editorial

TERCERA ÈPOCA
ANY XLII
NÚM. 452
SET. - OCT. 2010
Director:

2011, ANY INTERNACIONAL
DE LA QUÍMICA

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

l proper any 2011 ha estat designat com a Any Internacional de la Química. Totes les institucions que tenim
competències en aquest camp estem lògicament aprofitant
l’esdeveniment per avançar en la divulgació de la nostra
ciència en la societat. A nivell de Catalunya hi ha hagut
diverses reunions de coordinació amb una participació exhaustiva de tots els estaments implicats: administració i entitats públiques
i privades, tant culturals com professionals. S’ha creat un lloc web
(http://blocs.iec.cat/aiq2011/) a on cada institució pot anotar i donar publicitat a les seves activitats.
Per la nostra part, s’està molt il·lusionat a celebrar a Barcelona les
IV Jornades Estatals d’Ensenyament de la Química a tots els nivells.
Precisament fou iniciativa nostra les que podríem considerar Jornades
Zero, i després s’han celebrat amb gran èxit a Balears, Múrcia i València. Us mantindrem informats, no solament d’aquestes Jornades sinó de
tot el que s’està planificant per la nostra part en un any en què coincideix
també amb Expoquimia 2011.
D’altra banda, la Junta tornem de les vacances estivals amb les piles
carregades i disposats a superar totes les crisis presents i futures. Feliç
nou curs 2010-2011.
El próximo año 2011 ha sido designado como Año Internacional de la
Química. Todas las instituciones que tenemos competencias en este
campo estamos lógicamente aprovechando el acontecimiento para avanzar en la divulgación de nuestra ciencia en la sociedad. A nivel de Catalunya ha habido diversas reuniones de coordinación con una participación exhaustiva de todos los estamentos implicados: administración y
entidades públicas y privadas, tanto culturales como profesionales. Se
ha creado un sitio web (http://blocs.iec.cat/aiq2011/) en donde cada institución puede anotar y dar publicidad a sus actividades.
Por nuestra parte, se está muy ilusionado en celebrar en Barcelona
las IV Jornadas Estatales de Enseñanza de la Química a todos los niveles. Precisamente fue iniciativa nuestra las que podríamos considerar
Jornadas Cero, y luego se han celebrado con gran éxito en Baleares,
Murcia y Valencia. Os mantendremos informados no sólo de estas Jornadas sino de todo lo que se está planificando por nuestra parte en un
año en que coincide también con Expoquimia 2011.
Por otro lado, la Junta volvemos de las vacaciones estivales con las
pilas cargadas y dispuestos a superar todas las crisis presentes y futuras. Feliz nuevo curso 2010-2011.

PORTADA: 11-S. Som i serem.
Fotografia: Antoni Portela.
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EL MEU COTXE HÍBRID
Claudi Mans i Teixidó
Departament d’Enginyeria Química
Facultat de Química · Universitat de Barcelona

—Híbrid en una revista destinada a químics em sona a molècules i
orbitals. No et ficaràs en aquests
esbarzers...

Doncs vés a que t’ho expliquin
allà, a veure si en treus l’aigua clara. Et prometo que un dia en parlarem, però. Si els programes de química de batxillerat inclouen aquest
tema, s’ha de poder explicar, no?

Els químics coneixen els híbrids
de ressonància. Aquelles estructures com el benzè, que, en una visió
antiga, s’imaginava que van canviant entre dues o més estructures
equivalents, i que té unes propietats
intermèdies entre les de cada estructura bàsica. O els orbitals híbrids, que es poden imaginar derivats de la integració d’altres orbitals:
els orbitals s i p poden donar els híbrids sp, sp2, sp3.

El diccionari ens proposa dues
grans famílies de conceptes relacionats amb el terme híbrid. En un
dels grups, es refereix a que és un
objecte o espècie obtingut per combinació de dos altres de diferents, i
que no té les característiques de
cap dels anteriors. En l’altre grup
es refereix a un objecte o dispositiu
que té simultàniament dues parts
de tecnologies diferents. Posarem
exemples.

—Recorda’m el concepte d’orbital.

—Ja te’n poso jo un. La mula,
que procedeix d’un cavall i una
somera.

HÍBRID

No ho faré pas, almenys avui. Si
hi ha un tema impossible d’explicar
de forma simplificada sense introduir
mil errors, és tot allò relacionat amb
la mecànica quàntica. L’Isaac Asimov mai va atrevir-se a tocar el
tema. No voldràs que jo sigui més
agosarat que ell...
—La quàntica ja ha arribat a tothom. A prop de casa hi ha una casa
de curanderos que fan sanació
quàntica. Deuen saber-ne alguna
cosa.
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La mula o el mul? I si procedeix
d’una egua i un ase?

expert, i que ens mostra la complicació, perquè s’hi barregen l’espècie híbrida i el sexe propi de cada
individu (taula 1).
Hi ha altres espècies híbrides.
Les nectarines, fruit de l’encreuament entre préssec i pruna, o els
tangelos, denominació anglesa del
fruit que resulta de l’encreuament
d’una varietat de mandarina (tangerine) i d’una naronja (pomelo). I no
seguim amb el tema, que som molt
lluny del títol de l’article.
El fet és que, des del 2007, tinc
un cotxe híbrid. Si en parlo no és
per presumir. És un tema tècnic on
s’hi barregen moltes idees sobre
l’energia, el consum, el canvi climàtic, la mobilitat... I com que al final,
quan t’has de comprar un cotxe, s’ha
de prendre una decisió sobre què
compres, crec que val la pena reflexionar sobre quin és el millor cotxe,
i, abans d’això, què vol dir ser el
millor.

—És el mateix, no?
La veritat és que no. Aquest és
un tema relliscós per als qui no en
som experts. El llenguatge no està
prou ben depurat, i la contaminació
català-castellà ho acaba de complicar. Jo al final m’he hagut de fer una
taula a partir de la informació que
he trobat, que no he validat amb cap

—O sigui que creus que el teu
cotxe és el millor.
Des de cert punt de vista, sí.
Perquè el criteri de «millor automòbil» dependrà del punt de vista: per
a uns, el millor pot ser el més ràpid;
per a altres, el més econòmic de
compra, el més econòmic de man-
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CATALÀ

ase

somera

cavall

—

mascle: mul somerí
femella: mula somerina

egua

mascle: mul eguí
femella: mula eguina

—

CASTELLÀ

asno

asna

caballo

—

burdégano

yegua

macho: mulo
hembra: mula

—

Taula 1. Híbrids per a força de sang. Amb el nom de força de sang o tracció de sang
es coneix la locomoció en que la potència és subministrada per animals, típicament
mules i cavalls. Hi ha i hi ha hagut tramvies de sang i ferrocarrils de sang. Les
twenty-mule teams eren caravanes de divuit mules i dos cavalls que portaven bòrax
des de la Vall de la Mort (Death Valley) al ferrocarril de Mojave, per un desèrtic camí
de més de dos-cents quilòmetres, i arrossegaven fins a 36 tones de material. El
sistema va durar només de 1883 a 1889.

tenir, el que contamini menys, el que
duri més, el més segur en cas d’accident, el que tingui un sistema
postvenda més fiable...
—Para, para. Per a mi, i per a la
major part de gent, el millor vol dir
una mica de cada criteri. Que sigui
prou segur, que no sigui massa car,
que no gasti massa, que contamini
poc. No sé. Per dir-ho de forma coherent amb l’article, un híbrid d’entre tot plegat.
D’acord, molta gent pot estar
d’acord en aquest plantejament, jo
mateix. Però llavors, el problema
es desplaça a saber què vol dir
prou, massa, poc, i com comparar
seguretat i velocitat, o contaminació i preu. Com que són conceptes que no es mesuren de la mateixa manera, no és tan fàcil la
comparació. Però primer, deixa’m
parlar de la tècnica dels vehicles
híbrids.

COM ÉS UN VEHICLE HÍBRID
Un cotxe híbrid, en essència, té
dos motors: un d’explosió que va
amb gasolina, i un altre d’elèctric,
que va amb bateries.

6

—Es diu gasolina o benzina?
El carburant dels motors d’explosió es pot dir de les dues maneres.
Potser ara és millor dir-n’hi gasolina, perquè la implícita referència al
benzè del terme benzina és cada
cop més obsolet: una de les tendències en el refinatge és la reducció o
eliminació de components aromàtics
dels carburants, pel seu caràcter
cancerigen. Ara estem a un màxim
de 35 % d’aromàtics, i anirà baixant.
La gasolina es compra a la benzinera, però l’electricitat de les bateries del meu vehicle no s’obté de
la xarxa elèctrica, sinó que la fabrica ell mateix. Ara es dissenyen i es
comencen a fabricar i vendre nous
vehicles híbrids que es poden endollar, però el meu no.
—O sigui que amb la gasolina
que tu compres fabriques electricitat? No hi veig l’avantatge.
La clau del sistema, la clau de
l’estalvi, és que la major part d’electricitat generada pel vehicle es fa
sense gastar gasolina, aprofitant les
frenades i les baixades. No té els
frens clàssics, que mitjançant el fregament d’unes plaques frenen el

cotxe enviant l’energia cinètica a
l’ambient en forma de calor. Als vehicles híbrids a cada roda hi ha una
dinamo, que frena la roda tot generant electricitat. I aquesta electricitat creada en el vehicle s’acumula a
unes bateries auxiliars de capacitat
considerable. Al meu vehicle són
híbrides de Ni - hidrur metàl·lic, de
7,2 V unitaris, amb una capacitat de
6,5 A h. N’hi ha 28 unitats, amb un
voltatge total de 201,6 V.
A les baixades el que actua és
el denominat fre motor. En un vehicle convencional és el mateix motor
de gasolina qui és obligat a girar pel
vehicle que va baixant, i per tant no
consumeix més que una part molt
petita de gasolina, només la requerida per mantenir el motor al ralentí.
En els vehicles híbrids el mateix
motor elèctric és qui frena actuant
de dinamo, que també carrega les
bateries. No es gasta ni la gasolina
del ralentí, i a més s’obté electricitat. Tot aquest sistema d’aprofitament es coneix com a fre regeneratiu, que carrega les bateries.
Aquest fre regeneratiu no és un
sistema nou, perquè molts trens ja
l’usaven: en frenar el tren, genera
energia elèctrica que retorna a la
xarxa. La novetat és aplicar-ho a un
automòbil. Novetat relativa, perquè
des de 1967 que hi ha prototips del
sistema, que no va tenir èxit fins a
començament del 2000. Un sistema en certa manera paral·lel i molt
actual és el denominat KERS (Kinetic Energy Recovery System), que
el 2009 es va autoritzar als vehicles
de fórmula I, i que bàsicament és
un sistema que en les frenades fa
girar un volant d’inèrcia. Quan el pilot vol, pot descarregar la seva energia de rotació suplementant la del
motor, cosa que li permet una potència extra i un increment notable
de velocitat durant alguns segons.
Però com a contrapartida el vehicle
pesa més.
—Veig que t’interessa la fórmula I.
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En absolut. M’avorreix. Però les
tecnologies sí que m’agraden.
Els vehicles híbrids actuals
–almenys el que jo tinc– poden funcionar en diferents règims. Tots són
automàtics, excepte el 5, que és
decidit pel conductor.
1. Circulant i consumint gasolina i
l’electricitat que té acumulada.
2. Circulant i només generant electricitat.

Figura 1. Règim 1. Funcionament amb dos motors. Les rodes reben l’energia del
motor d’explosió (part superior) i del motor elèctric (inferior), que rep l’electricitat de
la bateria. És el règim que el vehicle selecciona en una pujada forta, o en un avançament ràpid.

3. Circulant i només consumint gasolina.
4. Circulant consumint gasolina i
alhora generant electricitat.
5. Circulant i només consumint
electricitat acumulada.
6. Parat i consumint electricitat per
a fars o aire condicionat.
7. Parat i consumint gasolina per
carregar les bateries baixes.

Figura 2. Règim 2. La inèrcia del vehicle en la frenada o en una baixada genera
electricitat, sense consum de gasolina.

—I parat del tot i sense consumir ni generar res.
És el mateix vehicle qui selecciona el règim al que treballa, depenent de quina càrrega tenen les bateries, i de la ruta que s’està fent. Si
es vol anar molt de pressa, o si la
ruta fa molta pujada, es treballa amb
tots dos motors en el règim 1. Si
s’està a una baixada o frenant, en
el règim 2. Si la bateria està totalment carregada, perquè es ve d’una
llarga baixada, en el règim 3, o en
l’1. Si, pel que sigui, s’ha consumit
molta electricitat de les bateries, es
treballa en el règim 4. El règim 5 és
el que el sistema tria quan el vehicle arrenca, i quan va marxa enrera. També va només el motor elèctric quan està parat però amb l’aire
condicionat o els fars donats: és el
règim 6. El règim 7 es dóna esporàdicament quan el vehicle ha descarregat les bateries una bona estona
en règim 6.
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Figura 3. Règim 3. Funcionament elèctric pur, només amb bateria. El consum de
gasolina és zero.

Figura 4. Règim 4. El motor de gasolina, a més de generar la força motriu de les
rodes, actua sobre el motor elèctric actuant de dinamo, i genera electricitat que
s’acumula a la bateria.
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El règim 5 és l’únic règim que es
pot triar voluntàriament per part del
conductor, amb un comandament
propi d’aquests vehicles denominat
EV. Es fa servir, per exemple, si vols
passar per un lloc en que no s’ha
de fer gens de soroll. En aquest règim té poca autonomia, i no pots
passar de 45 km/h. Al cap de poc
temps el vehicle passa automàticament al règim 4.
En el vehicle que jo tinc, un
Toyota Prius de segona generació i
1,5 L de motor, al salpicadero 1 hi
ha una pantalleta que pot mostrar
de forma gràfica en quin dels règims
està el sistema, i el grau de càrrega
de la bateria. Les figures 1 a 4 són
fotos de la pantalleta, en els diferents règims del vehicle.
No et poso fotos dels altres tres
règims perquè són casos simplificats dels anteriors.

depèn de tu és l’estil brusc o suau
de conduir.

EXPERIMENTS AMB EL
COTXE
Per tenir dades una mica fidedignes de consum, he fet alguns experiments, fins allà on es poden fer
experiments amb el cotxe. Això del
consum està normalitzat, per tal que
en la publicitat les marques s’hagin
de referir sempre a condicions anàlogues.
Segons el catàleg del vehicle que
tinc, el consum és de 4,3 L/100 km
en circulació combinada, 4,2 per
carretera sola, i 5,0 en circulació
urbana. Cal dir que aquests valors
són mesurats segons la directiva EU
80/1268-1999/100/EC, que no és
pas curta ni senzilla...
—Com ho fan?

