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De nou saludo els lectors, com sempre. Però de manera 

diferent, perquè diferent ha estat l’any 2020 Els «Cafès 

Científics» a la Casa Orlandai també s’han vist afectats.  

En començar el confinament vam anul·lar les sessions. No va 

ser fins a trobar-nos —virtualment, és clar— amb els 

coordinadors d’altres cicles veterans de la Casa, quan vam 

decidir de fer-ne algun plegats. 

Així, vam reprendre les activitats amb un format ben 

interessant, «Les Veus Científiques», una col·laboració amb el 

cicle «Les Veus de la República». Així van ser els cafès de 

primavera, molt enriquidors; com podreu comprovar. 

A la tardor, vam intentar fer alguna sessió mixta, en directe i 

en línia alhora, però no va ser possible continuar. 

Immediatament ens van tornar a confinar. Així que els 

següents cafès van continuar exclusivament per Internet. 

Vam recuperar els ajornats de la primavera. 

Què ens ha dut de bo la nova pràctica? Per una banda, els 

ponents fan servir recursos de projecció, que no fèiem en els 

cafès presencials. Per altra banda, hem guanyat nous 

participants. I, per acabar, les sessions en què és possible, les 

gravem i poden veure’s en un altre moment.  

No sabem com continuarem, però sí que sabem que els 

«Cafès Científics» a la Casa Orlandai continuen! Gràcies per 

ser-hi. 

Cristina Junyent 



6 

 

 

 

 

  



7 

 

Hivern: Estratègies de supervivència 

Aquest mes commemorem el naixement de Charles Darwin. 

Per això proposem una sèrie de cafès dedicats a l’evolució, 

que parlin de les estratègies de supervivència de tres grups 

diferents d’éssers vius: microorganismes, plantes i insectes. 

Dimecres 15 de gener: «Les múltiples facetes dels 

microorganismes». Mercè Berlanga, Facultat de Farmàcia, UB. 

Els bacteris van ser els primers éssers vius que van colonitzar 

la Terra. La seva ràpida multiplicació fa que puguin adaptar-

se ràpidament a l’entorn i esdevenir resistents als antibiòtics. 

I són tan ubics que els éssers vius no podríem viure sense 

ells, són una part essencial de nosaltres mateixos. 

Dimecres 19 febrer: «Les estratègies desapercebudes de 

les plantes». Àngel Romo, Institut Botànic de Barcelona, 

CSIC-BCN. Com a organismes arrelats a terra, els vegetals 

han desenvolupat estratègies peculiars per sobreviure. Molts 

dels mecanismes defensius han passat desapercebuts: 

camuflatge, mascarades, mimetismes i senyals d’adverti-

ment. Què ens poden explicar de l’evolució de les plantes? 

Nota: La sessió d’insectes es va haver de passar a la tardor. 
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Estratègies dels microorganismes (15/01/2020) 

Vam començar els «Cafès Científics» d’hivern, va començar el 

dotzè any! Hem dedicat el trimestre a veure algunes 

estratègies de supervivència dels éssers vius. L’excusa era 

que aquest any –de tant en tant un biòleg ho ha de fer– hem 

dedicat el trimestre a commemorar el naixement de Charles 

Darwin el mes de febrer. Així, durant tot el trimestre 

comptarem amb una sèrie de cafès dedicats a l’evolució, que 

tractaran les estratègies de supervivència de tres grups 

diferents d’éssers vius: microorganismes, plantes i insectes. 

Ahir, dimecres 15 de gener, vam parlar de les múltiples 

facetes dels microorganismes, amb Mercè Berlanga, 

professora agregada de la Facultat de Farmàcia (UB). 

Els bacteris van ser els primers éssers vius que van colonitzar 

la Terra. La seva ràpida multiplicació fa que puguin adaptar-

se ràpidament a l’entorn, per això són resistents als 

antibiòtics. I són tan ubics que els éssers vius no podríem 

viure sense ells, formen part essencial de nosaltres mateixos. 

Els bacteris 

Els avenços tecnològics, científics i de pensament permeten 

que els bacteris tinguin actualment una bona acceptació 

social. Se sap que dels milions de bacteris que existeixen, 

només 150.000 són patògens; i, només 300, patògens per als 

humans. 
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De bacteris, n’hi ha de dues menes, els que tenen un 

metabolisme similar als que ens provoquen malalties, 

anomenats bacteris, i els arqueus, contemporanis i semblants 

en la morfologia, però que tenen un comportament metabòlic 

molt divers i amb els quals a penes interactuem. Ambdós 

grups tenen la mateixa mida (mesuren entorn de dos 

micròmetres) i comparteixen també formes. Cap dels dos 

grups no dorm, sempre estan actius, no tenen bioritmes. 

L’atmosfera actual  

La Terra es va formar fa 4.550 milions d’anys. Durant uns 750 

milions d’anys va ser inhòspita; però ara fa uns 3.800 milions 

d’anys va aparèixer-hi la vida. Una vida senzilla, de cèl·lules 

simples, aïllades del medi i amb els components sense 

compartimentar. El fòssil més antic és de fa 3.500 milions 

d’anys. 

Aquesta mena de vida també hauria pogut aparèixer a Mart; 

però, quina diferència hi ha entre la Terra i Mart, on la vida 

no es va mantenir? Doncs que els bacteris van 

crear ecosistemes microbians alguns dels quals es van 

especialitzar a tancar el cicle de la vida, aprofitant la matèria 

viva per descompondre-la. Amb els bacteris es tanca el cicle 

dels elements (carboni, nitrogen, fòsfor, oxigen). 

Els bacteris també són responsables de les condicions de 

l’atmosfera terrestre actual. Ara fa 2.800 milions d’anys, 

aproximadament (uns mil milions d’anys després de l’aparició 

de la vida), un error metabòlic va fer aparèixer bacteris que 
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feien una fotosíntesi oxigènica, que prenia l’aigua com a 

substrat i alliberava oxigen. Abans, la fotosíntesi prenia l’àcid 

sulfhídric com a substrat. 

L’acumulació de l’oxigen de rebuig va canviar completament 

les condicions de la vida: va generar l’atmosfera rica d’oxigen 

que, posteriorment, va permetre el desenvolupament 

d’organismes complexos com som nosaltres. 

Les formes de vida actuals 

Els bacteris fan consorcis metabòlics, propietat que –ara fa 

uns 1.800 milions d’anys– va permetre un altre canvi crucial 

en la història de la vida a la Terra: la fusió de diverses cèl·lules 

procariotes va donar lloc a les cèl·lules eucariotes. 

Per comprendre la diferència entre els dos tipus, Mercè 

Berlanga ens compara les cèl·lules procariotes, les dels 

microorganismes –amb cabanes on tots els serveis són en la 

mateixa estància– i les eucariotes –les nostres– amb palaus, 

perquè tenen compartiments i són molt més grans. 

La cèl·lula eucariota és una quimera formada a partir de 

bacteris i arqueus. La membrana citoplasmàtica que aïlla la 

cèl·lula del mitjà és bacteriana, mentre que alguns fragments 

de DNA són d’arqueus –les proteïnes codificades, per 

exemple. 

Aquesta fusió va donar lloc a les cèl·lules que més endavant 

generarien les plantes, els animals i els fongs, que formen 

estructures ben diverses, però que són ben similars en el 
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funcionament –a diferència de les cèl·lules dels 

microorganismes–, i que ara fa uns 542 milions d’anys van 

donar lloc a l’exposió cambriana. 

Interaccions 

Des d’aleshores els eucariotes multicel·lulars convivim més o 

menys pacíficament amb els bacteris. A la natura no hi ha 

organismes sense microorganismes. Des que naixem trobem 

bacteris per tot arreu. Es considerava que naixíem estèrils; 

però, d’on surten aleshores els bacteris que hi ha al meconi, 

la primera deposició d’un nadó abans d’haver nascut? Fa dos 

o tres anys s’estan trobant restes de microorganismes a la 

placenta i el líquid amniòtic. 

En les mucoses dels éssers vius, les superfícies vives estan 

preparades per tal que els bacteris hi creixin. El sistema 

immunitari ens defensa dels bacteris patògens, o que no ho 

siguin, però que surtin del lloc on han de ser. En el moment 

de morir els bacteris dels budells colonitzen la cavitat 

abdominal. 

Microbioma 

Anomenem «microbioma» als bacteris d’un organisme; sobre-

tot als de l’aparell digestiu. Se sap que el microbioma té 

influència en el comportament dels éssers vius, però se’n 

desconeix el grau. Es fan experiments amb ratolins estèrils 

artificialment, nascuts per cesària i aïllats, i que mengen ali-

ments i beuen aigua estèrils. El tracte intestinal que desenvo-
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lupen és molt més llarg i sense tants racons té deficiències 

absortives; per tant, té influència en el desenvolupament 

embrionari. 

En els humans es troben diferències en el microbioma en 

persones obeses, en malalts de càncer, en diabètics, o segons 

la dieta, com s’ha vist en bessons monovitel·lins que mengen 

diferent. De fet, es distingeixen tres grans tipus d’enterotips 

microbians segons el que predomini en la dieta: pròtids i 

lípids, carbohidrats o vegetarians. 

Cada persona té un microbioma característic, tot i existir una 

certa fluctuació. Si per alguna raó una persona canvia el seu 

microbioma es diu que pateix una disbiosi, un desequilibri, 

que si es manté molt de temps pot ser irreversible. 

Els organismes que viuen als nostres budells no creixen en 

mitjans estàndards sinó en càpsules de Petri. Són coneguts 

per la seva seqüència genètica, per això ha calgut esperar el 

desenvolupament de les tècniques de laboratori i de 

bioinformàtica per detectar-los. 

Per donar unes xifres, tenim 1014 microorganismes que pesen 

en total 1,5 kg. Tenim 1013 cèl·lules en un adult humà, que 

pesen la diferència amb el pes total. De manera que la relació 

és 10:1. Aquestes xifres ens donen una idea de la dimensió 

entre les cèl·lules bacterianes i les humanes. 
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Antibiòtics 

A principis del segle XX una persona de 50 anys era 

considerada vella; mentre que, ara, als 80 es pot viure molt 

bé. Va ser la generalització de la penicil·lina als anys 60 del 

segle passat el que va permetre augmentar l’esperança de 

vida. El seu gran desplegament va dur-se a terme en la 

següent dècada, als anys 70, i avui encara té el mateix 

mecanisme d’acció. 

