). Es va centrar en la divulgació de la història de la química i, més
concretament, d’una part recent de
la història de la química a la Universitat de Barcelona.
Aquesta activitat, promoguda
des del Col·legi Oficial de Químics
de Catalunya amb la col·laboració
de la Universitat de Barcelona, es
va difondre en forma d’una carta dirigida al professorat de química dels
centres de secundària de casa nostra on se’ls proposà realitzar dues
activitats per celebrar el dia de sant
Albert Magne.
La primera activitat proposada
fou que el divendres dia 13 de novembre es treballés, es llegís, s’expliqués, es discutís... l’article del
Dr. Claudi Mans La taula periòdica
de l’edifici històric de la Universitat
de Barcelona (NPQ, 446, 5-10), que
en format pdf s’envià junt amb la carta. Amb aquesta activitat s’intentà
que a totes aquelles classes d’ESO
i de batxillerat, en que el professorat ho cregués oportú, es parlés de
la taula periòdica dels elements químics pintada a la paret de l’aula 111
de la Facultat de Filologia de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona, antiga aula García Banús,
o es parlés d’altres representacions
de l’ordenació dels elements, en definitiva, que es parlés de química.
En l’article enviat s’exposa la història de la restauració d’aquella taula
periòdica, però no ens estendrem en
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aquest punt ja que tothom pot consultar l’article aparegut a la nostra
revista.
La segona activitat fou la presentació, el dia 16 de novembre a les
18 hores a la mateixa aula García
Banús, només per al professorat de
química i alumnat de secundària, de
la taula periòdica completament
restaurada. Menció especial mereix
l’esforç i dedicació amb que el nostre company Dr. Claudi Mans va fer
la presentació d’aquesta taula; ens
va explicar tot el que representà en
el seu moment la presència de la
taula d’Andreas von Antropoff en
una aula de la Universitat de Barcelona. Per emfatitzar el que pot
representar l’estudi d’aquesta taula
periòdica, avui en dia, per als joves
estudiants de secundària va comentar les diferències entre la taula
pintada a la paret i la que, normalment, apareix en els llibres de text
de secundària. Per acabar d’involucrar als estudiants en el que estava
explicant també va presentar altres
models de classificació dels elements químics, alguns d’ells força
diferents.
Aquestes dues activitats han tingut una acceptació molt positiva
dins de l’ensenyament secundari.
Des del Col·legi, i especialment des
de la seva Secció Tècnica d’Ensenyament, els organitzadors es feliciten de l’acolliment i participació
per part de molts centres. A partir
de la informació que el propi professorat de secundària ens ha fet
arribar a través d’una petita enquesta, podem assegurar que hi varen
participar més de 1500 alumnes
que aquell 13 de novembre varen
parlar de química a classe, a l’es-

cola o a l’institut i, inevitablement,
també a casa seva. Respecte a la
presentació del dilluns dia 16, les
explicacions del Dr. Mans varen ser
seguides per una trentena d’assistents a l’acte. Aquestes activitats,
fetes en dies lectius tant per a
l’alumnat com per al professorat,
reforcen el paper de la química i de
la seva divulgació entre la nostra
societat.
Per acabar volem agrair la participació dels centres, del professorat, de l’alumnat, així com de les
diferents comunitats educatives que
varen fer propaganda de tots
aquests esdeveniments.
La Secció Tècnica d’Ensenyament vol ser el punt de trobada de
tots els professionals de l’ensenyament de la química, els d’ESO, de
batxillerat, de formació professional
i d’universitat. Per això, des d’aquestes pàgines, volem aportar noves
iniciatives en l’ensenyament de la
química, en la seva divulgació social i recollir totes aquelles que vagin
sorgint tant en el si de la pròpia Secció Tècnica com aquelles que ja
esteu portant a terme en els vostres
centres. També volem que aquesta
Secció Tècnica sigui el lloc habitual
on es pugui discutir de tots aquells
problemes que ens neguitegen com
a professors/es de química. Per tot
això necessitem la vostra col·laboració, fent-nos arribar les vostres
iniciatives i propostes per fer-ne difusió i compartir-les amb tots els
professionals de l’ensenyament de
la química.
Josep M. Fernández-Novell
Roser Fusté
Secció Tècnica d’Ensenyament
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