—Molt bé, molt bonic, tanta pantalleta. No et distreguis quan condueixes. Però, quant gasta? Perquè
al final hi ha d’haver un estalvi notable, si no no val la pena. Per a
molts usuaris és l’única cosa que
cal mirar.
Abans de respondre’t, deixa’m
dir que el consum de gasolina o de
gasoli depèn molt de l’estil de conducció. La recomanació bàsica per
a l’estalvi és sempre circular amb la
marxa el més llarga possible. En
primera només s’hi hauria de circular dos segons, o sis metres, segons
recomanen els experts. Això és sinònim de procurar treballar amb el
motor a baixes revolucions, i tot plegat vol dir prémer poc l’accelerador,
perquè el que gasta i genera CO2
és el pedal de la dreta. I, juntament
amb una marxa llarga, cal conduir
suaument, evitant grans accelerades i frenades.
Tot això al Prius està molt limitat, perquè té canvi de marxes automàtic i, per tant, tu no tries la marxa a que vols anar. El que sí que
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T’ho resumeixo. La prova es pot
fer en un banc d’assaigs, on el vehicle en marxa no es mou i la cinta
de sota es va movent...
—Com allò que faig al gimnàs i
que és tan avorrit...
Exacte. O es poden fer assaigs
en carretera, que són més complicats perquè les condicions de circulació son reals. No ha de fer pujada ni baixada, no ha de ploure ni
fer gaire vent (menys de 3 m/s), les
finestres tancades, sense calefacció ni aire condicionat,... I, sobretot,
el vehicle ha d’anar a la velocitat que
es vol comprovar, amb un marge
com a màxim de 2 km/h de més o
menys. Els assaigs per carretera
poden ser a 90 km/h o a 120. Cal
fer almenys tres assaigs iguals durant un mínim de 10 km, i si no són
reproduïbles, cal fer més proves o
canviar el vehicle per un altre... Està
molt estipulat tot, hi ha fórmules
matemàtiques complexes per corregir la influència de la temperatura,
de la densitat de l’aire... I al final del

final s’obtenen els valors que els
fabricants indiquen a la seva publicitat, i que cal prendre com valors
de referència, comparatius. Però a
la pràctica...
—A la pràctica gastes més que
el que diuen.
Naturalment, perquè a la pràctica frenes i arrenques als semàfors,
canvies la velocitat, hi ha pujades i
baixades...
Moltes vegades s’aprofiten els
mateixos assaigs per fer proves
d’emissions de CO, de CO2, de partícules, d’NOx i d’hidrocarburs.
—Per què poses NOx?
Els òxids de nitrogen que surten
d’un vehicle són una barreja d’N2O,
NO, N2O3, NO2... Ho resumeixen
posant NOx. L’aparell de mesura no
els discrimina, hi ha equilibris entre
ells, i no és útil quantificar-ne la seva
presència per separat.
M’ha semblat interessant fer algun experiment amb el cotxe. És
l’experiment amb l’aparell més gran
que jo hagi fet servir directament,
perquè tots els instruments de laboratori que jo havia fet servir eren més
petits. Bé, dic una incorrecció: jo
havia alimentat l’IBM dels anys 70
de la UB, que era un enorme ordinador... però no ens desviem.
He intentat reproduir les proves
que es fan per determinar el consum de combustible, cosa que requereix una certa planificació, perquè fer experiments amb un vehicle
no és com treballar al laboratori.
Volia comprovar quant gastava en
autopista a diferents velocitats. Vaig
fixar-me les de 80, 100 i 120 km/h.
1

Ho tradueixen per «quadre de comandament», però a mi em sembla que queda una mica forçat. Això del salpicadero
ve del nom de la placa de fusta dels cotxes de cavalls col·locada de manera que
el carreter no s’esquitxés pel fang que
alçaven els cavalls.
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Velocitats més lentes no són realistes, i més ràpides estan prohibides.
Vaig triar un tram prou llarg d’autopista, per tal de que les mesures fossin mínimament significatives. I al
mateix temps havia de ser relativament plana per evitar els efectes de
les pujades i baixades.
—Moltes condicions... On vas
anar?
Vaig aprofitar el fet que havia
d’anar diverses vegades seguides a
Girona des de casa. Les mesures
es van fer en el tram des del peatge
de Granollers fins a la sortida de
Girona sud, tant a l’anada com a la
tornada. Són 62 km, un tram prou
llarg i només amb un parell de pujades, a Sant Celoni i entre Hostalric i
la Selva. Els dos extrems del tram
estan aproximadament a la mateixa alçària.
—I com asseguraves que sempre anaves a la velocitat que volies?
El cotxe té control de creuer, és
a dir, aquell sistema que et permet
programar la velocitat a la que vols
anar. El posava i quan arribava a
la velocitat començava a comptar
el consum. Per sort, havia de fer
els viatges de dia, fora d’hores i
dies punta, i pràcticament no vaig
haver de tocar els pedals: ni el d’acceleració, perquè el vehicle ja anava regulat sol, ni el del fre, perquè
no hi havia alteracions importants
de trànsit, ni el d’embragatge, perquè un vehicle amb canvi automàtic no té aquest pedal. Val a dir que
anant a 120 km/h vaig haver de frenar un parell de vegades, cosa que
fa que les mesures a 120 tinguin
un petit error. I anant a 80 m’avançava tothom. Es devien pensar que
estava avariat. Vaig posar el cotxe
a la via de la dreta i d’allà no es va
moure. És tota una sensació ser
avançat per un tràiler rere l’altre...
És un exercici de voluntat i d’estoïcisme, perquè el peu se te’n va cap
al pedal.
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—Però, escolta, com saps realment la quantitat de gasolina que
consumies?
A la pantalla de monitorització
del sistema li puc posar un punt
zero a partir del que comença a
comptar quin consum està tenint, i
em pot donar el consum acumulat
o l’instantani. A la part inferior de
les figures 2 i 3, per exemple, s’hi
llegeix el valor instantani de consum de gasolina. Com que són situacions en règim només elèctric
són 0,0 en els dos casos de les figures. Per fer les lectures posava
el punt inicial en el moment en que
arribava a la velocitat de creuer desitjada, i abans d’arribar al peatge
final, quan reduïa la velocitat per
pagar, era el moment en que s’acabava l’experiment. Llavors llegia la
mitjana de consum del tram. El valor que he calculat és la mitjana del
valor del viatge d’anada i del de tornada, que no coincidien exactament
però hi havia poca diferència, alguna dècima. Anava jo sol, i sense
aire condicionat ni calefacció, però
amb els fars encesos. Vaig fer les
proves diversos dies de desembre
de 2008.

citat. A tots els vehicles els passa el
mateix?
I tant. Una equació semiteòrica
que relaciona la potència P necessària per moure el vehicle (que és
el mateix que dir el consum, perquè
la potència la dóna el combustible) i
la velocitat v, és la següent:
P = ½ ρ S Cx v 3
De l’equació es pot veure que la
potència teòrica requerida és proporcional a la densitat de l’aire ρ, a
la superfície frontal del vehicle S, a
un coeficient experimental Cx, que
es denomina coeficient aerodinàmic,
i a la velocitat del vehicle v elevada
al cub. Per tant, en incrementar la
velocitat el vehicle incrementa molt
més el seu consum. Aquest és un
dels arguments que s’ha usat des
de la conselleria d’Interior per forçar a la reducció de la velocitat en
les autopistes. En reduir la velocitat
es gastaria proporcionalment molt
menys combustible, i per tant, més
estalvi i menys contaminació per
CO2, per CO i per NOx.
—Però he llegit que els resultats
no han estat així...

—Bé, i quant gasta?
A mi em va donar els següents
valors:
• A 80 km/h 4,3 L cada 100 km.
• A 100 km/h 4,6 L cada 100 km.
• A 120 km/h 5,2 L cada 100 km.
Comparant-ho amb els valors de
la publicitat del vehicle, veiem que
no n’estem tan lluny. En carretera
el valor que indica el catàleg és de
4,2 L/100 km, mesurats a 90 km/h.
A mi m’ha donat 4,45, que és la mitjana de la despesa a 80 i a 100 km/h.
Altres vegades m’ha donat valors
una mica més baixos.
—Doncs sí que augmenta el consum a mida que augmenta la velo-

Perquè les coses reals no són
sempre tan lineals. Com t’he dit, la
potència depèn de la velocitat al cub,
però el consum per tenir una mateixa potència dependrà de a quina
marxa facis anar el vehicle. I si fas
anar marxes curtes, gastes més i
contamines més a velocitats inferiors... No, no és tan simple com a
vegades ho pinten.
El coeficient aerodinàmic és una
dada que diuen els fabricants dels
vehicles. El coeficient del Prius és
de 0,26: és un valor molt baix, que
fa que per aquesta banda també
consumeixi poc. El coeficient aerodinàmic normal als vehicles era 0,40
fa uns quants anys. Molts vehicles
actuals ja tenen valors de Cx menors de 0,30, i el nou Prius, per
exemple, està a 0,25.
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—I els altres vehicles?, per comparar.
Doncs una persona en bicicleta
no és gaire aerodinàmica: 0,9. Un
camió té un 0,6, un vehicle tot terreny gran un 0,45. Aquests vehicles
que ara es posen de moda amb dissenys cúbics, com el Nissan Cube,
tenen un valor de 0,35.
—Els vehicles de fórmula I deuen tenir coeficients baixíssims...
Tot al contrari. Van tan de pressa que, si tinguessin valors de Cx
gaire baixos, una petita pertorbació
faria que volessin i s’estavellessin.
Tenen valors de coeficient aerodinàmic de 0,7 fins a 1,2. No miren
prim en el combustible que gasten...
Quan fas una pujada, gasta molt
més. 7, 8 o fins i tot 10 litres cada
100 km, si la pujada és molt abrupta. Això ho compensa després pel
fet que a les baixades quasi no gasta: un litre, o una mica més depenent de si la baixada és prou forta
com perquè ni calgui prémer l’accelerador. I, en tot cas, va carregant
les bateries. Aquí trobem un dels
pocs punts dèbils del sistema. Si l’itinerari que seguim és de pujades llargues i baixades també llargues, les
bateries es carreguen completament en pocs quilòmetres, uns vuit
o deu, i quan estan carregades completament l’energia de la baixada ja
es perd en forma de calor. Des del
punt de vista de l’estalvi és millor
una circulació amb pujades i baixades curtes alternades.
—Com a San Francisco.
Efectivament. Allà, que són una
societat molt preocupada pels temes de medi ambient, la proporció
de vehicles híbrids –Prius en la immensa majoria– és molt superior a
la d’aquí. Te’n dono fe. El primer
Prius el vaig veure al Fòrum Universal de les Cultures, el 2004 a Barcelona, com a vehicle experimental,
però després, el 2005, a San Fran-

10

cisco ja n’hi havia uns quants. I allà
el vaig provar i em va agradar.

EN EL FONS, PER QUÈ TINC
UN HIBRID?
—Per què et vas comprar un cotxe híbrid, en el fons? Per càlcul econòmic?
Per càlcul econòmic, aparentment sí. Gasta la meitat. Però resulta que el cotxe em va costar, en
aquell moment, uns 10.000 euros
més que el seu equivalent no híbrid. L’estalvi es pot calcular en litres, però en euros no perquè no
sabem el preu de la gasolina del
futur. Si canvio de vehicle als
150.000 km no recuperaré l’increment de cost amb l’estalvi aconseguit, i encara hi hauré perdut uns
3.000 euros. Per acabar-ho d’adobar, no em vaig estalviar impostos
en comprar-lo, perquè encara no hi
havia cap descompte. L’únic avantatge fiscal que tinc és que paga
menys impost de circulació perquè
el motor de gasolina té menys potència fiscal. Però no compensa, ni
molt menys. Per tant, s’estalvien diners del consum diari, però el cost
superior del vehicle no el fa una
compra idònia per a l’estalvi.
—Per militància ecologista,
doncs?
Sí, en part sí. Militància mediambiental, no ecologista. He comptat
que deixarà d’enviar a l’atmosfera,
al llarg de la seva vida útil, uns
15.000 kg de CO2. Per tant, en certa manera és com si jo tingués a
casa un sistema de recuperació de
CO2 de l’atmosfera a un cost de
0,2 euros/kg, que pago jo. Una altra
persona potser hauria fet un donatiu a una ONG compromesa amb el
planeta, però a mi em va convèncer
això del cotxe híbrid, potser perquè
em sento tecnològic...
—Alguna altra motivació? Per
impuls irrefrenable, per estètica...

Ben segur que aquestes components també hi eren. Té canvi automàtic, línia moderna, pantalleta d’informació i altres gadgets. Ja havia
provat el cotxe als Estats Units i
m’havia agradat. Potser en definitiva me l’he comprat per la pantalleta, vés a saber...