L’abús d’antibiòtics, no tant en ús humà –tot i que també, 

perquè es posava fins i tot en cremes cosmètiques– sinó en 

ramaderia, genera resistències que en podrien inutilitzar 

l’eficiència. El mal ús que se n’ha fet es deu a la voluntat de 

pal·liar la deficiència de les condicions higièniques durant la 

cria. De moment, en humans s’han donat casos greus en 

ingressos hospitalaris i, si no vigilem, pot esdevenir 

preocupant. 

Vacunes 

Que ara no mori pràcticament ningú per infeccions 

bacterianes fa que s’hagi perdut la por als bacteris patògens i 

que no es vacunin els infants. Cal recordar que la verola s’ha 

erradicat per les campanyes de vacunació. I que l’OMS va 

estimar que el 2018 es podria haver erradicat el xarampió, en 

canvi hi va haver més de 140.000 morts, i el nombre de casos 

segueix augmentant. 
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L’experiment 

Mercè Berlanga ha dut unes quantes plaques de contacte per 

veure com de contaminades estan les nostres mans. S’endurà 

les plaques i les cultivarà a veure quants microorganismes hi 

creixen. 

Aleshores li fem la pregunta de rigor: «Per què va dedicar-se 

a la microbiologia?». Diu que des de petita tenia clar que volia 

ser professora de ciències. I quan feia segon de carrera va 

pensar que si es dedicava a la recerca es dedicaria a la 

microbiologia. 

Fent les pràctiques d’aquesta assignatura va trobar-se amb 

les serràties, uns bacteris que tenen un preciós pigment 

vermell. Són els responsables de molts «miracles», com el 

«miracle dels corporals», de Daroca, que fins i tot el tenen a 

l’escut. Ella també va tenir una revelació amb les serràties i 

va dirigir la seva professió cap a la microbiologia. En 

microbiologia pots fer de tot: genètica, biologia molecular, 

ecologia… Ara és professora agregada de la Facultat de 

Farmàcia de la UB. 

Dos dies després em va passar els resultats dels cultius. Nota: 

Veureu que només hi ha les inicials; i alguns només vau donar 

a ensumar la mà! 
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Les estratègies desapercebudes de les plantes 

(21/02/2019) 

Al cafè científic d’ahir dimecres 19 de febrer vam comptar amb 

Àngel Romo, investigador de l’Institut Botànic de Barcelona, 

un centre mixt entre l’Ajuntament de Barcelona i el CSIC. 

Ens va parlar de les estratègies de supervivència de les 

plantes, uns éssers vius que han rebut molt poca atenció per 

part dels investigadors, sobretot en els estadis vegetatius, 

més que en els reproductors, és a dir, en la floració.  

Per sobreviure, les plantes han desenvolupat tot un seguit de 

peculiaritats, moltes de les quals han passat desapercebudes, 

per camuflatge, mascarada i mimetisme. Què ens poden 

explicar de l’evolució dels vegetals tots aquests mecanismes? 

Àngel Romo comença reflexionant al voltant del fet que no 

totes les especialitats en biologia han evolucionat de la 

mateixa manera. En zoologia es poden trobar molts estudis 

que han abordat l’encriptació i l’aposematisme; en botànica 

no ha estat així. Els vegetals són considerats moltes vegades 

éssers anodins, el decorat on intervenen els actors reals: el 

món dels animals. Quan, en realitat, les plantes són el 

fonament i la base tròfica de la piràmide alimentària sobre la 

qual s’assenten els altres integrants de qualsevol ecosistema. 

Són éssers vius fonamentals en la biosfera, capaços de 

sobreviure a les minves de destrucció de la biomassa deguda 

als herbívors –o a fenòmens naturals. I són prou plàstics com 
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per adaptar-se a multitud d’escenaris presents en diferents 

hàbitats, on poden estar sotmesos a forts estressos de llum, 

nutrients o disponibilitat d’aigua. 

Els vegetals tenen el hàndicap de no moure’s. Per compensar 

aquesta mancança han de desenvolupar diferents estratègies 

que van des de la creació d’estructures morfològiques 

peculiars fins a l’elaboració de complexos compostos químics. 

Per una banda, alguns dels senyals dissuasius presents a les 

plantes són molt evidents, com ara espines, punxes o 

agullons. D’aquestes evidències desencoratjadores, se’n diu 

mecanismes aposemàtics. 

Hi ha plantes que, fins i tot, se sobreexposen, com la vistosa 

tora (nom que inclou diferents espècies del gènere Aconitum); 

són plantes metzinoses amb grans fulles i grans flors, que 

poden ser un parany fatal per als mamífers poc avesats. Aquí 

hi intervenen els factors culturals i d’aprenentatge. El bestiar 

autòcton del Pirineu coneix bé la tora i altres plantes tòxiques. 

Petits i grans remugants saben què es pot menjar i què no, ja 

que els animals vells ho ensenyen als joves. Ara, amb bestiar 

importat de fora, que no en té aquest coneixement, hi ha 

hagut casos d’enverinament. 

Mimetisme 

Per una altra banda, hi ha les plantes en què s’han detectat 

mecanismes d’encriptació: mimetisme, mascarades i 

camuflatge. 
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En els òrgans reproductors d’algunes plantes (o sigui les flors) 

s’havien detectat casos de mimetisme. És el cas de les 

orquídies abelleres (nom que inclou diferents espècies del 

gènere Ophrys), en què el label de la flor imita la femella d’un 

abellot, de manera que el mascle enganyat s’hi acosta, intenta 

copular i s’enduu els sacs pol·línics de la flor entre els pèls del 

cap. 

Però per la poca atenció que s’ha prestat als estadis 

vegetatius de les plantes, no s’havia estudiat que en la seva 

forma vegetativa, quan no estan en flor o en fruit –és a dir, 

la major part de l’any– també han adoptat estratègies de 

mimetisme. 

Els israelians van adonar-se que els recol·lectors de dàtils, que 

preparaven per a l’exportació, sovint es punxaven amb les 

espines de les bases de les fulles de les palmeres datileres 

(Phoenix dactylifera) i les ferides eren de difícil curació. En 

estudiar-ho, es van adonar que a les punxes hi havia un munt 

de bacteris, Streptocous i altres bacteris que poden provocar 

l’erisipela i altres infeccions. Tot estudiant aquests 

mecanismes aposemàtics, els botànics van començar a 

indagar a fons en els mecanismes d’encriptació de les plantes. 

Les plantes sobreviuen més com més desapercebudes passen. 

Per això, per evitar que els fitòfags les detectin, algunes 

plantes de sorrals marítims (plantes psammòfiles) prenen el 

color de l’entorn i tenen una pilositat molt atapeïda. A més de 

fer-se críptiques, la sorra que es diposita entre els pèls és un 
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altre factor dissuasiu: als animals no els és agradable de 

trobar i destriar la sorra a l’hora de menjar. 

En altres plantes, a les fulles es desdibuixa el perfil de la 

silueta amb un color blanquinós, de manera que la fulla sembli 

més petita. Una de les plantes que fa això és el ciclamen, que 

sembla que tingui una fulla dins una altra. D’altra banda, 

moltes granes presenten colors clars i foscos a les diferents 

llavors fet que les fa esdevenir críptiques ja que encara que 

no eviten ser menjades per les aus granívores, hi ha més 

dificultat en trobar-les i un percentatge de granes 

aconsegueixen no ésser menjades. 

Mascarades 

En altres casos, les plantes han desenvolupat estratègies 

veritablement complexes per enganyar els seus depredadors. 

Per exemple, plantes amb espines poden tenir dibuixos que 

simulen més espines, de manera que sembla que estiguin ben 

farcides de punxes. La forma de les fulles amb aspecte de 

trencades també poden dissuadir els herbívors. Alguns fruits 

poden emular erugues de papallona. Algunes inflorescències 

desenvolupen una de les flors de color fosc per tal que emuli 

la presència d’un insecte. Altres, desenvolupen petites taques, 

com si fossin infestades de paràsits, o bé desenvolupen pèls, 

com si fossin teranyines; difícilment s’hi acosta un insecte! 

En tots els casos, les estratègies d’encriptació tenen un sentit 

evolutiu, ja que crear-les costa un esforç a la planta. Són 

recursos que l’evolució ha afavorit per evitar desaparèixer. 
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Altres trets funcionals dels vegetals encara són motiu de 

polèmica o en desconeixem amb detall la utilitat: els brots de 

tons vermells dels brots de moltes plantes o els fruits 

immadurs amb vetes de color blanc. En el cas de les pinyes 

seròtines, que no s’obren; potser poden fer de «rebost» en 

cas d’incendi. Tampoc no es coneix el sentit evolutiu que 

l’Aeonium hierrense tingui els marges de les fulles 

vermellosos. Si hi són beneficia els seus posseïdors, però no 

sabem com les beneficia a elles mateixes. 

Quin escenari trobem a Catalunya? 

A Catalunya hi ha unes 4.000 espècies de plantes amb 

estructures vasculars. A la península Ibèrica, unes 7.000. La 

península Itàlica és més pobra, amb unes 5.000 espècies; 

mentre que a Grècia també se’n troben unes 7.000, com a 

Anatòlia. En canvi, al Regne Unit se’n troben unes 1.500 i a 

Islàndia només al voltant de 800. Com més ens apropem als 

pols, menys diversitat. 

Les penínsules mediterrànies són riques en diversitat vegetal, 

perquè és on es va refugiar la vegetació en l’època glacial. I 

també perquè estem en la cruïlla entre la zona europea més 

freda i humida, i l’africana més càlida i més seca; i la 

topografia ofereix prou racons per poder trobar un hàbitat on 

desenvolupar-se. La mà humana, fent mosaics al territori, 

també ha afavorit la diversitat. 

A Catalunya, la flora de distribució eurosiberiana es troba als 

Pirineus i a les serralades transversals, com ara el Montseny; 



22 

 

cap al sud, pot arribar fins a les muntanyes de Prades o els 

Ports. Forma la vegetació humida: fagedes, bruguerars, prats 

i pastures. La flora boreoalpina és representada pels hàbitats 

de l’alta muntanya; els prats d’alta muntanya, on el bestiar 

passa l’estiu, tenen un paper destacat. Tota aquesta mena de 

vegetació canvia molt segons les estacions. La flora 

mediterrània, en canvi, és pràcticament igual a l’estiu que a 

l’hivern; boscos típics són l’alzinar o la sureda. 