ALTRES VEHICLES
ESTALVIADORS
El món dels vehicles estalviadors
ara viu un boom. Totes les marques
n’estan dissenyant i comercialitzant.
Però hi ha diferents opcions, algunes excloents entre elles.
Els híbrids com el Prius van tenir inicialment la competència
d’Honda, i, molt després, de la resta de marques, algunes de les quals
fan híbrids també per a vehicles de
gasoli. Ara sembla que agafa un
cert impuls la construcció dels vehicles només elèctrics, dels que
s’endollen. El pla Movele a Espanya i el projecte LIVE de l’ajuntament de Barcelona, de 2009,
pretenen impulsar el vehicle elèctric sobretot per a trajectes urbans.
El problema d’infrastructura és la
creació de la xarxa d’electrolineres
o punts d’endoll elèctric, i especialment el disseny d’un sistema de
càrrega ràpida, perquè les solucions que s’estan donant ara consisteixen a endollar el vehicle tota la
nit al pàrquing, i això impossibilita
els desplaçaments a llargues distàncies. Una opció intermèdia és la
de vehicles híbrids i recarregables,
sigui endollant-los o amb plaques
solars al sostre, com una opció del
Prius nou.
Una alternativa important són els
vehicles de combustible alternatiu,
com el gas natural o l’hidrogen. El
gas natural desprèn, a igual potència, un 20 % menys de CO2 que la
gasolina. No és molt, però al planeta hi ha més gas que petroli...L’opció
de l’hidrogen és una possibilitat que
jo veig com a més remota, perquè
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requereix una infrastructura d’hidrogeneres més complexa encara que
la d’electrolineres. A Islàndia, en els
seus temps de vaques grasses,
abans de 2008, van intentar anar
cap a una economia de l’hidrogen.
Allà vaig veure-hi una hidrogenera
experimental, i alguns vehicles carregant-ne...
El problema –o l’avantatge– de
l’hidrogen és que no és una font
primària d’energia. S’ha de fabricar
hidrogen, perquè no n’hi ha a la natura terrestre.
—A la celeste sí?
A la celeste sí. Al Sol hi ha hidrogen, i als grans planetes majors
del Sistema Solar també. A l’atmosfera de Júpiter n’hi ha en molta
quantitat. A la Terra n’hi havia hagut, però ja se n’ha anat tot 2.
—Per què dius el problema o
l’avantatge?
El problema, perquè cal invertir
energia per obtenir-lo, a partir de l’aigua, o dels hidrocarburs, o del carbó, o de la biomassa. L’avantatge
és precisament que es pot obtenir
de moltes fonts, i que pot obtenir-se
un gran rendiment de la seva oxidació, especialment si es fa via electroquímica.
Precisament els anys noranta
vaig participar...
—Batalleta...
Vaig participar, dic, juntament
amb altres professors del meu departament, en un consorci europeu
per desenvolupar un projecte de
vehicle elèctric impulsat per hidrogen. Es tractava d’agafar metanol,
producte petroquímic, i introduir-lo
a un reactor de reformatge –m’agrada més reforming– que obtenia hidrogen i altres gasos, com CO i
CO2. Es separaven els gasos amb
membranes fins a tenir hidrogen
força pur. L’aire ambient es sepa-
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Figura 5. Esquema d’un vehicle elèctric que usa com a font d’energia el metanol.
Aquest es reforma a hidrogen, i es crema a una cel·la de combustible produint electricitat que fa funcionar el motor elèctric. No s’hi indiquen els sistemes de membranes per enriquir l’aire.

rava amb membranes fins a tenir
oxigen força pur. I ambdós gasos
s’alimentaven a una cel·la de combustible, que és com una electròlisi
al revés.

es perd en forma de gasos calents
que van a l’atmosfera.
—I el futur, com el veus? Amb
cotxes elèctrics, híbrids, d’hidrogen,
de gasolina, de gas natural...?

—Com, al revés?
Si en una electròlisi l’aigua es
descompon en gasos mitjançant un
corrent elèctric, a una cel·la de combustible s’alimenten els gasos hidrogen i oxigen i en surt aigua i energia
elèctrica. I aquesta energia elèctrica alimenta un motor elèctric.
Doncs el projecte va consistir en
que cada membre del consorci s’encarregava d’una part. A nosaltres
ens va tocar el tema de l’enriquiment
de gasos amb membranes. Totes
aquestes unitats anaven muntades
en un xassís, i la idea era que s’ubiquessin a un camió, o una barcassa (figura 5). Va funcionar, però es
va veure que tot plegat era massa
gran per ser autotransportat, i que
tenia més lògica posar tot el procés
de fabricació d’hidrogen a terra, i
que el vehicle s’alimentés directament d’hidrogen.
—I no es perd molta energia en
tantes transformacions?
Doncs el balanç al final surt bé,
perquè les cel·les de combustible
tenen un rendiment altíssim, i el
motor elèctric també. Recorda que
un motor d’explosió té un rendiment
baix, i molt més de la meitat de
l’energia que conté el combustible

No sé. Suposo que serà diferent
per a cada país. Jo penso que anem
cap a la diversificació i la pluralitat
de fonts energètiques. La «cistella
d’energies», que n’hi diuen els experts, serà de composició variada i
potser segons la temporada estarà
més plena d’electra 3, o de gasolina, o d’hidrogen... Hi haurà d’haver
la xarxa de gasolineres, la d’hidrogeneres, les electrolineres, les de
gas natural...
—Si tanta penúria hi haurà
d’energia, potser acabarem tornant
al gasogen, que feia un gas de baix
poder calorífic a partir de qualsevol
cosa que li tiressis: closques d’ametlla, palla, llenya... I el vehicle també
tirava.
Tirava i et deixava tirat, les dues
coses. I quan et deixava tirat era
quan havies d’aprofitar la tracció
híbrida. Que et remolqués una
☯
mula...
2

Vegeu «Un grup de degans, satisfà la
llei de Maxwell-Boltzmann?», NPQ 408/
2002, p.10-13, reproduït al capítol 5 de
La truita cremada de 2005.

3

A les comarques tarragonines, l’electra
no és la filla d’Agamèmnon i de Clitemnestra immortalitzada per Sòfocles, sinó
la forma col·loquial de denominar l’electricitat.
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FITORREMEDIACIÓN DE MERCURIO
EN PLANTAS TRANSGÉNICAS
Segura Llobet, A. M. y Torras Galán, A.
Universitat Autònoma de Barcelona

INTRODUCCIÓN

EXPERIMENTO

La fitorremediación es el uso de
la habilidad natural de las plantas
para contener, degradar o eliminar
químicos tóxicos y polución del suelo o del agua. Puede ser usada para
limpiar metales, pesticidas, solventes, explosivos, petróleo y contaminantes que hacen los suelos difíciles de utilizar.

Se han desarrollado plantas
transgénicas a las cuales se les insertaron genes merA y merB en el
genoma de los cloroplastos, con el
fin de que fueran capaces de captar diversas formas de mercurio desde las raíces y acumular este metal
pesado.

La fitorremediación se basa en
el aprovechamiento de la capacidad
de las plantas para absorber, acumular o metabolizar contaminantes
del suelo o de otros medios en los
que crecen. Las interacciones entre estas plantas y los microorganismos que viven en el suelo pueden
contribuir también en la fitorremediación.
Como parte normal de su crecimiento y desarrollo, las plantas
absorben y metabolizan ciertos
compuestos químicos orgánicos y
metales. Algunos metales, como el
zinc, el cobre y el hierro, son esenciales en el crecimiento de las
plantas. Algunas plantas, clasificadas como hiperacumuladores,
absorben más metales que otras,
incluyendo metales que aparentemente no cumplen funciones en la
planta.

OBJETIVOS
Análisis de un experimento para
saber cómo pueden actuar las plantas transgénicas en la fitorremediación.

12

El gen merB codifica para una
enzima que protona compuestos
organomercuriales, liberando los
iones Hg2+, y el gen merA codifica
para una reductasa del ion Hg2+ que
cataliza la conversión de Hg2+ a
Hg0; esta última forma reducida del
mercurio es volátil y menos tóxica
que la forma oxidada, por lo que la
estrategia de esta fitorremediación
se basaba en que este compuesto
tóxico se acumulara de la forma reducida, para ser liberado a la atmósfera como un producto volátil y
menos tóxico.
Las líneas transgénicas de plantas de tabaco que se obtuvieron se
designaron como pLDR-MerAB3’UTR y pLDR-MerAB, respectivamente.
En la figura 1 se grafica la concentración de mercurio (μg g–1) en
las raíces y brotes de las líneas no
transformadas (barras negras) y las
líneas transgénicas pLDR-MerAB y
pLDR-MerAB-3’UTR, respectivamente (barras achuradas). Las plantas crecieron durante 15 días en
suelo contaminado a concentraciones de 100, 200 y 300 μM de PMA
(acetato fenilmercúrico) o HgCl2.

La concentración del mercurio
captado por las raíces fue de
230 mg g–1 a 1780 mg g–1, aproximadamente (figura 1A, B). En
general, la concentración de mercurio aumentó en las raíces a
medida que la contaminación del
suelo (μM del agente tóxico) era
mayor. Para ambos tratamientos, la
forma en que se encontraba el metal (forma orgánica como PMA e
inorgánica como HgCl2) no fue determinante para la captación del
contaminante.
La concentración de mercurio en
los brotes varió desde 0,1 hasta
1,3 mg g–1 (figura 1C) en comparación con 230 a 580 mg g–1 en las
raíces.
Las líneas transgénicas que
fueron sometidas al tratamiento
con PMA acumularon mercurio alrededor de unas 100 veces más
que las plantas no transformadas
(figura 1C). Al contrario de las raíces, en que la forma orgánica o inorgánica de mercurio no influyó en
la captación del tóxico, en los brotes hubo una disminución significativa en la captación de HgCl2; la
captación de contaminante en los
brotes transgénicos sólo aumentó
en los suelos con concentraciones
de mercurio de 100 y 200 μM, y
no en los suelos con 300 μM (figura 1D). Los niveles más bajos de
acumulación de HgCl2 que se obtuvieron para los brotes, en comparación a los niveles captados por
las raíces, puede deberse a que
este tóxico no sea translocado eficientemente.
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Figura 1: *, Diferencia significativa P < 0,05 de las plantas no transformadas del mismo tratamiento. **, Diferencia significativa
P < 0,001 de las plantas no transformadas del mismo tratamiento. NS, no significativo para las plantas no transformadas del
mismo tratamiento.

CONCLUSIONES
En las líneas transgénicas hubo
un aumento significativo en la captación de mercurio a una concentración de 300 μM, siendo en los
otros casos no significativo. El aumento en la captación en las líneas
transgénicas fue 2 a 3 veces mayor
que en las plantas sin transformar.
En marcado contraste con las
plantas no transformadas, las lí-

La fitorremediación es aplicable
tanto a contaminantes orgánicos
como a contaminantes inorgánicos,
en sustratos sólidos, líquidos y gaseosos. Se trata de un método pasivo, ya que produce pocas emisiones en el aire y en el agua, además
de ser una tecnología de fácil implementación.
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neas transgénicas transportaron
mercurio a los brotes con mayor eficiencia.
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Para fitorremediar un suelo contaminado con metales se deben tener en cuenta distintos factores,
como que la planta que se quiere
usar para fitorremediar pueda crecer en ese suelo y en el clima en
concreto en que se sitúe, y el tipo
de fitorremediación a aplicar. Además de valorar si la tasa de crecimiento de la planta y su biomasa
son lo suficientemente altas para
que la fitorremediación tenga un
☯
efecto significativo.
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WIKIPÈDIA, UNA ENCICLOPÈDIA FIABLE?
Joan Astor

Tot seguit s’exposa una conversa sobre la Wikipèdia en versió espanyola, mantinguda entre Quim
Monzó i el presentador del programa El món a RAC1, Jordi Basté, que
es va transmetre el passat dia 7 de
juliol. La transcripció de la conversa
s’ha fet al peu de la lletra, intentant
conservar al màxim l’estil i la modalitat d’expressió d’en Quim Monzó...
amb la dificultat que això suposa.
Q. M.—... Després us volia dir
una altra cosa... Parlàveu d’un articulista de Libertad digital, em penso
que era, o una revista... Parlàveu
d’un articulista d’un mitjà digital, jo
diria que era Libertad digital... però
potser és una altra que parlava del
Port de la Selva...
J. B.—Sí. Puerto de la Selva.
Q. M.—Val. Doncs a partir d’això jo et diré una d’aquestes grans
notícies que passen desapercebudes, i és una notícia que va sortir al
diari Público1 i que diu que la Wikipèdia en espanyol vol créixer; això
és una... Wikipèdia està creixent, és
el cinquè lloc més visitat d’internet i
rep 370 milions de persones cada
mes; i aleshores hi ha uns problemes amb diguem-ne la qualitat d’algunes versions. Un dels problemes,
per exemple, amb la versió espanyola és que és molt baixa i hi ha
molts pocs articles; em sembla que
són 600.000, tenint en compte que
avui en dia s’està fotent la brasa
amb els 450 milions d’hispanoparlants i tot això. Clar, i, a més a més,
què passa amb aquesta? Que és
una de les menys fiables...
J. B.—De las menys fiables?
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Q. M.—Sí, la catalana també és
molt poc fiable, eh t’he de dir!; però
l’espanyola és molt poc fiable, i aleshores l’article aquest del Público
està bé perquè ho va explicant. Diu
per què han simplificat l’edició dels
articles, cal buscar vies alternatives
per aconseguir editors nous... Analitzant les edicions més grans s’ha
vist que aquesta no acaba de funcionar. Hi ha 600.000 entrades en
espanyol davant de 3.000.000 d’entrades en anglès. Diu que per canviar aquesta situació s’han de formar grups de voluntaris... tal, tal,
tal... analitza... pim, pam, pam... I
aleshores, cosa bona!, és quan arriben els comentaris, perquè els comentaris expliquen per què la Wikipèdia en espanyol està en l’estat
lamentable en que es troba. I es una
cosa que ja se sabia, que és que la
FAES hi té molt a veure, perquè ha
destacat uns grups d’uns comandos
de gent que es dedica a putejar ideològicament tota la Wikipèdia en
espanyol i, per això, hi ha les bestieses que s’hi troben.
Diu un que escriu, que es diu
Casmat: «La Wikipedia en castellano no puede crecer con la actual
élite de bibliotecarios y administradores. Siguen bloqueando a Rebelión.org, defendiendo al sionismo,
etc., etc...».
Un altre que es diu Guardingo
(dic noms d’aquests, però aquest
òbviament no es diu així; com tot, a
internet tot és fals, tot és mentida):
«Wikipèdia en espanyol s’ha deixat
prendre per carpetovetònics. Els bibliotecaris més reaccionaris i conservadors de totes les wikipèdies
controlen la versió en castellà. N’hi

ha prou de buscar alguna població
catalana com Sant Boi de Llobregat
perquè adrecin cap a San Baudilio
de Llobregat, perquè se’n vagin totes les ganes de col·laborar amb
aquests fatxes... Culturalment té el
nivell Bustamante. Mentre les altres
wikipèdies estan obertes a expressions fora del mainstream, a la Wikipèdia en espanyol han esborrat
l’entrada de Russian Red per no ser
rellevant, i fins el 22 de juny no van
permetre que es tornés a crear. La
Wikipèdia en espanyol fa pena». I
tot això és perquè hi ha tots aquests
grups d’ultradreta treballant-hi.
Un altre diu: «Wikipèdia en espanyol, ens agradi o no, du el llast
de prejudicis de tipus ideològic; no
només els que he llegit en els comentaris anteriors, sinó un ultranacionalisme espanyol que recupera
topònims franquistes per a les localitats catalanes; així, Sant Boi es
transforma en San Baudilio, un topònim desconegut per a qualsevol
habitant de Catalunya, etc. L’única
feina dels bibliotecaris, que haurien
de controlar Wikipèdia perquè el que
s’hi diu fos rigorós i no mentida, és
controlar aquesta mena de coses
des d’un punt de vista ideològic. Feu
una prova. Inventeu una entrada:
un escriptor, un pintor, el que sigui,
es quedarà en Wikipèdia fins que
ho esborreu vosaltres mateixos; ningú a la Wikipèdia en espanyol pretén que sigui fiable, només es pretén que s’imposi un determinat punt
de vista ideològic. Un altre assumpte seria el nivell cultural baix dels

1

http://www.publico.es/ciencias/326293/
wikipedia/espanol/quiere/crecer.
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participants... això sí potser sigui
l’explicació de tot el que s’ha dit a
dalt».
És així, o sigui l’obsessió... l’única obsessió que tenen és perquè no
hi consti ningú que no sigui com a
espanyol, que no sigui recuperar
topònims que ja havien estat diguem-ne oblidats, doncs sistemàticament és la FAES la que controla
tot això.
J. B.—Estic tan al·lucinat amb el
que m’estàs explicant...
Q. M.—No ho sabies això?
J. B.—No.
Q. M.—No m’ho puc creure.
J. B.—De debò. Aviam la Wikipèdia és un món que no...
Q. M.—Doncs, aviam a tots els
països...
J. B.—Sí home, ja conec el què
és la Wikipèdia, el que passa és
que crec que la Wikipèdia... jo no
m’acabo de... és una eina que no
utilitzo.
Q. M.—Doncs n’hi ha en totes les
llengües. Per exemple, mires la Wikipèdia en anglès, que és la més
sòlida, i veus que els controladors,
aquests bibliotecaris, controlen perquè els articles tinguin la qualitat...
S’ha de demostrar allò que es diu;
per exemple, si jo dic una cosa sempre hi ha una crida que et remet a
algun altre article penjat fiable, no
diguem-ne webs d’odi ni mandangues d’aquestes, sinó fiable, que
descrigui que allò que s’està afirmant és cert; si no, ho esborren. Les
més bèsties són per a mi la Wikipèdia alemanya i la polonesa, que hi
ha uns controls rigidíssims... Però
aquí és a Can Pixa, no els importa
verificar res, els importa que, que,
apa! que, que...
J. B.—Fot-li que és de Reus!

NPQ 452 • setembre-octubre 2010

Q. M.—Controlar la ideologia, o
sigui no sé... Fulano de tal, atleta
catalán, atleta español... Nacido en
Sant Boi, nacido en San Baudilio de
Llobregat...
J. B.—Perdona la ignorància. Qui
col·loca aquesta gent a fer de bibliotecari?
Q. M.—S’autocol·loca la gent, o
sigui es crea un sistema de control
de gent que hi participa i llavors van
pujant de graó fins que arriben a ser
més o menys uns controladors, però

és clar diguem-ne tot això requereix
un esforç i requereix moltes hores
de dedicació, i a part ara hi ha una
pasta gansa... els tios que sistemàticament es dediquen a estar allà
matxucant tot allò que ideològicament no sigui...
Mira una altra, d’un tio que es diu
Jota, diu: «Yo redacté algunos artículos de ingeniería de la Wikipedia
sense que ningú jutgés si estaven
bé o malament. Però, un mal dia,
se’m va acudir en un article recollir
un punt de vista diferent al de Pío
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Espanyola

Anglesa

Alemanya

Francesa

Polonesa

el Port de la Selva

Redirigeix a ↓

Té entrada

Té entrada

Té entrada

Té entrada

Puerto de la Selva

Té entrada

Redirigeix a ↑

No existeix

No existeix

No existeix

Redirigeix a ↓

Té entrada

Té entrada

Té entrada

No existeix

Té entrada

Redirigeix a ↑

No existeix

No existeix

No existeix

Sant Pere de Ribes

Redirigeix a ↓

Té entrada

Té entrada

Té entrada

No existeix

San Pedro de Ribas

Té entrada

No existeix

No existex

Redirigeix a ↑

No existeix

Lleida

Redirigeix a ↓

Té entrada

Té entrada

Redirigeix a ↓

Té entrada

Lérida

Té entrada

Redirigeix a ↑

Redirigeix a ↑

Té entrada

Redirigeix a ↑

Xàbia

Redirigeix a ↓

Té entrada

Té entrada

Té entrada

No existeix

Jávea

Té entrada

Redirigeix a ↑

Redirigeix a ↑

Redirigeix a ↑

Té entrada

Ontinyent

Redirigeix a ↓

Té entrada

Té entrada

Té entrada

No existeix

Onteniente

Té entrada

Redirigeix a ↑

Redirigeix a ↑

Redirigeix a ↑

No existeix

Sant Boi de Llobregat
San Baudilo de Llobregat

Moa sobre la Guerra Civil i immediatament vaig rebre un insult (“un
niño de primaria podría aportar cosas mejores que tú”) i una amenaça d’expulsió (“como vuelva a intervenir para aportar algo como eso
tendré que expulsarle”)». Imagina’t
el to. Estem parlant de la fe... «En
ese momento dejé de colaborar en
la Wikipedia, pero seguí utilizándola como fuente de información. Pero,
otro mal día, pude leer que las partículas de un coloide eran “huevos
fritos químicos putrefactos”»; perquè ell... o sigui hi ha gent, allò que
se’n diu vandalisme, gent que entra
i diu una animalada per tocar els collons, no?; però, és clar, això a qualsevol Wikipèdia de qualsevol altre
idioma al cap de...
J. B.—Al cap de deu segons...
Q. M.—Al cap de deu segons
està eliminat perquè ha vingut...;
però com aquí això no els importa,
l’únic que els importa és el control
ideològic i nacionalista espanyol...
Diu: «... coloide eran “huevos fritos
químicos putrefactos” y comprobé
que llevaba semanas escrito sin que
nadie lo corrigiera. Y en ese momento dejé de utilizar Wikipedia
como fuente de información».
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Home, cosa que per cert el noi va
trigar a adonar-se’n!, perquè bé si
algú es pensa que Wikipèdia és una
font d’informació...

marca del Alto Ampurdán en la
provincia de Gerona, Cataluña. Se
halla ubicado en la costa norte de
Cabo de Creus, en la Costa Brava.»

A la taula adjunta es mostra el
resultat obtingut en cercar a les wikipèdies en versió espanyola, anglesa, alemanya, francesa i polonesa
diversos topònims de la geografia
catalana i valenciana. Com podem
veure, la versió espanyola és l’única que utilitza com a entrada els topònims franquistes, tal com ens comenta en Quim Monzó. Les altres,
o bé ignoren aquests topònims o bé
els utilitzen per redirigir al topònim
correcte. Si consultem vikipèdies
d’altres idiomes, veurem que se segueix el mateix criteri.

Wikipèdia anglesa: «El Port de
la Selva is a municipality in the comarca of the Alt Empordà in Catalonia, Spain. It is situated on the
northern coast of the Cap de Creus
and is an important fishing port and
tourist centre.»

Evidentment, la manca de respecte de la Wikipèdia espanyola
pels topònims catalans no es limita
a les entrades, sinó que afecta també a tot el contingut dels articles.
Vejam, per exemple, què diuen del
Port de la Selva les cinc wikipèdies esmentades a la taula.

Wikipèdia francesa: «El Port de
la Selva (en Catalan et El Puerto
de la Selva en Castillan) est une
station balnéaire située dans la comarquede l’Alt Empordà dans la
Province de Gérone en Catalogne.
Elle est située au nord du Cap de
Creus.»

Wikipèdia espanyola: «Puerto
de la Selva (en catalán y oficialmente El Port de la Selva) es un municipio español perteneciente a la co-

Wikipèdia polonesa: «El Port de
la Selva – hiszpan’ska gmina w
Katalonii, w prowincji Girona, w co☯
marce Alt Empordà.»

Wikipèdia alemanya: «El Port
de la Selva ist ein Küstenort mit
760 Einwohnern in Katalonien, Spanien. Die Gemeinde liegt am Golfe
du Lion an der Costa Brava an der
Grenze zum Parc Natural del Cap
de Creus.»
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COLONIA Y SAN ALBERTO MAGNO
Enrique Julve

PREÁMBULO
La última semana del mes de
junio y la segunda del mes de septiembre del pasado año 2009 visité la ciudad de Colonia (Köln) para
estar unos días con mi hijo, residente temporal en esta interesante ciudad del norte de Alemania.
Aunque ya la había visitado mucho
años atrás, cuando recorría turísticamente en coche el norte de ese
país y admiraba las bellas y típicas ciudades de la Hansa (Liga
hanseática), Hamburgo, Danzig,
Lübeck, Bremen, Breslau, Brünswick, etc., de la que Colonia formaba parte en los siglos XIII y XIV,
ahora mi interés estaba en constatar la estrecha relación que esta
ciudad había tenido con San Alberto Magno, patrón de los científicos
y de los químicos en particular. Y
en un año en que el 15 de noviembre, aniversario de la canonización
del santo, era declarado Día Mundial de la Química.

LA CIUDAD EN LA
ACTUALIDAD
Actualmente Colonia –preeminente arzobispado en la Edad Media–, situada en la región de Renania-norte de Westfalia y a la orilla
izquierda del Rhin, es una próspera
ciudad con más de un millón de habitantes. Es una importante plaza
bancaria y de seguros, y un centro
comercial e intelectual de primer
orden. En su entorno residen numerosas industrias: metalúrgica, textil,
química, automovilística, farmacéutica, eléctrica, de perfumería y de
alimentación, entre otras. Colonia es
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además un importante
nudo ferroviario y un notable centro fluvial, acomodándose en su puerto desde yates de pequeña y de
gran envergadura hasta
cruceros transatlánticos
de mediano porte. Desde
esta ciudad gran cantidad
de cargueros cruzan el
Rhin en ambas direcciones transportando vino,
granos, carbón, porcelana, pieles, productos químicos y farmacéuticos,
textiles, etc.
Antes de la segunda
Guerra Mundial la ciudad
contenía una estructura
medieval con numerosas
iglesias y edificios góticos, entre ellos su famosa catedral y el ayuntamiento. En el transcurso
de la guerra, y concretamente entre los años
Catedral (Dom). Fachada principal.
1942 y 1945, la ciudad
fue destruida, por los bombardeos
IGLESIAS, MONUMENTOS Y
de los aliados, en un 90 % en lo
LUGARES DE INTERÉS
que se refiere a su barrio antiguo
CULTURAL Y TURÍSTICO
y en un 72 % en lo que se refiere
a toda la ciudad. A pesar de ello,
Además de la catedral gótica,
la ciudad supo resurgir de sus ruiicono de la ciudad, Colonia posee
nas y reconstruirse casi en su toun gran número de iglesias románitalidad (incluyendo su barrio anticas y góticas, dañadas parcial o toguo) a partir de los años 60,
talmente durante la segunda Guealcanzando su actual prosperidad,
rra Mundial, y reconstruidas con
reconocida internacionalmente al
notable perfección. Entre ellas hay
ser elegida para albergar distintos
que destacar las siguientes: la igleacontecimientos mundiales, como
sia de Santa María del Capitolio (del
la celebración del XX World Youth
siglo XI), la iglesia de San Gereón
Day y la Copa Federaciones de la
(de los siglos XI-XIII), la iglesia de
FIFA en el año 2005, o la Copa
los Apóstoles (del siglo XIII), la igleMundial de Fútbol de la FIFA en el
sia de San Jorge (del siglo XII), la
año 2006.
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Interior de la catedral. Capilla de la adoración de los Reyes Magos.

iglesia de San Cuniberto (de los siglos XII-XIII), la iglesia de San Pantaleón (del siglo X), la iglesia de San
Severino (del siglo XIV) y la iglesia
de Santa Úrsula (del siglo XII). De
modo especial cabe destacar dos
iglesias: la iglesia de San Martín el
Grande (de los siglos XII-XIII) y la
iglesia de San Andreas, en cuya
cripta está enterrado San Alberto
Magno.
La iglesia de San Martín el Grande (Gross St. Martin), cuyas secciones superiores fueron reconstruidas
después de la segunda Guerra Mundial, es un típico ejemplo de la arquitectura medieval de la región del
Rhin, de entre los años 1150 y 1250.
Edificada sobre un antiguo monasterio, con prominentes torres de crucero y entrecoro de hojas de trébol,
esta iglesia encierra en su interior
una impresionante arquitectura y, al
mismo tiempo, una espartana vestimenta, estando situada directamente detrás del paseo del Rhin, en
la ciudad vieja, abarcando una espléndida panorámica.
La iglesia de San Andreas, situada muy cerca de la catedral, de
estilo románico tardío, fue fundada
alrededor del año 960 por el arzo-
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bispo Bruno como diócesis coral, estando por aquel entonces fuera de
los muros de la ciudad. La peculiaridad de esta iglesia reside en la
combinación de los estilos románico y gótico. Así, la parte románica
muestra elementos de rica ornamentación estructural, mientras que
el coro del gótico tardío impresiona
con su sofisticada elegancia. Las
capillas laterales de la nave muestran todavía restos de los murales,
aunque una especial impresión del
recinto proviene de las oscuras ventanas del entrecoro, del siglo XIX. Es
de destacar también la notable ligazón entre el estilo románico y el
estilo moderno existente en la cripta, donde está situada la tumba en
piedra de San Alberto Magno, iluminada con velas y luz artificial, lo que
confiere al recinto una extraña sensación de respeto y recogimiento.
Mención especial merece la catedral gótica. Esta basílica constituye un símbolo y una atracción para
las metrópolis del Rhin. Sus grandes dimensiones son realzadas por
sus dos esbeltas torres que dominan el panorama de la ciudad. La
parte estructural de esta catedral,
considerada como una de las mayores de Europa –para muchos la