Les plantes de les muntanyes pirinenques, els oròfits, viuen 

entorn els 1.500 o 1.800 m d’altitud i són semblants a les 

articoalpines. En l’època glacial la vegetació sobrevivia en els 

nunataks, les muntanyes que sobresortien damunt del glaç. 

Van ser els nuclis que mantenien les espècies els que, 

posteriorment, van colonitzar de nou el territori que va quedar 

descobert. Alguns reductes de la vida de la zona més freda 

van restar als cims de les muntanyes. 

De tota aquesta diversitat de flora, ara com ara se n’està 

estudiant l’encriptació i la presència en els diferents hàbitats. 

Evolució dels grups vegetals 

La tectònica de plaques –que implica els grans desplaçaments 

dels continents– també ha contribuït a determinar la 

vegetació d’una zona. Fa entre 200 i 250 milions d’anys, la 

terra emergida estava unida formant el supercontinent 

Pangea. 
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Tirant enrere en el temps, a més de les falgueres típiques de 

l’era dels dinosaures, també hi havia coníferes –avets, pins i 

ginebres– que van restar majoritàriament en el 

supercontinent septentrional, Lauràsia. A l’hemisferi sud, 

Gondwana, hi van restar les auràcies, de les quals hi ha 

boscos esclarissats a Sud-amèrica, Austràlia i Nova Guinea. A 

Sud-àfrica, hi van restar els podocarps. Les gimnospermes, 

considerades moltes d’elles arcaiques, capaces de créixer en 

terrenys pobres, sorrencs...; són plantes pioneres. 

Altres famílies i gèneres també són característics de diverses 

zones. Plantes típiques de la mediterrània, que pertanyen al 

gènere Quercus (roures i alzines), també n’hi ha a Amèrica i 

a Euràsia. 

Els eucaliptus pertanyen a la família de les mirtàcies, com la 

murtra. La família és molt ben representada als tròpics, 

especialment del sud-est asiàtic i d’Austràlia; formaven part 

del subcontinent que va quedar aïllat després de la separació 

de Gondwana. Són arbres d’ambients àrids i resisteixen 

condicions pobres als sòls. Mostra d’aquesta biodiversitat és 

que a Austràlia hi ha unes 600 espècies diferents d’eucaliptus. 

Especialment a Galícia i a Portugal, per pressions de la 

indústria paperera, perquè són de creixement ràpid, van ser 

molt emprats per repoblar. Però va ser nefast. Entre altres 

raons, no van dur la fauna que és capaç de degradar-ne la 

fullaraca. Sota els eucaliptus no creixen altres plantes. I els 

olis que contenen els fan molt inflamables. De fet, els incendis 
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de Portugal del 2017, que van causar més de 60 morts, van 

ser en boscos d’eucaliptus. 

Incendis 

En preguntar sobre els incendis, Àngel Romo ens aclareix que 

els incendis s’apaguen a l’hivern. Vol dir que masses forestals 

contínues sense gestionar són fàcils de cremar i que és abans 

de cremar quan s’han de gestionar. Un cop cremades, poca 

cosa hi ha a fer. Per prevenir l’erosió en terrenys en pendent, 

es posen restes dels branquillons cremats transversalment 

per mantenir el sòl i evitar-ne l’erosió. Pensar a replantar no 

sempre és bo, sobretot segons d’on han de venir els plançons, 

o segons amb quina espècie es vol replantar. 

El problema dels incendis és quan es repeteixen en el mateix 

indret en períodes curts de temps; perquè, de vegades, hi ha 

incendis controlats que van bé al bosc. Molts vegetals de la 

mediterrània estan preparats contra el foc: el tronc de les 

sureres, els brucs i arboços que rebroten de rabassa… Al 

Marroc hi ha pocs incendis descontrolats, perquè la població 

viu al camp i el territori és un mosaic pels diferents usos. 

Història de la flora a Catalunya 

A la Mediterrània no sempre és fàcil determinar si un vegetal 

és autòcton a causa de la llarga història de l’ocupació humana 

del territori. En principi es considera autòctona la planta que 

duu a la regió més de 3.700 o 3.800 anys. Els vegetals que 

van ser introduïts entre aquesta data i abans del descobriment 
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d’Amèrica formen part dels arqueòfits; entre ells hi hauria les 

males herbes (com les roselles), per exemple, que van venir 

acompanyant els conreus dels cereals. I la flora arribada 

després del 1492 s’engloba sota el nom de «neòfit». Entre els 

neòfits, hi ha les plantes invasores, com ara l’ailant o la 

cortadèria.  

Per saber quina era la vegetació de temps anteriors, cal 

recórrer als estudis de paleopalinologia, que poden remuntar-

se molts anys enrere. A més dels estudis de pol·len, també 

n’informen les excavacions arqueològiques, que conserven 

fragments vegetals, granes i altres restes que aporten llum 

sobre les plantes en temps passats. 

L’actual ús dels herbicides en els conreus ha fet que cada cop 

es vegin menys plantes arvenses (males herbes dels camps 

de conreu, com les roselles, que inclouen diferents espècies 

del gènere Papaver). També hi ha contribuït la desaparició de 

petites parcel·les de cultiu en favor de les grans extensions 

actuals de l’agricultura industrial per on es mouen bé els 

tractors i altres ginys. 

La concentració parcel·lària té efectes molt negatius per a la 

biodiversitat. La desaparició dels marges fa desaparèixer 

aquestes plantes i els insectes que se n’alimenten. Per això, 

els horts ecològics que fan cultius en parcel·les petites tenen 

menys plagues. De fet, a França i Suïssa, les plantes 

associades als cultius han esdevingut tan rares que tenen 
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llistes vermelles de plantes arvenses. Aquí uns estudis 

equiparables no s’han dut a terme. 

El canvi climàtic 

A Catalunya no és fàcil detectar el canvi climàtic per la flora, 

perquè en les darreres dècades s’han produït molts canvis en 

els usos del territori i no és fàcil destriar què és degut al canvi 

climàtic i què és degut al canvi d’ús del territori, per això seria 

més adient parlar de canvi global. Amb la dendrocronologia 

es pot detectar, amb l’amplada dels anells de creixement 

anyals dels arbres, els anys més humits; d’altra banda, les 

oscil·lacions del creixement són derivades dels fenòmens 

meteorològics. 

On es detecten els canvis és en la fenologia, en els canvis 

aparents de les plantes: floració, fructificació, naixement dels 

brots, pèrdua de les fulles… S’ha trobat un avançament en la 

floració i un retard en la pèrdua de les fulles. El problema 

d’aquests canvis és que el ritme dels vegetals va lligat a 

l’activitat dels insectes pol·linitzadors, o a la presència de les 

plantes nutritives de les erugues. Si la planta necessita 

reproduir-se i no hi ha l’insecte pol·linitzador que la fertilitza, 

malament. Si l’eruga ha de menjar una fulla tendra que ja 

està marcida, malament. Els canvis en la fenologia tenen 

conseqüències en cascada en tota la xarxa que comporta 

l’arquitectura de la biodiversitat. 

Estudis per seguir la fenologia de les plantes, com ara 

Fenocat, RitmeNatura, Phénoclim són projectes ideals per 
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detectar aquests canvis i poden ser fets mitjançant ciència 

ciutadana. 

L’evolució en les plantes 

Tot estudiant l’encriptació i l’aposematisme de les plantes, 

Àngel Romo exposa que li ve al cap la denominada tragèdia 

dels comuns o dels emprius. Les plantes no capturen ni el 

màxim de nutrients del sòl, ni el màxim d’aigua, ni creixen 

desaforadament, ni sobreviuen les més fortes, amb les fulles 

més grans i taxes de creixement més ràpid. Resumint molt: 

les plantes són més aviat alumnes disciplinades que no 

arriben a l’escenari que dibuixa la tragèdia dels comuns. I, 

arran d’això, Àngel Romo comenta que la teoria de l’evolució 

a l’ús s’hauria de perfilar tenint molt més present el món de 

les plantes. 

La pregunta personal 

Àngel Romo confessa que la natura sempre li ha agradat molt, 

per això va triar Biologia. Si anys enrere, quan va començar 

la carrera, moltes persones li preguntaven: «I això per a què 

serveix?», tot referint-se als estudis de Biologia, ja que 

aleshores eren poc coneguts i de baix prestigi social; 

afortunadament actualment la societat ha canviat i és més 

culta. 

Però ens confessa que és un biòleg atípic. Primer, estrany per 

ésser un biòleg de camp o de bota que s’estima més els espais 

oberts que romandre tancat en un laboratori o davant d’un 
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ordinador. Després, perquè es dedica a estudiar les plantes 

considerades no útils des del punt de vista més 

antropogeocèntric. 

Mirant enrere, aquests estudis no han estat un camí de roses. 

Encara recorda el selectiu curs que feien tots els estudiants 

de primer de carrera de Ciències. Dins del curs l’assignatura 

Doble de Càlcul Lineal i Àlgebra Infinitesimal o Matemàtiques, 

amb exàmens finals de vuit hores –quatre al matí i quatre a 

la tarda–; un autèntic calvari! 

Després de superar aquell filtre, durant els estudis específics 

de Biologia va tenir la sort de tenir professors excel·lents, com 

l’ecòleg Ramon Margalef, l’entomòleg Francesc Español –que 

feia classes a les 8 del matí per anar després al Museu de 

Zoologia– i el botànic Oriol de Bolòs, que el van marcar molt. 

També menciona Antoni Provosti, de genètica. 

Àngel Romo es va especialitzar en zoologia i botànica alhora; 

confessa que es va iniciar en l’estudi dels caràbids, 

col·laborant als estius com a estudiant amb Antonio Palanca i 

Carlos Ascaso a l’aleshores Instituto de Estudios Pirenaicos, 

ara denominat Instituto Pirenaico de Ecologia de Jaca, encara 

que l’atreien més els cerambícids. 

Finalment, es va decantar per la botànica, perquè es feien 

moltes més sortides de camp i hi havia un grup reduït 

d’alumnes entre els quals existia molt bon ambient de treball. 

Però encara li’n queda el cuquet i, per això, estudia també les 

interaccions entre vegetals i animals reflectides en els 
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mecanismes dissuasius i d’encriptació de les plantes. Podem 

constatar que li queda pendent molta feina i molt atractiva! 

Àngel Romo ens duu un regal dibuixat per ell mateix: és un 

esbós en forma de còmic amb comentaris que ha cregut 

copsar dels vegetals. Gràcies! 
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Primavera: «Les Veus Científiques» 

Durant la primavera del confinament, vam celebrar «Les Veus 

Científiques», una col·laboració entre dos cicles veterans: 

«Les Veus de la República» i els «Cafès Científics» a la Casa 

Orlandai. 

Dimecres 20 de maig: «Crisi climàtica, energètica i ara 

també sanitària. La rebel·lió de la natura?». Mariano 

Barriendos, doctor en Geografia i Història, professor d’Història 

Moderna, les seves línies de recerca són la paleoclimatologia, 

la reconstrucció d’episodis meteorològics extrems i riscos 

naturals. Antonio Turiel, doctor en física teòrica, treballa com 

a científic a l’Institut de Ciències del Mar (CSIC) i és 

responsable del blog The Oil Crash. 

Dimecres 10 de juny: «La traçabilitat de la pandèmia amb 

les dades, possibilitats i riscos». Frederic Bartumeus, 

professor d’Investigació ICREA al Centre d’Estudis Avançats 

de Blanes (CEAB-CSIC) i al CREAF, lidera el Grup d’Ecologia 

Teòrica i Computacional. Karma Peiró, periodista 

especialitzada en tecnologies de la informació. 
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Crisi climàtica, energètica i ara també sanitària. 

La rebel·lió de la natura? (20/05/2020) 

Durant la pandèmia, la Casa Orlandai ha volgut oferir en línia 

activitats que en un altre moment es farien de manera 

presencial. Com que som gestió comunitària, hem organitzat 

en comú dos dels cicles de llarg recorregut a la casa: els 

«Cafès científics» i «Les Veus de la República» (per ordre 

d’aparició). Avui, junts, parlarem de clima i COVID-19. 

La pandèmia de la COVID-19 està connectada amb la 

globalització i el canvi climàtic. Està connectada amb la 

globalització, perquè les migracions mundials i la intensa 

mobilitat de viatgers entre països i continents poden estendre 

qualsevol microorganisme a una velocitat mai vista en la 

història. I amb el canvi climàtic, perquè l’escalfament global 

afavoreix el desenvolupament de malalties epidèmiques i 

contagioses. Volem aprofundir en la superposició de crisis, la 

climàtica, l’energètica i ara la sanitària. 

Abans de la crisi de la COVID-19, ja vivíem en emergència 

climàtica i energètica. L’economia capitalista es basa en 

l’energia d’origen fòssil, en l’extracció il·limitada de recursos 

naturals malmetent la biodiversitat i també en les desigualtats 

entre les persones per raó de sexe, de raça o de classe. La 

gestió de la crisi es basa en el balanceig entre la salut de la 

població i la salut de l’economia, però no es veu que la salut 

del planeta estigui en l’equació. 
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Per parlar de tot això comptem amb Mariano Barriendos, 

doctor en Geografia i Història. És professor d’Història Moderna 

i les seves línies de recerca són la paleoclimatologia, la 

reconstrucció d’episodis meteorològics extrems i els riscos 

naturals. I també comptem amb Antonio Turiel, doctor en 

física teòrica. Treballa com a científic a l’Institut de Ciències 

del Mar (CSIC), on és el responsable del blog The Oil Crash, 

de referència entre els interessats en la crisi climàtica. 

La presentació i moderació la va dur a terme Marta Masats, 

impulsora de «Les Veus de la República». 

Mariano Barriendos ens dona conceptes generals per 

entendre per què els esdeveniments meteorològics que 

consideràvem invariables, ara ja no ho són; cosa que ens 

sorprèn. Altres civilitzacions abans que nosaltres s’han 

enfrontat a catàstrofes naturals. Algunes les han superades, 

però altres s’han col·lapsat. Si Malthus estigués aquí no 

trobaria cap problema en què desaparegués el 30 o el 40% 

de la població; es generaria una evolució: qui quedés ja 

tindria ganes d’adaptar-se. I, si s’adonen que la seva activitat 

ha provocat algun problema, prou faran per no tornar-ho a 

repetir. En perspectiva històrica, doncs, trobem crisis de tota 

mena (climàtiques, religioses, socials, sanitàries…), i aquí 

seguim, les crisis són un estímul per millorar. 

El canvi climàtic és el sotrac que ens dona l’atmosfera quan 

destorbem el seu precari equilibri. Hi participen bàsicament 

l’energia del Sol, que fluctua, i els corrents oceànics, que 
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emmagatzemen, transporten i distribueixen aquesta energia. 

De manera natural, el clima presenta cicles; períodes 

glacials/interglacials, canvis en les taques solars i altres, les 

causes dels quals encara no sabem ben bé. El mateix planeta 

hi contribueix amb erupcions volcàniques o bé amb l’acció 

humana, que ha aconseguit augmentar més d’un grau la 

temperatura del planeta des de la revolució industrial. 

Cal veure la magnitud geogràfica dels efectes. Una erupció 

volcànica o l’escalfament global poden afectar tot el planeta, 

però els efectes de la primera situació duren poc més de 

quatre anys i la segona és una tendència constant que ja fa 

molts decennis que dura. Una onada de calor pot afectar la 

ciutat de Barcelona o tota l’Europa occidental, i n’hi ha de 

poques hores de durada i altres que duren mesos, com la de 

l’estiu del 2003. Ara bé, és demagògic escudar-se en el fet 

que una erupció volcànica pot augmentar un grau la 

temperatura del planeta, o en què una glaciació compensarà 

i minvarà la nostra acció. Nosaltres entrem com un nou factor 

en el ja precari equilibri de l’atmosfera. 

El que ha estat més dur en els moments històrics de crisi 

climàtica han estat les transicions entre els períodes estables. 
En la transició entre l’episodi càlid medieval fins a la petita 

edat de gel, durant el segle XIV hi va haver crisis agrícoles, 

socials, epidèmies… Diverses epidèmies, a més de la pesta, 

van afectar els europeus —que vivien molt bé fins aleshores. 

La població va minvar entre el 30 i el 50% —van passar de 
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100 a entre 50 i 60 milions d’habitants. Això ens fa veure que 

hem de tenir respecte a les transicions climàtiques. 

De manera natural es poden donar canvis climàtics, però la 

intervenció humana n’ha produït de nous. Mentre coíem 

ceràmica o foníem metalls, podien arribar metalls pesants a 

l’atmosfera o als rius, però no era gaire rellevant. Des de 

mitjan segle XVIII, quan es van començar a cremar 

combustibles fòssils —carbó en gran quantitat i de manera 

sistemàtica a Europa— vam entrar en una dinàmica que ha 

doblat la quantitat de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera 

del planeta i les partícules contaminants estan presents en les 

grans ciutats per sobre dels llindars sanitàriament 

recomanables. No hi ha hagut una concentració tan forta de 

gasos d’efecte hivernacle en els darrers 500.000 anys. 

Com respon l’atmosfera a l’augment de gasos d’efecte 

hivernacle? 

Amb un efecte tèrmic: l’escalfament global; perquè no permet 

la dissipació de l’escalfor de la Terra. De moment, la 

temperatura de tot el planeta ha augmentat un grau i una 

dècima per aquest efecte. Però cal pensar en altres 

afectacions que poden trigar més temps a manifestar-se i que 

poden afectar la societat. La incertesa és màxima i la recerca 

científica necessita temps per conèixer els mecanismes 

implicats, les escales espaciotemporals d’incidència i tots els 

impactes induïts que es poden propiciar. 
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A la Mediterrània ens pot afectar en els recursos hídrics, en 

els patrons de pluja. Necessitem un mínim de recursos hídrics 

per tirar endavant; la vegetació natural i agrícola potser es 

podria adaptar a un grau o dos més de temperatura, però 

requereix un mínim d’aigua per poder sobreviure. Nosaltres 

també necessitem aigua per beure, per a la indústria, per al 

lleure… és clau per a la vida. 

Les projeccions fins al 2100 de les precipitacions a Catalunya 

fetes pel Servei Meteorològic de Catalunya donen un resultat 

preocupant: descens de les precipitacions de l’ordre d’un 30% 

(no se’n pot saber el valor exacte). Això vol dir que la sequera 

serà habitual i que alhora hi haurà un increment de pluges 

torrencials, amb un increment també d’un 30% de les 

precipitacions torrencials (més de 100 mm de precipitació en 

24 hores). Si la pluja anual mitjana és de l’ordre del 600 mm 

l’any, vol dir que s’acumularà en pocs dies un terç o la meitat 

d’aquest total anual! Un escenari de sequera i pluja torrencial 

preveu problemes hídrics: manca d’aigua, restriccions, 

pèrdues econòmiques… i, quan hi hagi la pluja torrencial, risc 

de catàstrofe. És a dir, ens enfrontarem a un doble risc: quan 

plogui (per massa) i quan no plogui (per massa poc). 

A escala global, el canvi climàtic pot provocar canvis en els 

ecosistemes que poden induir, al seu temps, a migracions 

descontrolades, mobilització de vectors de malalties 

infeccioses (com ja està succeint amb el mosquit tigre), 

espècies invasores que provoquin afectació d’ecosistemes i 
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mutacions en gèrmens que poden propiciar plagues, 

epidèmies i noves pandèmies. 

Som davant d’escenaris d’incertesa que provoca el canvi 

climàtic. Recordem el temporal Glòria o les inundacions de 

l’octubre del 2019. Tenim diversos problemes; un creixement 

desmesurat de la construcció que no té més interès que un 

benefici econòmic desenfrenat que no contempla les 

situacions i els usos tradicionals. Hem deixat enrere la saviesa 

medieval, que tenia en compte l’experiència climàtica a l’hora 

de construir. I la confiança excessiva en la tecnologia ens duu 

a situacions de creixent vulnerabilitat. 

Resumint: Nosaltres mateixos hem alterat el medi natural 

que tenim, les actituds humanes de convivència amb el medi 

durant el segle XX han oblidat que el medi és variable. Si som 

més vulnerables i anem a situacions més dures, estem 

generant una situació que no ens fa més resilients, sinó tot el 

contrari. Calen canvis de paradigma: els interessos econòmics 

i polítics predominants no ens ofereixen perspectives 

optimistes. 