mayor– y obra maestra del gótico
alemán, fue comenzada el día 15 de
agosto del año 1248 (festividad de
la Virgen María), cuando el arzobispo de la ciudad Honrad von Hochstadten colocó la primera piedra fundacional. Parece ser que se decidió
construirla porque la vieja catedral
no era suficientemente representativa y holgada para albergar las reliquias de los tres Reyes Magos que
el arzobispo Rainald von Dassel
había traído a la ciudad de Colonia
en el año 1164 desde la conquistada ciudad de Milán. La construcción
de esta nueva catedral prosiguió en
los años siguientes, hasta que en el
siglo XVI se interrumpieron las
obras, en parte por falta de dinero y
en parte por pérdida de interés. El
coro, partes de la nave y la torre del
sur pertenecen a esta primera época, pues el resto, incluyendo la torre del norte, es de construcción moderna, habiendo sido realizada 300
años después, entre los años 1842
y 1880, siguiendo el diseño original,
recuperado en 1841. La estructura
completa de esta impresionante catedral es la de una basílica cruciforme de cinco naves laterales, con un
deambulatorio y siete capillas radiales en su extremo oriental, alcanzando las bóvedas, sostenidas por dobles arbotantes, una altura de 45 m
por encima del pavimento. Este templo tiene una extensión total de
145 m y una anchura de 55 m, encerrando una superficie de 6.160 m2.
Las altísimas torres occidentales, de
157 m de altura, están rematadas
por agujas de tracería realizadas en
hierro colado.
En el interior del templo, la estrecha nave principal que conduce
al entrecoro está acompañada por
dos naves laterales, existiendo en
una de ellas, la nave lateral septentrional, unas espléndidas vidrieras
de los años 1507-1509. Detrás del
altar de bronce, moderno, situado en
el crucero, se halla el entrecoro
mayor, con el deambulatorio del
coro, uno de los más bellos de Europa. Este entrecoro es el mayor de
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Alemania, totalizando 104 asientos,
con una estancia decorada con pinturas de los años 1340, y espléndidas esculturas medievales de Jesús, María y los doce apóstoles,
situadas encima de él. También en
el círculo de vidrieras situado en la
parte alta de la nave central están
representadas 48 figuras reales,
además de la adoración de los tres
Reyes Magos. Detrás del altar mayor de la catedral está situada, en
lo alto, la arqueta-relicario de esos
tres reyes, en el lugar donde se hallan las reliquias de los santos patrones de la ciudad: San Félix, San
Nabor y San Gregor de Spoleto.
Esta arqueta-relicario, de oro, es
una extraordinaria obra de artesanía
medieval y excede en calidad y tamaño (153 cm de altura, 220 cm de
longitud, 110 cm de profundidad y
6 quintales o centipondios de peso)
al de otras arquetas-relicarios del
mundo occidental. Desde el deambulatorio del coro se pasa, avanzando por la izquierda, al estrado del
órgano y, cerca de allí, a la capilla
del Crucifijo, uno de los mayores y
más antiguos de estas tierras. En
una de las capillas cercanas, la de
los tres Reyes Magos, conservada
en su lugar original, se puede admirar la vidriera más antigua del templo (del año 1260), mostrando
escenas del Nuevo y Antiguo Testamento en dos filas paralelas. En
otra capilla, la de Santa María, se
pueden contemplar asimismo otros
trabajos pictóricos medievales.
Es interesante visitar, como culminación, la cámara del tesoro de
la catedral, admirando las espléndidas obras sacras que allí se muestran. Precisamente en el centro de
esta cámara se halla una estancia
abovedada medieval, dividida horizontalmente en la actualidad por
una segunda bóveda. Debajo de
aquí está situada la primera sacristía que tuvo esta catedral, sacristía
consagrada en el año 1277 por San
Alberto Magno y conocida actualmente como capilla del Santo Sacramento.
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Interior de la catedral. Arqueta de los Reyes Magos.

Como complemento a esta visita, se puede subir a la torre del sur
de la catedral, ascendiendo 509 escalones. Desde allí, a una altura de
100 m, se contempla una extraordinaria vista de la ciudad, del Rhin y
de los alrededores. También desde
allí se puede acceder a la cámara
de la campana de San Pedro.
Como conclusión a esta visita
cabe decir que, a pesar del largo
período de construcción y sus grandes dimensiones, esta catedral posee una notable unidad de diseño,
que la hace única en Europa y orgullo de la ciudad. Durante la segunda Guerra Mundial, Colonia fue sometida a duros bombardeos, pero
milagrosamente esta catedral apenas fue dañada, lo que permitió su
rápida reparación a partir de 1945 y
su finalización en el año 1948, año
en que se abrió al culto.
Además de las iglesias góticas
o románicas precedentemente citadas, existen en Colonia otras iglesias de otros estilos –entre ellos el
barroco–, de las cuales 165 son de
culto católico y 82 evangélicas.
Mención aparte merecen también las 118 galerías y los 36 mu-

seos existentes en la ciudad, entre
ellos: el Museo Ludwig, el Museo de
Colonia, el Museo Romano-Germánico, el Museo Schnütgen, el Museo de Artes Aplicadas, el Museo
Käthe Kollwitz, el Museo del Arte
Asiático, el Museo Wallraf-Richartz,
el Museo Rautenstrauch Joest, el
Museo Olímpico y del Deporte Alemán, el Museo Diocesano y el Museo del Carnaval.
Hay que destacar también distintas galerías de arte, el archivo
histórico de Colonia (uno de los
mayores archivos ciudadanos de
Alemania), el Teatro de la Ópera y
la Filarmónica de la ciudad; al mismo tiempo que el Rhein Energie
Stadium, el zoo y el jardín botánico.
En la visita turística a esta ciudad es obligado el recorrerla a pie,
especialmente la parte antigua (ciudad medieval), visitando su ayuntamiento gótico (reconstruido), sus típicas casas y restaurantes, sus
bulliciosas plazas (Heumarkt, Attmarkt Platz) y sus calles colindantes, algunas de las cuales dan paso
a una de las zonas verdes más celebradas por los ciudadanos: la explanada, el paseo, el parque y el embarcadero del Rhin, con la iglesia de
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cha contra el querusciano Arminio, Roma abandonó el proyecto Gran
Germania y el Rhin se
convirtió en frontera en
ese lugar. Años más tarde, en el 16 d. C. nació
en el Oppidum Ubiorum
Agripina, futura esposa
del emperador romano
Claudio, y, gracias a
su deseo, en el año
50 d. C., el emperador
convirtió el asentamiento Oppidum Ubiorum
en colonia romana con
el nombre de Colonia
Claudia Ara Agrippinensis, siendo desde entonces y durante un tiempo
residencia de estadistas
y prohombres del imperio. Durante el siglo II y
hasta mitad del siglo III,
esta colonia romana
Interior de la iglesia de San Andreas.
prosperó considerablemente, convirtiéndose
Gross St. Martin al fondo. En este
en uno de los más importantes cenembarcadero, junto al Hohenzollerntros de comercio y producción del
brücke, los barcos fluviales llevan al
imperio romano al norte de los Alpasajero hasta la ciudad de Düsselpes. En el año 310 se construyó el
dorf, también a orillas del río. Si el
castillo Castrum Divitia en la marvisitante desea conocer la parte
gen derecha del Rhin junto a un
moderna de Colonia acudirá a las
puente fijo para el paso a Colonia.
calles comerciales –muchas de ellas
Alrededor del año 450 se produjo el
peatonales– donde se hallan las escolapso final del imperio romano en
pléndidas tiendas y grandes almaesta parte del Rhin y después de un
cenes: Hohe Strasse, Breite Strasperíodo de transición la ciudad quese, Schildergasse, Ehren Strasse,
dó bajo el dominio de los reyes franMittel Strasse, Pfeil Strasse y otras
cos. Constituida en obispado desde
calles cercanas.
el siglo IV y convertida en capital de
los francos ripuarios en el siglo V,
Colonia pasó a ser arzobispado bajo
el emperador Carlomagno, en el año
HISTORIA
785, nombrándose diez años más
Según los hallazgos arqueológitarde arzobispo de la ciudad al obiscos, unos 3.000 años antes de la era
po Hildebold, archi-capellán de Carcristiana, el área de Colonia ya la
lomagno. En el siglo IX se construye
poblaban artífices de la cerámica de
la catedral vieja, y en la mitad del
cenefas, pero no fue hasta unos
siglo X y final del mismo se produce
50 años a. C. cuando legiones rola primera expansión de la ciudad a
manas fundaron el asentamiento
costa de un brazo pantanoso del
Oppidum Ubiorum en el lugar que
Rhin. En el año 1074 un grupo de
actualmente ocupa Colonia. En el
ciudadanos de Colonia protagoniaño 9 de la era cristiana, debido a
zan la primera revuelta contra la
la pérdida de tres legiones en la luautoridad del arzobispo Anno II, re-
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vuelta que fue brutalmente aplastada. Los arzobispos de Colonia, que
en esa época estaban entre los más
poderosos señores feudales, fueron
cancilleres de esta parte del sacro
imperio romano-germánico (siglo XI)
y más tarde príncipes electores (siglo XIV). Gobernaron siempre con
gran autoridad, a pesar de que en
algún caso, como el precedente,
tuvieron que hacer frente a alguna
revuelta circunstancial. En el año
1106, al tener lugar la transferencia
de soberanía de defensa por parte
del emperador Enrique IV, se produjo la segunda expansión de la ciudad y en el año 1157, Colonia fundó
una oficina de comercio subsidiaria
en Londres, patrocinada por el rey
de Inglaterra Enrique II Plantagenet.
En el año 1164 se recibieron en Colonia, procedentes de la recién
conquistada ciudad de Milán, las reliquias de los tres Reyes Magos,
después de la cruzada en que participó el emperador Federico I apoyado por Reinald von Dassel,
arzobispo de la ciudad. En el año
1180 se produce la tercera expansión de Colonia, convirtiéndose en
la mayor ciudad de todo el imperio,
con alrededor de 40.000 habitantes.
Los primeros planes para la reestructuración de la catedral se retrasan por la muerte del arzobispo
Engelbert I en el año 1220, pero en
el año 1248 el arzobispo Konrad von
Hochstadten coloca la primera piedra de la nueva catedral, gótica, que
tendría el primer entrecoro en el año
1320. En el año 1259 este arzobispo adjudica a Colonia la Ley de la
Materia Prima, un derecho comercial que colocó a la ciudad en posición privilegiada durante centurias.
A pesar de ello, a mediados de este
siglo XIII se produjeron las primeras tentativas para derrocar a los
arzobispos como señores de la ciudad, tentativas que no dieron resultado. Pero, casi a finales del siglo,
en el año 1288, como consecuencia de la victoria militar sobre el arzobispo y los patricios de la ciudad
en la batalla de Worringen, los ciudadanos de Colonia ganaron poder
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y, aunque la ciudad permaneció bajo
la autoridad del arzobispado, esto
constituyó la primera piedra para su
posterior conversión en ciudad libre
imperial en el año 1475.
En la Edad Media, pues, Colonia era una de las ciudades más
prósperas y pobladas de esta parte de Alemania, debido particularmente a los peregrinos que acudían
a visitar las reliquias de los tres Reyes Magos en la catedral y a los
beneficios comerciales que trajo la
nuevamente introducida Ley de la
Materia Prima. Su vinculación con
la Hansa (Liga hanseática), organización mercantil de ciudades libres del norte de Alemania, y el
temprano desarrollo del negocio del
comercio fluvial por el Rhin, la llevó a tener una gran influencia y
prosperidad, a lo que contribuyó en
gran manera la fundación por el
papa Urbano VI, en el año 1388,
de la Universidad de Colonia, primera universidad ciudadana de
Alemania.
Durante los años 1390 se reprodujeron en la ciudad los conflictos
entre los gremios de artesanos y los
patricios (clase alta), que terminó
con el triunfo de los primeros y la
imposición de la primera constitución de la ciudad.
En el año 1424 se produjo la expulsión final de los judíos y más tarde, en el año 1475, el emperador
Federico III concedió oficialmente a
Colonia el rango de ciudad libre del
imperio.
Entre tanto, se producía el
descubrimiento de América y este
hecho afectó en gran manera a Colonia, pues la excelente economía
y posición política que mantuvo en
la Edad Media empezó a disminuir
como consecuencia de la introducción de nuevas formas económicas
y de comercio. Así, al comienzo del
siglo XVI, las obras de construcción
de la catedral cesaron drásticamente, pero, sin embargo, en el año
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1553 se fundaría la
bolsa de Colonia, una
de las más antiguas
del mundo.
El advenimiento del
protestantismo conturbó la vida en esta ciudad libre, pues en el
año 1582 el arzobispo
Gebhard II, senescal
de Waldburg se convirtió al protestantismo
y trató de introducir la
libertad religiosa en el
arzobispado. Ello llevó
a la guerra entre los
años 1582 y 1588 y al
perderla el senescal,
se vio obligado a dimitir. Mientras, en el año
1584 comenzó el gobierno de los Wittelsbachers como arzobispos y príncipes
electores de Colonia,
siendo Clemens August, prohombre de la
ciudad, quien, entre
Iglesia de San Andreas. Cuadro de San Alberto.
1723 y 1761, pasó a
ser el último Wittelsbacher que ocupó el cargo de arzoDiez años más tarde, en 1794,
bispo de Colonia.
proclamada en Francia la revolución, tropas francesas ocuparon la
En la Guerra de los Treinta Años
ciudad, significando el fin de la era
(1618-1648), el concejo (ayuntade la ciudad libre imperial de Colomiento) de Colonia permaneció
nia y la instalación unos años desneutral, pero ello ocasionó graves
pués, en 1800, de la constitución
perjuicios a la ciudad, pues como refrancesa en el ahora denominado
sultado de ello tuvo lugar una fuerte
departamento del Rhin. En el año
reducción del comercio nacional.
1803 el electorado de Colonia se
secularizó y en 1815, tras el congreEntre los años 1680 y 1686 se
so de Viena, la región del Rhin, a la
produjo la revuelta del fabricante y
que pertenecía Colonia, fue asignacomerciante Nicolás Gülich contra
da a Prusia.
el corrupto gobierno de la ciudad,
logrando su objetivo, pero el gobierUn año antes, en 1814, después
no que él instauró no tuvo éxito y
de la derrota de las tropas de Nafue decapitado.
poleón Bonaparte en la batalla de
Leipzig (batalla de las Naciones), liEn el año 1784 se produjo la
brada en octubre del año 1813, el
mayor inundación conocida de la
gobierno francés abandonó Colonia
ciudad de Colonia, alcanzando el
para no regresar. A pesar de ello, el
agua el Alter Markt y el Heumarkt,
concejo de la ciudad retuvo las lequedando Mülheim casi completayes del departamento del Rhin (cómente destruida.
digo de Napoleón) hasta el año
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torno –todavía existentes en la actualidad– se establecieron en ella. Así, en el
año 1835 se fundan
los ferrocarriles de la
región del Rhin, en el
año 1885 se construye la estación central,
en el año 1859 se
construye el zoo, en
el año 1898 se abre
el puerto Rheinau, en
el año 1920 se desmonta la fortaleza de
Colonia y parte de
sus bastiones se integran en la nueva
área verde de la ciudad, en el año 1922
se funda la feria comercial de Colonia,
en el año 1923 se
abre el estadio Müngersdorf, en el año
1926 se crea el RhiIglesia de San Andreas. Cripta y tumba de San Alberto.
nepark y el aeropuerto Butzweilerhof, en
1899, leyes significativamente más
el año 1929 Konrad Adenauer (eleprogresivas que las del sistema legido alcalde de la ciudad en 1917)
gal prusiano.
coloca la piedra fundacional para
la reconstrucción de la universidad,
En el año 1819 nació en Coloen el año 1930, Henry Ford, junto
nia Jacob Offenbach, y en 1833
con Konrad Adenauer, colocan la
Ernst Friedrich Zwirner fue nombraprimera piedra fundacional de una
do arquitecto de la catedral, reemnueva factoría de vehículos en Niprendiendo su construcción, que
hel, y en el año 1933, después del
alcanzaría su culminación en el año
advenimiento del nacionalsocia1880, debido en buena parte al inlismo en Alemania, Konrad Adenterés mostrado en ello por el rey de
auer es destituido como alcalde de
Prusia Federico Guillermo IV, que
Colonia.
en 1842 colocó la piedra fundacional para continuar los trabajos de
En los años 1942 a 1945, duconstrucción.
rante la segunda Guerra Mundial,
una gran parte de la ciudad fue
En el año 1881 se derribaron
destruida, como hemos dicho, y las
los viejos muros de la ciudad y ésta
escasas 40.000 personas sobrevise extendió por primera vez desde
vientes habitaban en los pocos edila Edad Media, desarrollándose los
ficios que todavía se mantenían en
cinturones de ronda y la nueva ciupie. Al finalizar la guerra, entre los
dad. Después, con la Revolución
años 1945 y 1955, la ciudad fue inIndustrial y la incorporación de gran
cluida en la llamada zona de ocuparte del área circundante, Colonia
pación británica, decidiéndose la
se convirtió en una ciudad comerreconstrucción de la parte antigua
cial e industrial de primer orden, y
de Colonia en el año 1947 e impodestacadas compañías de su enniéndose después, en el resto de
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la ciudad, la arquitectura moderna
más avanzada.