Antonio Turiel observa que, més que una rebel·lió de la 

natura, estem anant cap a una situació desconeguda. De 

vegades, algunes espècies tenen molt d’èxit en el seu 

creixement, acaparen massa recursos del seu ambient, el 

modifiquen i el poden arribar a fer col·lapsar. El llevat del vi, 

per exemple, en cultius on s’afegeix suficient sucre, prolifera; 

però com que transforma la fructosa del raïm en alcohol, que 
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els és tòxic, els acaba matant. Aquesta situació és bastant 

freqüent en la natura. I l’espècie humana no està essent 

massa més intel·ligent que el llevat, que és un ésser 

unicel·lular. 

Sembla que la COVID-19 ha aparegut per la destrucció 

d’ecosistemes que feien d’escut perquè la malaltia passés més 

ràpidament dels ratpenats als humans. La rapinya dels 

humans empeny les persones a acostar-se a racons abans 

allunyats. L’escalfament, així com la COVID-19 –sembla– són 

alguns dels canvis causats pels humans, però n’hi ha d’altres. 

En els darrers temps Antonio Turiel ha estudiat la crisi 

energètica en relació amb l’aspecte pròpiament energètic. 

La crema de combustibles fòssils, que genera gasos d’efecte 

hivernacle –nocius per a l’efecte hivernacle–, es basa en 

recursos que són limitats. El problema greu no comença quan 

arribem a la darrera gota de petroli, sinó quan comença a ser 

més escàs, quan la producció minva. El fenomen de 

l’exhauriment s’ha vist en diversos països. El cicle és la 

trobada d’un jaciment; la producció puja a mesura que es 

coneix, fins que comença a decaure. Com que estem en una 

societat orientada al consum (tingui sentit o no), se’n busca 

més i, a més d’incrementar la petjada ecològica, el que 

aconseguim és que cada cop costi més d’extreure, de manera 

que la producció baixa i puja la inversió aplicada en el 

jaciment. És el que s’anomena «peak oil», que es pot aplicar 
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a tots els combustibles fòssils i que apareix més o menys a la 

meitat de l’explotació del jaciment. 

El peak oil del petroli cru el vam passar el 2005. Això fa que 

s’aprofiti petroli tal com s’extreu, com la brea, que és de baixa 

qualitat, té poc rendiment energètic i està molt barrejat amb 

aigua. També es fa el fracking, que té uns efectes secundaris 

molt grossos; a més de ser un negoci que no ha estat mai 

rendible, segons indiquen els balanços de les companyies que 

el practiquen. Amb la crisi de la COVID-19 les empreses s’han 

aturat, però abans moltes companyies petrolieres havien 

deixat d’invertir a cercar-lo. Repsol, per exemple, està 

buscant altres sortides per compensar les pèrdues causades. 

És una manifestació del problema. 

L’Agència Internacional de l’Energia advertia el 2018 que cap 

al 2025 hi haurà una baixada de la producció de petroli d’entre 

el 13 i el 33%. Amb la crisi de la COVID-19 la caiguda serà 

probablement més ràpida. Perquè un dels problemes dels 

jaciments de petroli madurs és que no els pots tancar de cop, 

perquè s’hi barregen l’aigua freàtica i el petroli. De manera 

que, amb l’aturada per la pandèmia, aquests fenòmens potser 

no permetran recuperar-ne la producció. I s’acabarà el dilema 

de si hem passat o no el peak oil. De manera que ens 

trobarem que durant els propers anys baixarà el petroli; no 

ens quedarem sense de cop, sinó que hi haurà problemes per 

satisfer-ne la demanda, cosa que provocarà conflictes entre 

països. Si els estats no hi fan res, hi pot haver una caiguda 
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del 40%, com no s’ha vist mai (pensem que durant la crisi del 

2008 la caiguda va ser del 8%). Aquest és el nostre futur 

immediat. 

La producció de carbó i d’urani també està en descens. 
S’estima que el gas natural arribarà a la davallada a la meitat 

de la dècada que comencem. De manera que cap d’aquestes 

fonts ens donarà l’energia que emprem. 

Com farem el canvi? Quina energia pot substituir el 

petroli? 

El futur és clarament renovable, però el que no podem esperar 

és que les energies renovables es comportin com els 

combustibles fòssils. No podrem mantenir el mateix ritme 

perquè tenen moltíssimes limitacions. Fent les coses molt bé, 

les renovables podran donar entre el 30% i el 40% de 

l’energia que consumim ara, no més. És una quantitat 

d’energia enorme; però no la despesa actual. Així que el 

problema de davallada el tindrem igualment. Ens hem de 

plantejar que haurem de decréixer. Hi ha un excés de 

confiança en la ciència i la tècnica més enllà del que diem els 

mateixos científics; fins i tot en punts en què diem que no s’ha 

de fer. La Llei de canvi climàtic i la de transició ecològica és 

una solució tecnomàgica que no té en compte la davallada, 

considera que podrem seguir creixent, mantenir els cotxes… 

però no té sentit. 

El que hauríem de fer és implementar un pla d’emergència –
que hauria d’estar fet per la crisi climàtica i per la crisi 



42 

 

ambiental– per adaptar-nos a la manca de disponibilitat 

d’energia i de moltes matèries primeres i, eventualment, 

d’aliments; a més, sense que generi inestabilitat 

internacional. En els propers anys ens haurem d’enfrontar a 

una situació complexa. Hem desaprofitat el temps fins ara. 

Preguntes dels participants 

[T]: Estan trobant nous jaciments a l’Àrtic, què pot passar?  

[AT]: Em ve al cap un acudit: «Després d’una prospecció, 

tenim dues notícies, una de bona i una de dolenta. La notícia 

dolenta és que no hem trobat petroli; la notícia bona és que 

no hem trobat gas.» De gas metà se’n troba a tot arreu, però 

és perillós perquè fa bosses; per això s’ha de cremar a les 

explotacions petrolieres. Se sospita que al subsol de l’Àrtic hi 

ha grans quantitats de petroli, però a una fondària de dos mil 

metres. Encara que es fongués la banquisa quedarien molts 

icebergs que poden aixafar els vaixells en un no res, a la zona 

on bufen més vents de tot el planeta i on sis mesos a l’any és 

fosc. No és viable per més que ho diguin alguns dirigents. 

[MB]: Fa poc el dirigent que s’està prenent hidroxicloroquina 

va explicar que la comunitat científica climatològica no para 

de dir mentides, després de portar 20 o 30 anys fent recerca 

i trobant indicadors en anells d’arbres, sediments, coves, 

registres històrics… No som optimistes de cara al futur. 

[MA]: La sobrepoblació complica més les coses. Tot plegat té 

alguna solució o anem cap al comiat de l’espècie humana? 
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[AT]: Som 7.000 milions d’habitants al planeta i no és 

sostenible veure què passa amb més milions. Podem estar 

segurs que tots morirem; però tranquils, perquè no morirem 

tots alhora. No s’ha de perdre l’esperança, però el problema 

més gran és no reconèixer aquest repte. De vegades ens falta 

perspectiva antropològica o històrica. 

Davant de situacions de crisi, algunes societats han enfocat el 

problema correctament; altres no, i s’han col·lapsat per un 

mal que s’han infligit elles mateixes. Per què se l’han infligit? 

Per motivacions polítiques, conviccions religioses, per 

tossuderia o pel que sigui, però ho han fet. Anem equivocats 

si creiem que hem d’arreglar-ho amb més tecnologia; el que 

hem de fer és viure més modestament. Costa, sí. Per això fem 

xerrades com aquesta, per convèncer la gent que cal canviar 

de manera de viure ja. 

El creixement indefinit de la població del planeta és 

insostenible. Ara per ara, ens toca uns 1.500 m2 de terra 

cultivable per persona. Ben gestionada, amb tècniques 

curoses, potser seria suficient per mantenir tota la població 

actual. La situació ideal, però, seria baixar fins a nivells 

sostenibles, perquè es generen problemes amb fertilitzants i 

altres productes. Amb els recursos d’ara podem encarar una 

situació de descens lent i moderat –Espanya ja té un 

creixement vegetatiu negatiu– que pot durar dècades. 

El que no pot ser és que tots els habitants de la Terra 

consumeixin com nosaltres consumim. Però si anem cap a un 



44 

 

descens de la població i del consum, podem estalviar-nos 

moments difícils, revoltes… Podem aprofitar els recursos que 

tenim, que encara són abundants i ho podran ser durant 

dècades si es gestionen correctament. Caldria pilotar el 

descens de manera lògica i moderada. 

[MB]: Hi coincideixo plenament. En la història, la demografia 

és un reflex de les decisions que una societat va prenent, per-

què la població hi respon amb la demografia, que s’adapta. 

Quan es prenen decisions dolentes, com les que sembla que 

estem prenent ara, comença a haver-hi problemes socials, de 

producció, d’escassedat d’aliments… de tota mena. Aquests 

problemes poden provocar el col·lapse de la societat de mane-

ra més o menys lenta o abrupta, amb una crisi, una pèrdua 

d’estructures polítiques… Així que si no ho fem bé hi pot haver 

canvis abruptes en la natura i en la societat humana. Et lleves 

un matí i hi ha una revolta, es perden les institucions i la 

societat es pot col·lapsar i arribar a desapa-rèixer. Són 

decisions nostres que cal parlar, discutir i valorar, perquè pot 

passar de manera sostenible. Hem de fer interessar els polítics 

a fer bé les coses i no amb visions a curt termini de quatre en 

quatre anys; cal prendre decisions a una escala més àmplia. 

Tenim la llibertat per fer les coses bé o fer-les malament. 

[AB]: Què té més pes, pel que fa a la transició: una mobilitat 

sostenible o el canvi a energies renovables? 

[AT]: El model de mobilitat elèctrica no té cap sentit. No hi ha 

prou recursos per plantejar-se de fer 1.300 milions de cotxes 
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com hi ha ara al planeta –sense incloure camionetes, 

furgonetes i camions– i fer-los elèctrics, és impossible. Els 

cotxes són un malbaratament de recursos. La mobilitat 

elèctrica existeix i es diu tren o tramvia, i funcionen molt bé. 

Per plantejar el transport de mercaderies a curta distància, 

potser es podria pensar en biocombustibles. 