SAN ALBERTO MAGNO
Albertus Magnus, extraordinario
teólogo, filósofo y científico naturalista, es considerado como el mayor sabio alemán –y, posiblemente,
europeo– de la Edad Media. Conocido también como San Alberto el
Grande, fue llamado «Maravilla de
los siglos» por Ulrich de Estrasburgo. Ulrich tuvo como maestro a San
Alberto y en sus escritos perpetuó
las posturas neoplatónicas que el
santo había adoptado en sus exposiciones sobre las enseñanzas de
Aristóteles. El título de «Maravilla de
los siglos», así como el de «Magnus» que posteriormente se unió a
su nombre, se le dio, no sólo por su
vasto conocimiento sobre gran número de distintas materias –como
plasmó en su voluminoso trabajo–,
sino también por su gran interés y
participación en los asuntos de la
Iglesia y de la orden de predicadores (dominicos) a la que pertenecía.
San Alberto nació alrededor del
año 1200 (en 1193 según algunos
historiadores y en1206 según otros)
en la localidad de Lauingen, cercana a Augsburgo (Suabia), al sudoeste de Baviera, en el seno de una
familia noble, ya que era hijo del
conde de Bollstädt. En su época fue
conocido como Alberto de Bollstädt,
como Alberto de Lauingen y como
Alberto de Colonia. Criado en los
usos de la aristocracia feudal, marchó a Padua para iniciar sus estudios y allí quedó cautivado por el
conocimiento y las palabras de Jordan de Sajonia, maestre-general de
la orden de los predicadores, que
en el año 1223 había venido a predicar a los estudiantes de esa universidad. A los 16 años y medio, a
pesar de la oposición de su padre y
hermanos, Alberto ingresó en esa
orden y comenzó los estudios en
sus escuelas. Posteriormente, en el
año 1228, enseñó en Colonia y en
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las escuelas de la orden y en el año
1245 abandonó Colonia para marchar a París, donde obtuvo el grado
de máster en teología. En esa época empezó a escribir el primero de
una vasta serie de trabajos sobre
ciencias naturales y metafísica, sobre lógica, sobre ciencias morales,
sobre la Sagrada Escritura y sobre
teología.
En el año 1248, Alberto regresó
a Colonia para dirigir la preparación
intelectual de los nuevos miembros
de la orden en el Studium generale,
reestablecido en esa ciudad, y allí
fue donde instruyó a Tomás de Aquino (futuro Santo Tomás). Colonia se
convirtió desde ese año en el nuevo, y relativamente permanente,
hogar de Alberto. Digo relativamente permanente porque con bastante frecuencia viajó a otros lugares y
por largos períodos de tiempo. Así,
entre los años 1254 y 1257, su nombramiento de prior provincial de la
orden dominicana le obligó a algunas ausencias, ausencias que fueron más frecuentes cuando en los
años 1260 a 1265 fue visitador en
Alemania e Italia. Precisamente en
uno de esos viajes al sur de Italia
descubrió uno de los trabajos de
Aristóteles, De motibus animalion,
escribiendo un importante comentario sobre él.
En el año 1262 Alberto fue consagrado obispo de Ratisbona y legado papal, pero en 1270 renunció
al cargo de obispo a fin de continuar
su tarea docente. Sin embargo, a
pesar de ello, supo participar en los
diversos cometidos oficiales que su
orden y la Iglesia le encomendaron.
En el año 1277 Alberto viajó a París, con objeto de defender algunas
de las tesis de Tomás de Aquino de
la condenación exigida por el obispo Tempier. Tomás de Aquino había integrado las ideas de Aristóteles a su propio pensamiento
teológico cristiano y ese obispo alegaba que 219 proposiciones de Tomás apoyaban, de alguna manera,
la posición averroística latina (basa-
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Iglesia de San Andreas. Cripta y placa conmemorativa.

da en las enseñanzas del filósofo
árabe Averroes) de que la filosofía
era un saber de grado superior al
de la teología. Aunque la Iglesia fue
algo hostil a los filósofos y a su aristotelismo (interpretación averroística de Aristóteles), Alberto, desde su
autoridad plenamente reconocida,
contribuyó en gran manera a que los
trabajos de Aristóteles fueran ampliamente conocidos y que su filosofía se viera bajo una luz favorable. Percibió que ello era necesario
para que los futuros teólogos tuvieran un conocimiento pleno de la filosofía y de las ciencias naturales
en todas sus formas y vieran como
esto suplementaba la teología.
Alberto escribió sobre la mayor
parte de los trabajos de Aristóteles,
pero no sólo como comentarista,
sino como alguien que expone y
completa esos trabajos y, al mismo
tiempo, los corrige y los reconcilia
con las enseñanzas cristianas.
Mientras realizaba esta labor, Alberto aportaba también en sus trabajos
tal cúmulo de conocimientos acerca de los fenómenos naturales, que
esos trabajos constituían una verdadera enciclopedia. Su información
sobre esos fenómenos naturales y

su interés en todos los campos de
la investigación, así como su insistencia en la necesidad de regresar
a la observación en la elaboración
de cualquier informe concerniente a
las ciencias naturales, justifican que
se le incluya entre los grandes científicos naturalistas del período
medieval.
Por otra parte, en su condición
eclesiástica, Alberto, en el año 1277,
consagró la primera sacristía de la
catedral gótica de Colonia, sacristía conocida hoy en día como capilla del Santo Sacramento.
Alberto Magno murió en Colonia el día 15 de noviembre del año
1280 a la edad de 74 años, hallándose su sepultura en la cripta de la
iglesia de San Andreas, iglesia cercana a la catedral de la ciudad.
Unos trescientos años después de
su muerte, en 1622, Alberto Magno fue beatificado y en el año
1931-1932, el papa Pío XI lo canonizó y lo nombró «Doctor de la
Iglesia». Desde entonces, cada 15
de noviembre, el colectivo químico
celebra la festividad de este gran
Doctor universalis y gigante de la
☯
filosofía escolástica.
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LA QUÍMICA I LES PAU 2010
Roser Fusté
Miquel Paraira
Josep M. Fernández-Novell

Després d’anys d’uns resultats
preocupants en relació a la prova
de química en el conjunt de les proves de selectivitat de Catalunya, ja
que no s’aconseguia arribar al 5,
és a dir, a l’aprovat, sembla que
enguany els resultats són més esperançadors; la mitjana de la prova
de química de les PAU de juny del
2010 supera el 5, en concret 5,92,
un punt i mig per sobre de la nota
del 2009.
Què vol dir això? Que, només
amb un any de diferència, el nostre
alumnat de segon de batxillerat ha
passat de suspendre la prova de
química de les PAU a treure quasi
un 6.
Ens equivocaríem si acabéssim
creient en aquesta reducció simplista. Potser ni l’alumnat de l’any passat era tan dolent ni s’ha produït un
canvi en la seva adquisició de coneixements en química de forma tan
espectacular.

• Els càlculs implicats en els enunciats són menys extensos i més
simples?
En realitat creiem que el nivell
i l’estructura de la prova s’adapta
millor a la preparació dels alumnes
i, per tant, ha estat més fàcil. Però,
d’altra banda, caldria no caure en
el parany de creure que en un tres
i no res, és a dir, en menys d’un
any, s’ha resolt el problema de la
química a les PAU. Aquests bons
resultats no ens han de fer baixar
el nivell de preparació de l’alumnat,
en el sentit de que algú podria
pensar que, donat que la prova és
més fàcil, no cal fer una preparació tan intensa com abans. Error
greu!!! ja que llavors el nivell acabarà baixant.

• El nivell de la prova és més baix?

D’aquest nou examen en podríem distingir, com a novetats en la
presentació, l’exercici sobre les
energies d’ionització i el nombre
atòmic que es mostra en la figura;
l’exercici del diòxid de carboni i
l’absorció de radiació infraroja emesa per la superfície de la Terra per
aquesta molècula; i el diagrama de
la cinètica de la reacció A → B que
també es mostra en la figura. No
està en l’ànim dels autors fer, en
aquest article d’opinió, una discussió o valoració en profunditat de les
preguntes d’aquesta prova, tan
sols es vol fer una primera presentació. Més endavant ja hi haurà
temps per fer una valoració més
acurada.

• Els enunciats en general són
més intel·ligibles?

Esperem poder fer un estudi a
fons d’aquesta nova prova de quími-

A la vista dels resultats, cal contestar i analitzar tot un seguit de preguntes com:
• Els alumnes en general estan
més ben preparats?
• Els alumnes que fan la prova,
l’han escollida volenterosament
per millorar nota i, per això, estan més ben preparats?
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ca de les PAU, no només amb els
resultats d’aquest juny sinó quan ja
tinguem també els del setembre.
Emplacem des d’aquí a tot el professorat interessat en aquest important tema a enviar-nos el seu parer
d’aquestes proves, els seus neguits
i dubtes, al correu electrònic del
Col·legi de Químics (quimics@
quimics.cat), posant com a tema
Secció Tècnica d’Ensenyament. I,
des d’aquesta secció tècnica s’intentarà fer una crida i reunió del professorat de química per resoldre
totes les preguntes.
Parlem ara del currículum de
química del batxillerat.
Per ajudar a mantenir i fins i tot
millorar el nivell de preparació de
l’alumnat que es presentarà a les
successives proves de química de
les PAU, creiem que caldria millorar i fixar el programa de química
de segon de batxillerat, desbrossant-lo una mica més.
El nou currículum de batxillerat
desglossa els continguts de la matèria química de segon de batxillerat en sis apartats:
Apartat 1. La radiació, els àtoms i
les molècules.
Apartat 2. Els canvis d’energia en
les reaccions químiques.
Apartat 3. L’equilibri de fases i l’equilibri químic.
Apartat 4. Els equilibris químics iònics.
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Apartat 5. L’espontaneïtat i la velocitat de les reaccions químiques.
Apartat 6. Les piles i cel·les electrolítiques.

Primera energia
d’ionització en funció del nombre atòmic.

2500

Z = 10
2000

En aquest sentit, el curs 20102011 està previst incorporar nous
continguts que, en el nostre modest
parer, haurien de ser motiu de reflexió per part de l’equip de coordinació de la química de les PAU, ja
que l’hem recollit com un sentiment
generalitzat del professorat de
química.

– Ressonància magnètica nuclear.
– Fonament de l’espectroscòpia de masses.

Z = 36

1000

500

Així, s’incorporen continguts que
el curs 2009-2010 no eren avaluables, i que creiem que haurien de
seguir sent no avaluables. Aquests
continguts són:
• Els corresponents a l’apart 1.3.

Z = 18

Primera energia
d’ionització 1500
(kJ · mol–1)

Z = 11

10

20

30

40

E

D

B
Energia

A

F

– Model de gas real per explicar les desviacions respecte
del comportament ideal.

C

• De l’apartat 2.5 corresponent a
l’entalpia reticular.

Coordenada de reacció

la prova de química de les PAU
2010 publicades per l’equip de coordinació.

– Interpretació de l’entalpia de
dissolució d’un compost iònic
a partir de l’entalpia reticular
i l’entalpia d’hidratació dels
ions.

També caldria fixar ben clarament quines han de ser les pràctiques de laboratori obligatòries; en
aquest sentit i en primer lloc ens
sembla excessiu el nombre de pràctiques desitjables a realitzar per part
dels alumnes, un total de 25 repartides segons 13 a primer i 12 a segon de batxillerat.

Aquests apartats corresponen a
les concrecions dels continguts de

Des d’aquesta secció tècnica
creiem que seria millor per al propi

• De l’apartat 4.4, la part implicada amb l’energia reticular.
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Variació de l’energia en funció de la
coordenada de reacció.

• De l’apartat 1.4, l’equació de van
der Waals.

– Elaboració del concepte d’entalpia reticular en relació al
model electrostàtic del sòlid
iònic.

50

Nombre atòmic (Z)

alumnat que ells i elles fessin com
obligatòries cinc o sis pràctiques
cada curs. Volem incidir en aquest
«ells i elles fessin» que en cap cas
siguin per «via seca», que és el que
passarà si els alumnes han de realitzar les 25 pràctiques.
Cal recordar que en tots els
camps de l’ensenyament i de l’educació del nostre jovent, sempre val
més poc i ben aprés que no..., és a
dir, cal preparar unes pràctiques en
les que l’alumnat sigui el protagonista, el que faci els experiments
(senzills i al seu nivell) i que no pas-
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si a ser un simple observador; per
això ja hi ha prou vídeos al youtube.
És per tot això que la selecció
de les pràctiques a realitzar a primer i a segon curs caldria fer-la en
funció del nivell de dificultat de la
pròpia pràctica; caldrà procurar que
siguin pràctiques d’ampli espectre
que cobreixin tot, o en gran part, el
programa de química i que siguin
viables de realitzar en tots els centres. Les pràctiques a realitzar mereixen una ordenació més acurada
de la que hi ha en el decret 142/2008
de 29 de juliol de 2008.
La Secció Tècnica d’Ensenyament del Col·legi Oficial de Químics
de Catalunya es posa a disposició

de l’equip de coordinació de les PAU
de química per ajudar a consolidar i
fins i tot millorar els resultats de les
proves de selectivitat.
Estem segurs que tots, alumnat,
professorat, Col·legi de Químics i
autoritats acadèmiques, volem que
aquests resultats siguin un fidel reflex de la millora de la formació del
nostre alumnat en el camp de la
química.
Tot seguit s’inclouen referències,
per si es vol més informació sobre
el currículum i les PAU de la matèria de química del batxillerat.
Currículum batxillerat – Decret
142/2008 - DOGC núm. 5183:

• http://phobos.xtec.cat/edubib/
intranet/file.php?file=docs/
Batxillerat/Curriculum%
20mat%E8ries/Modalitat%
20de%20ci%E8ncies%
20i%20tecnologia/quimica.
pdf.
Proves d’accès a la universitat:
• http://www.gencat.cat/diue/
ambits/ur/universitats/acces/
vies/pau/info/index.html.
Enunciats d’exàmens i pautes de
correcció de les PAU:
• http://www.gencat.cat/diue/
ambits/ur/universitats/acces/
vies/pau/examens/index.html. ☯

EJERCICIO DE EMPATÍA PARA
CATALANÓFOBOS
Señores catalanófobos:
Imaginen que en 1808 Napoleón hubiese triunfado en la Guerra de la Independencia. Imaginen que entonces el gobierno francés hubiese abolido todas las
instituciones españolas. Imaginen que también hubiesen prohibido el uso del
castellano, así como el baile flamenco, las jotas, los toros, etc., y hubiesen
obligado a todos los españoles a utilizar el francés como lengua oficial.
Imaginen que, encima, los franceses les odiaran a ustedes por su obstinación
en seguir utilizando el castellano y por su tozudez en esforzarse por conservar
sus tradiciones ancestrales. Imaginen que ese odio llegara incluso a organizar
campañas de boicot para que los franceses dejaran de comprarles el vino de la
Rioja, los quesos manchegos, los jamones extremeños, las vieiras gallegas,
las verduras murcianas, el aceite andaluz, los sobaos pasiegos y las pastillas
de café con leche de la Viuda de Solano.
¿Cómo se sentirían ustedes?
Pues así nos sentimos los catalanes.
Miquel Humbert
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ELS QUÍMICS A LA FRANÇA DEL 2010
PESENÀS – SETA – VALMAGNA

Heu vist mai una abadia cistercenca tant o més gran que Poblet,
on a les capelles laterals de la nau
central hi hagi, en lloc d’altars i retaules, botes de vi?
O una vila que sigui coneguda
per les seves portes, balcons i finestres, i a més perquè en Molière hi
va representar les seves funcions de
teatre durant vuit anys, gràcies al rei
Lluís XIV, el seu mecenes?
O una altra vila que se la nomena la Venècia del Llenguadoc perquè està travessada per canals?
Doncs tot això va ser visitat al
mes de juny gràcies a la Comissió
de Cultura del Col·legi que, escoltant les expertes indicacions de
Joan Barea, va organitzar aquesta
sortida de dos dies.

PESENÀS, UN LLOC QUE
CAPTIVA
ARGAN.—Tres i dos cinc, i cinc,
deu, i deu més, vint... Tres i dos
cinc. «Ítem, el dia 24, un ajut estimulant, preparatori i emol·lient, per
estovar, humitejar i refrescar les entranyes del senyor.» El que més
m’agrada de Fleurant, el meu apotecari, és la seva cortesia: «Les entranyes del senyor, sis rals.» Però
amb això no n’hi ha prou, amic meu:
a més a més de correcte, cal ser
raonable i no plomar els pacients.
Sis rals per una lavativa!... Ja sabeu quant em satisfà complaurevos; però com en ocasions anteriors me les heu cobrat a quatre rals,
i en llenguatge d’apotecari quan es
diu vint cal entendre deu, posem
dos rals... «Ítem, en el mateix dia,
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Pesenàs. Racó d’un pati d’un palauet del segle XVIII.

segons prescripció, un bon ajut detersiu, compost de catalicó doble,
ruibarbre, mel rosada i altres, per
escombrar, rentar i deixar net el
baix ventre del senyor, sis rals.»
Amb el seu permís, abonarem només dos...
Potser Jean-Baptiste Poquelin,
dit Molière, va fer recitar aquestes
paraules de la seva obra El malalt
imaginari als actors de la seva companyia, una tarda del mes de juliol,
a la vila de Pesenàs. O potser va
ser l’obra Le medecin volant (El
matador), que segur va representar
en aquesta vila, la que més va agradar al públic assistent.
El que sí és cert és que el públic embogit d’entusiasme aplaudia
al més famós autor teatral de l’època, Molière, i és que ell va ser considerat el pare de la ComédieFrançaise.

El seu gran talent còmic, la seva
veu i la seva mímica sembla que
desencadenaven les rialles contínues, i el seu èxit el va dur a fundar el
1645 la companyia de teatre L’Illustre Théâtre. El rei de França, Lluís
XIV, li va obrir les portes del teatre
reial, convertint-se així en el seu
principal mecenes i atorgant-li mil
lliures anuals pel seu art.
Durant deu anys, del 1647 al
1657, Molière i els seus amics actors varen habitar a la regió del Llenguadoc, el seu lloc de residència
preferit. De Tolosa a Nimes, passant
per Albí, Carcassona, Besiers, Pesenàs i Montpeller, varen passejar
el seu art pels escenaris populars
d’Armand de Borbó-Conti, príncep
de Conti.
Totes aquestes explicacions i
més vàrem tenir la sort d’escoltar in
situ el grup del Col·legi de Químics
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són els signes diferenciadors
d’aquesta vila, i un vestigi evident
d’aquella època que encara ens
enlluerna.
Carrers estrets de factura medieval conviuen de manera natural
amb el nou traçat urbanístic, fruit de
les reformes de l’època de la Il·lustració. Una vila plena d’encant que
convida a passejar i a descobrir-la
sense pressa.

CANALS PER NAVEGAR

Barri de pescadors de Seta.

Però abans d’arribar al poble preferit de Molière, la nostra ruta havia
començat el dia anterior amb l’arribada al poble de Seta, la Venècia
del Llenguadoc, la perla de la llacuna de Thau, com li diuen.
Situada al bell mig del golf de
Lleó, ens presentava la seva costa
de 12 km de platja. Se la coneix sobretot pels seus vivers de musclos i
d’ostres i per les seves receptes
gastronòmiques que fan les delícies de la regió.

El grup del Col·legi de Químics passejant pel barri de pescadors de Seta.

abans de passejar per aquesta vila.
Estàvem preparats i a punt per descobrir, 300 anys més tard, què havia preservat Pesenàs d’aquells
anys daurats de la seva història.
Població de quasi 9.000 habitants i pertanyent al LlenguadocRosselló, Pesenàs se la coneix com
la Versalles del Llenguadoc, gràcies als seus edificis imponents, ben
construits i ben conservats, palauets
que es remunten al segle XV i ho-
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tels del segle XVII, on fins i tot s’hi
va allotjar Anna d’Àustria el 1660
(palauet Flottes de Sébasan).
Si us agrada la fotografia i trobeu en les finestres, balcons i portes
un atractiu captivador, aquí podreu
embogir de joia, perquè l’objectiu de
la vostra càmera no sabrà pas on
aturar-se.
De tots els colors i formes,
aquests elements arquitectònics

Si la visiteu trobareu que una part
de la vila està travessada per canals,
on petites barques de colors esperen ser alliberades pels seus amos
i així poder sortir a la mar... o a la
llacuna. De fet aquesta vila té una
fantàstica relació amb l’aigua; Seta
se sent orgullosa de tenir una plataforma portuària molt potent i a més
disposa de línies marítimes que arriben fins a Gibraltar, gràcies a la
seva posició estratègica al mig de
la Mediterrània.
A 183 m el mont Saint-Clair, punt
més alt de Seta, ens oferia una àmplia panoràmica de la vila amb els
seus canals, la llacuna a l’oest i la
Mediterrània a l’est. Crida molt
l’atenció els vivers que ressalten al
bell mig de la llacuna de Thau.
Seta compagina una vida molt
tranquil·la, amb les seves terrasses
que conviden al descans i la seva
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activitat marinera, amb una vida més
cosmopolita on la cultura i l’oci es
troba als teatres i museus. El millor:
el seu barri pescador.
La propera activitat, reservada
per al matí següent, va ser trepitjar
la llacuna de Thau. Així que de la
mà també de guies locals i a bord
d’un vaixell amb fons de vidre ens
vàrem atansar fins al mateix costat
de les estructures ben ordenades
per on s’enfilen els mol·luscs.
La ruta continuava a l’altra banda de la llacuna, on desprès de fer
uns quants quilòmetres, ja ens esperava una gran brasucade a un
dels restaurants més ben amagats
de la zona. El menú, del tot mariner, a base de musclos fets de manera exquisida i, sobretot, d’ostres
acabades d’agafar van fer carregar
energies a tots.

Llacuna de Thau i els vivers.

UN VESCOMTE DE BESIERS
FUNDA L’ABADIA DE
VALMAGNA
Malgrat que la tarda s’havia tancat bastant i fins i tot va caure alguna
gotellada, el sol ens va deixar visitar una de les joies més interessants
de la regió del Llenguadoc: l’abadia
de Valmagna, de l’orde del Cister, i
un dels conjunts més ben conservats del segle.
El 1138 el vescomte de Besiers
la fundà, i durant els 300 anys següents fou un dels complexos més
rics de tot el sud de França.
Patint serioses calamitats i desastres, des de l’espoli al saqueig,
cada cop que s’atansava una guerra, Valmagna va anar passant de la
destrucció i abandó a la revifalla i el
renaixement.
El comte de Turenné el 1838
compra l’abadia de Valmagna. Fins
llavors no ha canviat més de propietaris. El més sorprenent d’aquesta
abadia és l’ús que es va fer de la
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L’abadia de Valmagna.

seva església com a bodega, durant
els darrers 200 anys.

lloc per tornar-hi. De fet, també té
un alberg.

Aquest comte, que va salvar
l’abadia de la ruïna, la va convertir
en un referent pel que fa a les vinyes que la circumden, treballant
una denominació pròpia amb els
raïms negres i blancs del Llenguadoc i creant un bon vi.

Tornarem, amb més calma, per
contemplar des dels camps de vinyes la magnificència d’aquesta joia
arquitectònica que, gràcies a la tenacitat de molts homes i dones, l’han
fet reviure per fi d’una agonia massa cops anunciada.

A Valmagna s’hi celebra un festival de música d’estiu, i és un bon

Muntsa Quintillá Berge
Comissió de Cultura
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LA QUÍMICA DE LA FUSTA

El passat 22 d’abril va tenir lloc
en el Col·legi de Químics una taula
rodona sobre el tema de la química
de la fusta amb dues conferències,
una sobre Tractaments i productes
derivats de la fusta, a càrrec d’en
Lluís Eek, i l’altra amb el títol Piròlisi de la fusta: bio-oil com a font de
primera matèria i d’energia, donada per en Jordi Bartrolí, professor
de la UAB.
La primera exposició va ser una
visió ràpida sobre les possibilitats
que té la fusta, a part de com a material de construcció, de ser utilitzada com a primera matèria per a l’obtenció de diversos productes. Així,
des de la fabricació de pasta de paper, fins a una llista llarga de compostos, passant pels processos de
carbonització, piròlisi amb les seves
múltiples variants, la hidròlisi per
obtenir sucres i la seva posterior fermentació, l’extracció i la gasificació
per produir un gas de síntesi precursor de la fabricació de metanol, etc.
La següent conferència era el
plat fort de la jornada. El Dr. Bartrolí
exposà els resultats d’uns assaigs
realitzats en una planta pilot de la
piròlisi ràpida a temperatures relativament baixes, 500-600 oC, i en els
que s’obté carbó i un oli, que tractat
adequadament dóna lloc al bio-oil,
que serveix com a combustible en
motors tipus diesel i fins i tot de gasolina. Per confirmar els resultats va
deixar veure unes mostres de carbó i un flascó amb el bio-oil, una
mena d’àcid pirolignós però menys
àcid que el que s’obté en la carbonització. El poder calorífic d’aquest
oli és inferior al de la gasolina o gasoil, però permet fer barreges sense
tenir que modificar els motors i així
es pot aprofitar de manera eficient.
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Recuperació de biomassa malmesa al Montseny com a conseqüència dels temporals de vent i neu.

Durant el col·loqui que va seguir
es va posar de manifest l’interès dels
presents pel tema, i es va fer palès
que si bé tecnològicament sembla
que el procés està prou avançat, no
ho està des del punt de vista econòmic. La despesa que representa
la recollida, el transport, la manipulació, fer estelles o la trituració i l’emmagatzematge de la biomassa, fa
que ara per ara no sigui atractiu per
als propietaris dels boscos el seu
aprofitament. De totes maneres resulta decebedor saber que una empresa de Girona, que sí ha decidit
recuperar la biomassa que ha quedat malmesa pels temporals de pluja, vent i neu, així com la dels incendis, s’ha vist obligada a enviar-la
a Itàlia, una vegada ja triturada, a
on la transformen en energia elèctrica, perquè aquí a casa nostra no
hi ha cap planta que pugui fer-ho.

Es comenta que a l’igual que s’ajuda a les energies alternatives, l’Administració hauria de fer el mateix
amb la fusta, promoure la recerca i
donar incentius als propietaris.
Finalment va tancar l’acte en
Oriol Comas, de la Fundació Agrícola Catalana, el veritable impulsor
de les activitats que es realitzen per
aconseguir la recuperació i aprofitament de la massa forestal excedent al nostre país. Va animar a
tothom a continuar treballant per
aconseguir que es prengui consciència, tant els científics com les administracions, del problema i dels
avantatges que es deriven, esmentant principalment el fet d’evitar o
prevenir els incendis forestals.
Segons dades de l’Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya, hi ha
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aproximadament 2 milions d’hectàrees de biomassa, de les quals 1,2
milions són de boscos i d’aquestes
un 28 % explotables, o sigui unes
313.000 ha. Segons dades del 2008
es calcula que hi ha un potencial de
289.000 tones/any de fusta seca,
que equivalen a 119.000 tep (tones
equivalent de petroli).
A primera vista sembla bastant,
però si ho comparem amb el consum de petroli a Catalunya l’any
2009, que va ser d’uns 13 milions
de tep (i això representa el 52 % del
total d’energia consumida), ens adonem que encara que utilitzéssim tota
la fusta com a combustible no arribaríem ni al 5 % de tota l’energia
necessària. De fet, les dades disponibles demostren que el consum de
biocombustibles actualment és de
l’ordre del 0,5 %.