Per quin motiu cal augmentar les energies renovables? A 

Espanya tenim actualment 108 GW de producció de potència 

elèctrica instal·lada; el màxim de consum es va assolir el juliol 

del 2008 i va ser de 46,45 GW, i la mitjana és entorn dels 32 

GW. Ha romàs estable en els últims anys, perquè és molt 

difícil augmentar el consum d’electricitat. No hem d’oblidar 

que de tota l’energia que consumim només una mica més del 

20% de l’energia final és electricitat; la resta té altres 

finalitats. 

No és electricitat el que necessitem, però d’això habitualment 

no se’n vol parlar. Per una banda, perquè la distribució de la 

xarxa elèctrica té uns interessos; per una altra, perquè el que 

garanteix aquestes societats és el gran consum d’energia. 

Quan fas un ús de l’electricitat renovable més adequat, més 

local, t’adeqües als ritmes de la natura; cosa contradictòria 

als interessos econòmics de la societat, tal com està 

plantejada actualment. 

Aquesta societat s’ha desconnectat dels ritmes de la natura 
perquè ha aprofitat tota l’energia acumulada durant milions i 

milions d’anys en forma de combustibles fòssils. Cada any al 
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planeta Terra es consumeix l’energia que va trigar a aplegar-

se un milió d’anys; un milió d’anys de fotosíntesi més l’energia 

afegida de la compressió de les plaques tectòniques de la 

Terra. Hem caigut en aquesta embriaguesa energètica i hem 

pensat que estàvem independitzats de la Terra, però no ho 

estem. La transició ha de ser completament diferent; ha de 

plantejar la localització de la producció i el decreixement per 

assolir les necessitats de les persones. 

[CJ]: Heu comparat el consum de petroli durant la crisi 

econòmica (el 8% del que era abans) i hauríem d’arribar a 

emetre el 40% menys. Teniu dades comparables dels gasos 

d’efecte hivernacle? Quan van baixar durant la crisi, quan ha 

baixat ara i quan hauria de baixar per mantenir els acords de 

París? 

[AT]: No és la meva especialitat, però sé que s’hauria de 

reduir el consum de combustibles fòssils el 56% des d’ara fins 

al 2030, per tenir el 50% de probabilitats que no s’arribi al 

límit de l’1,5°C. És una burrada! La davallada que hem patit 

amb la crisi de la COVID-19 està al voltant del 30-40%. Però 

la idea predominant és recuperar-ho després. 

Això sí, caurà l’extracció de petroli i el consum, però no vol dir 

que les emissions de CO2 segueixin el mateix camí. En plena 

desesperació es poden fer servir recursos de menys qualitat, 

que per unitat d’energia produïda emetin més CO2. I aquesta 

sembla la tendència. De manera que no confonguem un 
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descens de consum de combustibles fòssils amb un descens 

de les emissions de CO2; no és tan matemàtic. 

[MB]: Les emissions no són la meva especialitat, però el que 

comenten companys modelitzadors climàtics és que el model 

d’increment de les temperatures ha agafat una inèrcia tan 

forta que qualsevol inflexió necessitarà una escala de temps 

tan àmplia que donen per perdut el segle XXI per l’escalfament 

continu. És a dir, que siguin quines siguin les emissions que 

hi hagi, la resposta del sistema climàtic ens ocupa com a 

mínim tot aquest segle XXI en una tendència més o menys 

forta, però d’escalfament. Potser d’aquí dues o tres 

generacions podran pensar a gestionar una certa recuperació 

de valors tèrmics. 

Cal aplicar el principi de precaució i tendir cap a models 

alternatius que no ens obliguin a estar cremant combustibles 

fòssils com si fos l’única via de sortida que tenim per mantenir 

el nostre nivell de vida. No hi ha cap problema en el 

decreixement. Des de finals del segle XV ens han inculcat el 

capitalisme, que el creixement econòmic és triomfar i que, si 

no creixes econòmicament i no ets cada dia més ric que el dia 

anterior, ets un fracassat. Amb aquesta idea tan perversa de 

sentir-te fracassat s’està impedint la convivència amb el medi. 

La ruralització es viu com una humiliació: t’estàs empobrint, 

ets un no-res, desapareixeràs de la història… I no passa res! 

Durant l’imperi Romà es va assolir una gran qualitat de luxe i 

de malbaratament de recursos –al seu nivell, és clar–; 
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òbviament l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a la nostra 

època és molt superior a la de l’època romana. Després van 

venir quatre segles de ruralització i tothom va tornar a models 

de vida més senzilla, més raonables i més propers al que és 

el recurs natural de l’ecosistema. I cap problema! És més un 

xip mental nostre. Decréixer també és saludable. 

[CK]: Per compensar l’estat depressiu en què estic entrant 

amb el que estic sentint, podeu descriure solucions que 

s’estan preparant per l’escassetat d’aigua que es preveu per 

al 2100? Què es cou? Utilitzar aigua del mar? 

[MB]: De moment, el que es cou és una tremenda frustració, 

perquè els polítics davant aquests informes surten amb què 

tot és mentida, us inventeu les dades. I així perdem un temps 

valuós. Estic fart de preparar informes sobre episodis climàtics 

extrems que es poden donar demà mateix i que se’ls guardin 

als calaixos. Políticament no toca. 

S’han ideat tecnologies que em temo que no seran sostenibles 

més endavant, per les despeses d’energia i les servituds que 

tenen. Per exemple, la dessalinització no és un recurs que es 

pugui estendre, perquè representa un encariment dels 

recursos hídrics i també hi ha les limitacions del relleu. Si el 

país es permet el luxe de dessalar i bombar aigua per tal que 

arribi a la Meseta, que està a 600 m sobre el nivell del mar, 

l’aigua que arribi a l’aixeta d’un senyor de Toledo costarà el 

preu que costa ara? Ens hem de plantejar sistemes econòmics 

viables. I és inviable, en termes econòmics, creure que, 
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gràcies a les noves tecnologies, el recurs hídric estarà a 

l’abast de tothom d’una manera ràpida, immediata, amb la 

màxima qualitat i a un bon preu. Soc més aviat pessimista 

respecte al recurs hídric. 

Però el canvi climàtic és molt complex, no podem generalitzar. 

Hi haurà regions del planeta on el canvi de règim pluviomètric 

serà positiu, mentre que altres regions ho passaran molt 

malament. Els meus companys modelitzadors de la zona del 

Bàltic, danesos, en les darreres reunions em feien broma: 

«You, Lawrence de Aràbia; viuràs entre palmeres i dunes i 

aniràs a camell.» Ells veuen que a l’entorn mediterrani 

tindrem problemes. Ho solucionarem amb tecnologia? No! 

Perquè l’aigua seria tan cara, que amb el model social que 

tenim provocaria discriminació: rics amb una piscina 

immensa, amb aigua tot el dia, i empobrits, per als qui l’aigua 

seria un recurs caríssim. Una discriminació social per a un 

recurs bàsic. Si la societat arriba a crear aquestes 

desigualtats, demostraria que no és resilient. 

A la Mediterrània ens toca ruralitzar, decréixer, buscar 

referents en la història. No és humiliant fer les coses com les 

feien els nostres avis o els nostres avantpassats. Una col·lega 

arquitecta algeriana, Najet Aroua, m’explica que recuperen 

pràctiques i legislació del segle VIII per obtenir aigua a les 

zones subàrides o directament desèrtiques, amb qanats, que 

aquí coneixem com a mines. A Sarrià hi ha bons exemples de 

mines a Collserola, que venen de l’època romana. I si convé 
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gastar menys aigua, es gasta menys aigua. Hem de procurar 

viure amb el que ens ofereix la natura. No voler forçar amb 

recursos tecnològics un recurs hídric perquè ràpidament 

aniríem a problemes d’encariment del cost de la vida, 

segregació i discriminació social. 

Estic molt pessimista, no veig que els polítics posin fil a 

l’agulla a fi que el recurs hídric es pugui mantenir en unes 

condicions generalitzades, obertes i de cost raonable. Ara és 

imprescindible la planta dessaladora, però durant el segle XXI 

hauríem d’anar complementant la tecnologia amb el fet de 

tornar a les tradicions, a la cultura dels nostres avantpassats, 

que sabien viure amb un recurs hídric precari i irregular. 

Solucions parcials combinades: del passat i del futur, 

tecnològiques i tradicionals, per aconseguir que el recurs 

hídric a la Mediterrània es mantingui amb una disponibilitat 

raonable. Tot i així, ho sento molt, però optimisme per al món 

Mediterrani no el puc tenir; cap especialista del meu entorn 

creu en flors i violes per al Mediterrani del 2100, pel que fa al 

recurs hídric. 

Com a espècie humana, què ens correspondria? 

Acceptar no només un empobriment, un decreixement, sinó 

fer el que fèiem quan érem més primitius: què vam fer quan 

vam baixar dels arbres i se’ns va fer estreta la sabana? Migrar. 

Ara, avui, migrar està molt mal vist; hi posem impediments. 

Què passa amb tota la població del Sahel que no pot aguantar 

el seu model productiu? El tenim enganxat a les nostres 
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fronteres. Amb la hipocresia de la nostra societat, que penja 

d’un fil, ben grossa i ben esponerosa. 

Segurament arribarà un dia en què, del món mediterrani, 

n’haurem de migrar molta gent, perquè la poca que hi resti 

tingui el recurs hídric mig sostenible. No hi podrà haver 

turisme de piscines i parcs aquàtics, ni ens podrem dutxar tres 

cops al dia. Ho sento, però no ho veig! Ara bé, si apareix un 

senyor que diu: «Acabo d’inventar la màquina de l’aigua. Puc 

fer 25.000 l d’aigua en dues hores, per tres cèntims d’euro», 

callo i soc el primer a posar-me a la cua. 

[DS]: Amb el plantejament econòmic de complir i produir en 

tot moment, creieu que és possible una solució climàtica 

sense un canvi de paradigma? Si canviem, no generaríem un 

altre conflicte ecològic? 

[AT]: La pregunta és capciosa, ja saps la resposta. Aquest 

sistema és insostenible. Està orientat al creixement infinit i 

accelerat en un planeta que és finit; per definició és 

insostenible. Hi ha un article molt interessant que parla dels 

planetary boundaries, que explica els límits que estem 

sobrepassant. Trencant el cicle d’elements crítics, com ara el 

del nitrogen, es fa evident que el sistema és insostenible. 