CARBONITZACIÓ
400-600 oC

1000 kg

(fusta seca)

330 kg
carbó

110 kg
quitrà insoluble

360 kg
àcid pirolignós

200 kg
gas

carbó actiu

65 kg oli creosota
30 kg fenols+cresols
+guaiacol
10 kg furfural
35 kg brea

30-45 kg àcid acètic
8-15 kg metanol
120 kg quitrà soluble

33 % CO
36 % CO2
2%
H2
29 % CH4
i altres
(N2, etilè...)

HIDRÒLISI
Fusta

Pretractament

Hidròlisi

Glucosa

Fermentació

ETANOL

HCl Rheinau-Bergius

Malgrat aquestes limitacions, es
poden fer moltes accions per a l’aprofitament de la biomassa. Exemples
molt positius s’estan portant a terme a diverses zones del país. Citarem les experiències d’Arbúcies
(www.forestal.cat/.../biblioteca_
document1_0711000012629618.pdf),
les de la Catalunya central Bages
(http://adf.bergueda.org/arxius/
biomassa.pdf) i l’obtenció de pèl·lets
(http://www.fundacioabertis.org/
rcs_est/estudi_complet_part_ii.pdf).
Tots els esforços per aprofitar
els excedents de biomassa són elogiables i necessaris. Seria bo que
a totes les comarques haguessin
plantes per a l’aprofitament de la
biomassa. No poden implantar-se
lluny dels llocs on es produeixen,
degut als costos del transport. Poden resoldre problemes locals
d’energia, però pensar que puguin
reemplaçar el petroli, de moment és
una utopia. Hi ha certa confusió en
donar dades, doncs és evident que
no podem utilitzar tota la massa forestal existent, ens quedaria un desert i, donat el país on vivim, tardaria molts anys a tornar a créixer el
bosc. També hi ha confusió entre
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ÀCIDA
H2SO4 Scholler, Madison

HIDRÒLISI
ENZIMÀTICA

HIDRÒLISI FLASH AMB AIGUA A 70-80 BARS, 170-180 oC

1000 kg fusta seca + àcid sulfúric 0,5 %
Glucosa
(sol. al 3 % glucosa + pentoses)

Lignina
300 kg

300-350 kg GLUCOSA
Metanol

Furfural

Altres

2 kg

4 kg

0,4 kg

Metanol

ETANOL

Etilè

10 kg

180-200 kg

Butadiè

quantitat d’hectàrees, m3 i tones, i
entre dades sobre la fusta tallada
al bosc i l’assecada.
Penso que és un tema que s’ha
de plantejar a nivell local, tipus coo-

peratives o empreses com les de
reciclatge, a on es pugui portar els
residus forestals de cada propietari. O una altra fórmula que cal idear.
Lluís Eek
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JORNADAS TÉCNICAS

TECNOLOGÍA DE
TRATAMIENTOS DE
SUPERFICIES METÁLICAS
El pasado día 8 de junio tuvo lugar en el Col·legi de Químics de
Catalunya la jornada técnica Tecnología de tratamientos de superficies
metálicas (pretratamientos: finalidad
y aplicaciones). Esta jornada formaba parte del 52.º Encuentro Técnico de AETEPA, y estaba organizada por la Asociación Española de
Técnicos en Pinturas y Afines (AETEPA), la empresa Química del Aluminio, S. L. y la Secció Tècnica de
Corrosió i Protecció de la Associació de Químics de Catalunya.

referentes a galvanotecnia, pinturas,
anodizados o pretratamientos de
materiales metálicos. En esta ocasión, dijo, esta sección técnica colabora por primera vez y de manera
directa con la asociación AETEPA
y con la empresa Química del Aluminio, S. L. en la organización de
una acto en común y deseó que
esta colaboración prosiga en el futuro, en bien de estas asociaciones
y respectivos asociados. Asimismo,
invitó a los presentes a una próxima jornada a celebrar el día 22 del
mes de junio que versará sobre La
nanotecnología en el ámbito de los
biomateriales y de los recubrimientos metálicos.

La jornada comenzó con la presentación y bienvenida del Dr. Enrique Julve, presidente de esa
sección técnica, quien seguidamente habló de los actos que cada año
se celebran (sean conferencias, jornadas técnicas o mesas redondas)

Seguidamente, D. Bartolomé
Rodríguez Torres, presidente de
AETEPA, hizo la introducción del
tema de la comunicación y presentó al conferenciante. El Sr. Rodríguez hizo mención de los encuentros que la asociación AETEPA
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suele organizar cada año y que en
este caso completan el número 52.
Se refirió a ellos como muy necesarios para informar y dar a conocer las distintas tecnologías a sus
asociados y otros colectivos relacionados con el mundo de las pinturas y barnices. A continuación,
hizo la semblanza del conferenciante, D. José Benito, licenciado en
Ciencias Químicas y director técnico de la empresa Química del Aluminio, S. L., sita en la localidad de
Fraga (Huesca).
Seguidamente, el Sr. Benito comenzó su exposición con la pregunta ¿Qué es un pretratamiento para
un recubrimiento? Comentó que los
recubrimientos o revestimientos que
iba a tratar se clasifican en dos tipos: recubrimientos orgánicos (pinturas, esmaltes o tintas) y recubrimientos de conversión (películas
básicamente inorgánicas formadas
por acciones químicas con la superficie de un metal, pero que con
frecuencia se impregnan con sustancias orgánicas). En esta conferencia, dijo, se iba a referir a los
recubrimientos de conversión,
obviando los recubrimientos orgánicos y los recubrimientos metálicos
electrodepositados, dividiéndola en
dos partes: historia y generalidades
de los tratamientos de superficies
metálicas y situación actual de esta
tecnología. Indicó que los recubrimientos de conversión, por lo general, tienen espesores muy pequeños: inferiores a 3 micrómetros, pero
normalmente se forman desde la superficie original, están estrechamente ligados a ella y no alteran apreciablemente sus dimensiones. Las
superficies así tratadas constituyen
una base inmejorable para otros tipos de acabados, como pinturas,
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aportando al conjunto propiedades
optimizadas en muchos aspectos:
anticorrosión, adherencia, etc.
Comentó que las formas más
comunes de este tipo de recubrimientos son el fosfatado, el cromatizado, los óxidos anódicos y las
aleaciones electrodepositadas de
cinc, aluminio, titanio y magnesio.
Durante la presentación de esta
conferencia el ponente analizó los
antecedentes históricos y el estado
actual de los pretratamientos utilizados y, asimismo, se refirió a diversos casos prácticos planteados
en fábrica y resueltos a pie de obra.
Al final de la conferencia, tuvo
lugar un coloquio general muy animado.

LA NANOTECNOLOGÍA EN
EL ÁMBITO DE LOS
BIOMATERIALES
Y DE LOS RECUBRIMIENTOS
METÁLICOS
El pasado día 22 de junio se celebró en el Col·legi de Químics de
Catalunya la jornada técnica La
nanotecnología en el ámbito de los
biomateriales y de los recubrimientos metálicos, organizada por la
Secció Tècnica de Corrosió i Protecció de la Associació de Químics
de Catalunya.
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La jornada comenzó con unas
palabras de bienvenida al público
presente por parte del presidente de
esta sección técnica y profesor de
la UAB Dr. Enrique Julve. Intervinieron en la jornada, como ponentes,
además del Dr. Julve, destacados
investigadores en esta nueva técnica: el Dr. Álvaro Mata, la Dra. Eva
Pellicer y el Dr. Arben Merkoçi.
Como primer ponente, el Dr.
Enrique Julve presentó la ponencia
titulada La nanotecnología y los recubrimientos metálicos electrodepositados. Después de una breve introducción general a la temática, el
ponente se refirió a lo que se entiende por nanotecnología, aclarando que ese término implica todos los
aspectos referidos a los nanomateriales, es decir, materiales cuya dimensión sea la del nanómetro (nm),
la millonésima parte del milímetro.
En este aspecto, dijo, esta técnica
se basa en las fascinantes propiedades de los materiales cuando sus
dimensiones se reducen hasta límites del orden del nanómetro, ya que
entonces esos materiales poseen
unas particularidades que los diferencian de los materiales corrientes
y los hacen únicos. Se refirió después a las aplicaciones generales
de esta técnica, indicando que hoy
en día está plenamente extendida
en el campo de la biología, la farmacia, la medicina y la electrónica.
En lo que respecta a su aplicación

a los recubrimientos metálicos electrodepositados, el ponente habló de
las diferentes técnicas de obtención
de esos nanomateriales, indicando
que de las seis técnicas existentes,
la de la síntesis electroquímica y la
de la deposición electroquímica eran
las más efectivas y utilizadas. Se refirió después a su aplicación en galvanotecnia y obtención de recubrimientos nanocristalinos: de Co-P,
de Zn, de Ni, de Ni-Co, etc., así
como a la obtención de composites
y de otras nanopartículas utilizando
la deposición química (sin corriente). Por último habló de las últimas
investigaciones, desde el año 2007
al 2010, en la obtención de nanomateriales para diversas aplicaciones industriales, citando hasta 18
referencias bibliográficas extraídas
de las más importantes revistas internacionales.
Seguidamente, el Dr. Álvaro
Mata, director de la Plataforma de
Nanotecnologia, del Parc Científic
de Barcelona, presentó su ponencia La nanotecnología aplicada a los
biomateriales usados en medicina
regenerativa. Comenzó diciendo
que la nanotecnología prometía ser
una herramienta con potencial revolucionario en muchas áreas, especialmente en medicina. Dentro de
esta área, la capacidad de la nanotecnología de interaccionar con la
biología a niveles fundamentalmente celulares y subcelulares presen-
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ta ventajas transcendentales en todos sus campos. Por ejemplo, en la
medicina regenerativa, esa técnica
permite crear biomateriales con propiedades únicas que facilitan estimular y controlar procesos biológicos que, organizados, conllevan a
la regeneración de huesos, cartílagos, tejido cardíaco, tejido neuronal, etc. En esta ponencia el Dr.
Mata expuso métodos de nanofabricación top-down y bottom-up, utilizados actualmente para crear andamios (scaffolds) con señales
biomoleculares y físicas, diseñados
específicamente para controlar células madre e impulsar la regeneración de diversos tejidos. A lo largo
de su disertación el ponente mostró
diversas fases de esa regeneración
utilizando las técnicas precedentemente señaladas.
A continuación, la Dra. Eva Pellicer, investigadora del Grupo de
Física de Materiales II, del departamento de Física de la facultad de
Ciencias de la UAB, habló sobre
Mejora de las propiedades funcionales de capas de la aleación Cu-Ni
electrodepositadas mediante nanoestructuración. La ponente comenzó diciendo que, actualmente,
los materiales nanoestructurados,
con tamaños de cristal por debajo
de los 100 nm, presentan, con res-
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pecto a los materiales convencionales, con tamaños de cristal mayores (escala micrométrica), unas
prestaciones mecánicas superiores,
tanto de tipo magnético, como de
tipo óptico o electrónico, e incluso
una mayor resistencia a la corrosión.
En el caso de capas nanoestructuradas de la aleación Cu-Ni obtenidas electroquímicamente, la dureza
de las mismas alcanza valores de
hasta 8,2 GPa, con buenos valores
de recuperación elástica y resistencia al desgaste. Esta mejora de propiedades mecánicas se explica
teniendo en cuenta el menor tamaño del cristal (alrededor de 30 nm)
y la existencia de un mayor número
de faltas de apilamiento. En lo que
respecta a la resistencia a la corrosión en medio cloruro (ambiente de
tipo marino), hay que indicar que se
consigue una sensible disminución
de la densidad de corriente de corrosión. Comentó la ponente que
éste es un ejemplo más de los beneficios que la nanoestructuración
reporta a los materiales metálicos,
abriendo un abanico de posibilidades en este campo industrial. Por
último hizo mención del equipo con
el que está trabajando en esta investigación: A. Varea, S. Pané, K.
M. Sivaraman, B. J. Nelson, M. Estrader, S. Suriñach, M. D. Baró, J.
Nogués y J. Sort.

Seguidamente, D.ª Marisa Maltez, en sustitución del Dr. Arben
Merkoçi, director del Grupo de Nanobioelectrónica y Biosensores, del
ICREA, Institut Català de Nanotecnologia, CIN-2 (ICN, CSIC), UAB,
habló acerca de Biosensores y nanopartículas para el análisis de
DNA, proteínas y células. Comenzó diciendo que uno de los desafíos
más importantes en el campo de
los biosensores es integrar los nuevos avances en el campo de los
nanomateriales con novedosos métodos de diagnóstico (por ejemplo,
detección precoz de enfermedades
graves). La nanotecnología aporta
una amplia gama de herramientas,
materiales y técnicas para el diseño,
fabricación y estudio de biosensores. En particular, las nanopartículas
metálicas están siendo ampliamente utilizadas debido a sus excelentes
propiedades (biocompatibilidad,
sencillez de su síntesis química,
capacidad de interacción con diversos tipos de biomoléculas, etc.). Las
propiedades electroquímicas de las
nanopartículas las hacen especialmente atrayentes para utilizarlas
como marcadores en biosensores
electroquímicos. Al miso tiempo, la
capacidad de las nanopartículas de
conectarse con biomoléculas, como
el ADN, anticuerpos y otras proteínas, sin que éstas pierdan su
actividad biológica, ha permitido su
uso en el desarrollo de diversos biosensores para aplicaciones clínicas
(como la detección de ADN, de células tumorales, o biomarcadores de
varias enfermedades). Estos biosensores dan excelentes resultados
a nivel de sensibilidad y selectividad, permitiendo adaptarlos a
instrumentos de medida portátil,
siendo, al mismo tiempo, de fácil
manejo, incluso para personas no
especializadas.
Después de un breve coloquio se
dio por concluido el acto y se invitó
a los asistentes a las próximas jornadas.
J. E.
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