Quan passa això els sistemes es tornen inestables i es 

col·lapsen; ja hem vist que problemes i canvis climàtics locals 

han fet caure civilitzacions. Sense un canvi complet i radical 

de paradigma no anem bé. 
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[MB]: Comparteixo aquestes consideracions i podria afegir 

que la societat actual està immersa en una dinàmica 

d’enganyar-se; juga al fet que tot segueix igual, quan veiem 

per molts indicadors que estem exhaurint els recursos a un 

ritme accelerat. Poso l’exemple de la pesca. Espanya té una 

cultura de consum de peix entre els països més alts del món. 

Ens volem enganyar que tenim tota la pesca disponible, totes 

les varietats de peix per poder-lo consumir fresc del mercat, 

però en el nostre entorn atlàntic i mediterrani l’hem exhaurit 

tot. Estem portant peix dels bancs de pesca del Canadà, de 

l’Argentina i de Sud-àfrica; ara que està mig exhaurit, hi ha 

sípies i peixet congelat que ve de Tailàndia i les Filipines! És a 

dir, anem movent la zona d’extracció, depredem per mantenir 

la il·lusió que encara tenim pesca de totes les espècies i que 

podrem cuinar i degustar tots els peixos que vulguem, quan 

el que estem fent és donar la volta al món exhaurint els 

recursos d’altres. Fins al game over, s’ha acabat tot! Aquesta 

il·lusió s’ha d’acabar. No podem viure enganyats, hem d’anar 

cap a un canvi de paradigma. 

[MR]: Davant d’aquest panorama, tot allò que fem, com el 

reciclatge, és útil per revertir la situació? 

[AT]: El reciclatge és imprescindible i s’ha de fer, malgrat el 

que diré a continuació. A Espanya només es recicla entorn del 

15%, un percentatge semblant al d’altres països europeus o 

els Estats Units. El problema que té el reciclatge, sobretot el 

de plàstics i envasos, és el triatge i que quan es descompon 
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genera substàncies tòxiques. I aleshores, què es fa amb els 

residus? Fins fa dos anys s’exportava a la Xina –us recomano 

el documental Plastic China, que explica la vida d’una família 

que viu a l’abocador i emmalalteix. Però va arribar un moment 

en què la Xina va dir prou. Ara estem enviant la merda a altres 

països on es crema generant dioxines. S’ha de continuar 

reciclant, malgrat tot. 

Recordem les tres R. Hem de reduir la producció de residus; 

ens hem de negar a comprar la poma en una safata de 
porexpan embolicada amb film de plàstic. Si no es pot reduir 

s’ha de reutilitzar; els envasos, per exemple, com quan érem 

petits. I, si no hi ha més remei, reciclar. 

[MB]: Des de l’experiència de documents històrics, voldria 

recalcar el tema de la reutilització. Les poblacions medievals 

o de l’època moderna pràcticament no tenien residus al seu 

entorn, llevat dels residus biològics propis. Es reutilitzava tot. 

S’evitava el reciclatge, que era molt més costós. El canvi de 

paradigma hauria d’anar cap a aquest concepte, perquè així 

podrem gestionar una mica millor la sostenibilitat futura. 

[T]: El capitalisme és nefast. Però si volem que els països tirin 

endavant, hem de consumir, perquè són els mateixos 

ciutadans els que han de mantenir-se. 

[AT]: El que planteges, Toni, és un fals dilema. No és cert que 

per crear plena ocupació calgui augmentar la producció; 

històricament no ha estat així. El capitalisme té 

aproximadament dos segles –un segle i mig, segons altres 
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autors. Aquest és un debat llarguíssim i interessant, podríeu 

organitzar un debat amb especialistes en economia ecològica, 

perquè una de les conclusions a les quals s’ha arribat 

actualment és que forma part del domini del discurs 

capitalista crear aquestes falses idees com si fossin certes, 

que no ho són; són falses. 

[MB]: Hi coincideixo. Des de finals del segle XV o al segle XVI 

es comença a crear la idea del capitalisme amb una base 

mercantil, que cap al segle XVIII esdevé industrial. I una sèrie 

de tòpics que se’ns inculquen; bàsicament, que si ens en 

sortim això serà la ruïna. El capitalisme és un model social 

com tants d’altres que hi ha hagut a la història i a la 

prehistòria. 

En aquest canvi de paradigma es comença a qüestionar que 

algunes persones o algunes corporacions acumulin tanta 

riquesa. La societat humana actual té la capacitat de produir 

uns models, com per exemple que algú pugui guanyar 17 

milions d’euros l’any xutant una pilota un cop a la setmana, i 

alhora hi hagi persones que viuen amb 1 euro al dia. Si ens 

qüestionem això anirem fent passes cap a una distribució més 

raonable de la riquesa, em sembla que n’hi ha força per 

distribuir. 

[JM]: No és un tema d’energia, perquè amb les renovables en 

podem generar suficient, el problema és l’emmagatzematge. 

Què hi ha d’això? 
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[AT]: El problema de l’emmagatzematge és important, per la 

intermitència. Però el pots compensar fent xarxes a escala 

continental. Del que ens hem de mentalitzar és que no 

podrem consumir tanta energia com creiem. Fem comptes. En 

un any de consum de petroli, que és un terç de l’energia que 

consumim, cremem el que van trigar les plantes a fer un milió 

d’anys. En un dia, l’energia que ens arriba del Sol és 10.000 

vegades la que consumim; però aquesta energia la fa servir 

la maquinària de la Terra per fabricar plantes i altres coses 

importants per al manteniment del planeta, i és de baixa 

energia –és a dir, poc útil perquè està escampada per tot el 

planeta i concentrar-la implica pèrdues. Són discussions molt 

tècniques, però el que pretenc indicar és que tota l’energia 

que es pot aprofitar, que és el punt clau, és limitada. Estimo 

que podria ser del 30 al 40% del que consumim actualment, 

com he dit abans. De manera que no podrem tenir tota 

l’energia que vulguem. 

[RB]: Quines intervencions poden fer els governs per reduir 

els efectes negatius de la caiguda energètica (de petroli) del 

40% el 2025? 

[AT]: Nacionalitzar les empreses. Ja hi ha iniciatives en 

aquesta direcció. Això vol dir que no hi haurà més recursos 

per a sanitat, educació i despesa social. Esmorteirà el cop, 

però una caiguda del 40% del preu del petroli pot ser un cop 

gros. 
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[CJ]: Com podem buscar solucions que puguem prendre 

nosaltres, per identificar un missatge positiu? Què podem fer? 

Els ecologistes dels anys seixanta, que picaven molta més 

pedra, deixaven les safates de plàstic al taulell de la caixera 

del súper. Podem fer alguna cosa similar? 

[AT]: Tinguem en compte que el format és molt dens, que el 

problema és enorme i que hem fet el diagnòstic. Ningú no ens 

salvarà, no podem tenir cap confiança. Els canvis socials, ja 

ho he comentat, són els que tenen més eficàcia. Fa uns anys 

vaig estar en un seminari que va fer un dels experts més 

importants en el tema dels plàstics, i que és espanyol, i va 

comentar un exemple de gestió de plàstics en una comunitat 

a Califòrnia, on es van prendre mesures com la que acabes de 

comentar i es va reduir al voltant del 80% la quantitat de 

plàstics a les lleres dels rius. Perquè la major part del plàstic 

no va directament al mar, sinó que cau en qualsevol lloc, el 

vent l’arrossega fins a la llera del riu i, finalment, arriba al 

mar. Amb la crisi energètica passa igual que amb la crisi 

climàtica. Els canvis importants que cal fer són socials; cal fer 

canvis d’hàbits. I hi ha moltíssima cosa que es pot fer. 

[MB]: Per acabar, en perspectiva històrica, sempre que les 

societats han tingut dificultats serioses de veritat, han segut 

entorn d’una taula, han analitzat la situació i han pres 

decisions sàvies. Si no, no estaríem aquí ara superant un virus 

que és tan emprenyador, parlant-nos a distàncies de 

centenars de quilòmetres sobre les expectatives del 2100. Tot 
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plegat és perquè les societats han anat superant les 

dificultats, pujant esglaons. De vegades, però, ens hem 

quedat en replans. Aquest repte que acarem amb els 

combustibles fòssils durà un període no gaire satisfactori, però 

ens haurà deixat bones lliçons per continuar endavant. 

Des que vam baixar dels arbres fa ja uns milions d’anys, ens 

hem anat espavilant força. No crec que ara tinguem un 

problema insalvable. Ens en sortirem de manera més ràpida 

o més lenta, més o menys amable. Això sí, difícilment 

apareixeran invents miraculosos. És més aviat un tema social, 

d’actitud, de tenir consciència que hem d’anar treballant tots 

plegats en la bona direcció. 

MARTA MASATS: Ha quedat clar que la pandèmia que estem 

vivint és una mena de rebel·lió de la natura, perquè som una 

espècie un pèl depredadora. Ens ha quedat clar que, pel que 

fa al canvi climàtic, ni la nostra generació ni els nostres nets 

viurem una millora. I el que hem de fer, en qualsevol cas, són 

canvis socials. 

Deixem aquí aquest experiment de servei comunitari amb la 

intermediació de la tecnologia. Hem hibridat «Les Veus de la 

República» amb els «Cafès Científics», que porta la Cristina 

Junyent. Moltes gràcies, Mariano i Antonio.  

Ha estat molt bé; també molt desencoratjador, hi ha qui s’ha 

deprimit molt, però ens convenen aquests banys de realitat. 

Recordem que el dia 10 de juny parlarem de la COVID-19 a 

partir de la traçabilitat de les dades a través de la tecnologia. 
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No us perdeu la conversa de Frederic Bartumeus i Karma 

Peiró. 

Cal dir que per fer aquesta xerrada i la que ve, també hem 

comptat amb la col·laboració d’Elsa Corominas, que està per 

aquí, i li vull donar les gràcies. Moltes gràcies també a Núria 

Tarragó i Clara Drudis, que han estat al peu del canó per la 

qüestió tècnica. 

En aquests dies de pandèmia intentem tenir la casa plena 

d’activitats en línia. Moltes gràcies a tots, i adeu! 
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La traçabilitat de la pandèmia amb les dades, 

possibilitats i riscos (10/06/2020) 

Aquesta és la segona i darrera sessió virtual en què 

col·laborem en temps de pandèmia els «Cafès Científics» i 

«Les Veus de la República» (per ordre d’aparició). 

Avui parlarem sobre la traçabilitat de la pandèmia a través de 

les dades, amb Frederic Bartumeus, expert en l’anàlisi de 

dades i els estudis teòrics de la mobilitat, i Karma Peiró, 

periodista de dades. Cadascun d’ells havia participat ja en un 

cafè científic. 

Ens enfrontem a un virus nou, el comportament del qual no 

podem predir: si amb el bon temps disminuiran els contagis, 

si mutarà, si es tornarà un virus estacional o si el juliol tindrem 

un rebrot pel desconfinament. Els ciutadans som conscients 

que és molt probable que apareguin noves onades d’infecció 

per coronavirus. I hem sentit que una possibilitat per tal que 

aquests brots siguin més suaus és rastrejar els nous casos de 

manera eficaç, un repte tècnic associat a problemes ètics. 

Hem convidat dos experts per comprendre les implicacions 

d’aquesta eina, que són: 

Frederic Bartumeus, investigador ICREA del CEAB –CSIC-

CREAF. 

Frederic Bartumeus és expert en l’anàlisi de dades i els estudis 

teòrics de la mobilitat. Ara participa amb altres experts de 

diverses disciplines per analitzar les dades que obtenen les 

operadores de telefonia i els servidors de mapes, com també 
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l’ús de les aplicacions dels mòbils per estudiar la mobilitat en 

les etapes d’apertura del confinament i augmentar la capacitat 

de traçabilitat dels contactes dels afectats per coronavirus. 

Amb aquestes eines es planteja ajudar al desenvolupament 

d’estratègies per al desplegament d’un confinament més 

selectiu i un millor control de la pandèmia. Com s’elabora un 

projecte així? Què té en compte? 

Karma Peiró, periodista especialitzada en tecnologies de la 

informació. 

Karma Peiró és experta en periodisme de dades. Va participar 

en l’elaboració de l’informe «Intel·ligència artificial: decisions 

automatitzades a Catalunya» i segueix explorant el vessant 

més ètic de les dades i de la intel·ligència artificial, posant en 

relleu com la IA impacta en les nostres vides a través de 

l’aplicació d’algorismes en sectors com l’educació, la banca, 

els negocis, el sistema judicial, la salut o la ciberseguretat, 

entre d’altres. Com es poden regular els aspectes ètics 

associats a la traçabilitat que es vol implantar per contenir la 

pandèmia? 

FREDERIC BARTUMEUS. Estic involucrat en un projecte de COVID-

19 relacionat amb la mobilitat a partir dels telèfons mòbils. La 

mobilitat es pot estudiar a partir de dades de les antenes de 

telefonia mòbil, que a Espanya són bàsicament de tres 

companyies: Orange, Vodafone i Telefónica, que tenen 

repartit el territori espanyol per terços. 
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També es pot rastrejar la mobilitat a través d’aplicacions del 

mòbil, obtenint informació del GPS del nostre aparell. Les 

xarxes socials també permeten rastrejar, perquè, per 

exemple, Twitter permet de geolocalitzar les piulades, a més 

de poder rastrejar tòpics que es comentin a la xarxa. 

Durant la pandèmia s’han fet servir aplicacions mòbils per a 

diferents situacions. Al principi calia fer-les per al seguiment 

dels símptomes i les recomanacions de salut, per regular i 

canalitzar els casos sospitosos i alliberar la pressió sobre el 

sistema sanitari. També s’han fet servir aplicacions per traçar 

el moviment dels infectats, perquè es puguin anar confinant, 

i les persones que hi han estat en contacte ho sàpiguen i 

també es puguin confinar de manera voluntària. I el tercer 

grup són les aplicacions que fan recerca sobre la mobilitat per 

minimitzar el risc de dispersió viral, que són les que nosaltres 

estem fent. Permeten enviar recordatoris sobre la 

desescalada, fer enquestes –per veure si es fa servir 

mascareta–, i qüestions d’aquesta mena. 

Les apps de traçament de positius són especialment 

necessàries en el cas de la COVID-19 perquè serà una 

epidèmia de cua llarga; és a dir que, malgrat que estem en la 

fase de decaïment, el virus segueix actiu i circulant. A més, 

és una malaltia que genera moltíssims asimptomàtics, amb la 

qual cosa encara fa més difícil saber qui està infectat i qui no 

ho està. I encara hi ha moltes persones susceptibles, no 

immunitzades, perquè no han estat en contacte amb el virus. 
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Es considera que avui hi ha entorn del 5% de la població de 

Catalunya infectada, com a molt el 16% a tot Espanya. És 

molt poc, encara tenim moltes probabilitats de ser infectats. 

Per tant, és clau saber a qui pot haver infectat una persona 

portadora del virus. Aquest tipus de seguiment es fa a l’inici 

de les epidèmies, especialment quan se sospita que ha 

aparegut per casos importats. A Espanya, es va assumir que 

la malaltia no residia al país, que els infectats arribaven de 

fora. Aquest seguiment es pot fer de manera manual. Però 

quan el virus ja està circulant, el traçat s’ha de fer de manera 

massiva. 

La idea bàsica és molt senzilla. Dos mòbils connectats per 

bluetooth s’enviaran missatges amb unes claus 

identificadores, que quedaran emmagatzemades dins els 

mòbils. Quan una persona s’infecti, podrà actualitzar el seu 

estatus a l’app i compartir la informació amb un servidor 

central, previ consentiment, que avisa els contactes dels 

darrers dies. 

Hi ha tres formes tecnològiques de fer el seguiment, totes 

intenten preservar la privacitat, que es considera clau. Altres 

països que han utilitzat aquestes eines, no compleixen les 

normes de privadesa europees; per tant, us presentaré els 

tres projectes que considero més seriosos.  

La primera proposta va ser Pan European Privacy-Preserving 

Proximity Tracing (PEEP-PT). La segona eina, que s’anomena 

Covidsafepaths, l’ha desenvolupada un grup del MIT 
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(Massachussets Institute of Technology), i utilitza el bluetooth 

i el GPS, cosa que és força interessant, perquè l’ofereixen de 

manera gratuïta i oberta al personal sanitari per estudiar les 

dades de transmissió de la malaltia. Finalment, un altre 

projecte que desenvolupa una organització suïssa, que prové 

del grup de PEEP-PT, però que es va escindir, va idear una 

altra metodologia que es diu DP-3T (Decentralized Privacy-

Preserving Proximity Tracing), que utilitza un plantejament 

descentralitzador. 

Els projectes segueixen bàsicament dos sistemes: el mètode 

centralitzat i el descentralitzat. En ambdós casos, quan dues 

persones es troben, els seus mòbils intercanvien una clau, un 

codi anònim. En el mètode centralitzat, el que proposa el grup 

europeu és que quan una persona doni la informació que ha 

resultat positiu per la COVID-19, un ordinador en rebi la clau 

anònima i la dels contactes que ha tingut en els darrers quinze 

dies –l’arxiu de contactes és efímer, s’esborren a mesura que 

passa el temps. S’avisa les persones que han estat en 

contacte amb un positiu, amb indicacions per fer-ne el 

seguiment. Tot és anònim, però tota la informació 

s’emmagatzema en un servidor centralitzat, que se suposa 

segur i al càrrec d’una institució competent. 

És a dir, els identificadors efímers es distribueixen als usuaris 

de l’app a mesura que es detecten contactes positius. Només 

són els casos positius els que comparteixen les dades amb el 

servidor central, que reconstrueix la xarxa de contactes. Tot 
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això protegit per una autoritat, que garanteix no fer un ús 

inapropiat de les dades i de la informació; com, per exemple, 

trametre-la a un control de duana, una agència d’intel·ligència 

o que es pugui demanar informació de manera legal. Però 

sempre pot passar que algú es coli al servidor, o que hi hagi 

pressions polítiques o un canvi legal, que obliguin a cedir les 

dades per alguna altra qüestió. 

En el mètode descentralitzat, quan una persona informa que 

ha canviat d’estatus, el servidor central, en comptes de 

quedar-se amb la informació de la persona i el seu rastreig, li 

dona la informació dels contactes. És a dir, guarda la 

informació dels usuaris també amb una clau. Quan una 

d’aquestes claus ha estat positiva, sí que guarda la 

informació, però són els usuaris els que han de preguntar si 

han estat en contacte amb un positiu i només la persona ho 

sap. No en queda cap informació al sistema central. 

En el model descentralitzat s’evita que algú pugui accedir a 

les dades, perquè no s’arxiven. Guarda les dades sensibles al 

mòbil de l’usuari, el control de dades flueix de manera que 

evita romandre en un servidor –que només existeix per 

capacitar les persones per tal que puguin fer servir els seus 

terminals per traçar els contactes. I, com que no té dades –

només codis anònims–, no és vulnerable. 

Què han fet Google i Apple? Com que saben que les aplica-

cions que s’estan preparant requeriran l’ús de bluetooth i 

potser GPS, i els seus sistemes operatius les prepararan per 
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tal que quedi clar com fer-ne ús, han fet que els mòbils conec-

tin fàcilment amb el servidor amb la idea descentralitzada. 

Així, diferents apps, amb els nous sistemes operatius, 

facilitaran la comunicació entre mòbils i servidors a través de 

dades encriptades. 

Els experts en apps de traçabilitat, les comparen amb una 

vacuna. Tothom sap que la vacuna és clau i tothom sap que 

trigarà un temps, perquè ha de passar per una sèrie de fases; 

tots pensem a veure si el 2021 s’hauran fet els testos que cal, 

s’ha provat en mamífers (primer en ratolins, després en 

diferents persones seguint protocols a l’atzar en pacients de 

diferents tipus) abans no es pugui implantar a escala global. 

Amb la tecnologia de les contact tracing apps passa el mateix; 

són una invenció. A diferència d’una innovació, un invent és la 

idea i la tecnologia per desenvolupar-la. La innovació és la 

factura de la idea i la implementació en el territori i la societat 

l’ha d’utilitzar de manera massiva, si no es queda només com 

a idea. 

Amb les contact tracing apps passa això: si tenim la tecnologia 

i tenim la privacitat relativament solucionada, però no la 

utilitza un nombre suficient de persones per mala informació, 

per por, perquè no entenen de què va, perquè no s’ha fet un 

bon pont entre la tecnologia i la comunicació a la societat... 

no serveix per a res. Que existeixi la tecnologia i ben feta, no 

vol dir que la tinguem immediatament de manera útil. 
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Hi ha d’haver un acord tàcit entre els desenvolupadors 

d’aquestes tecnologies, les idees que hi ha al darrere i la 

ciutadania. I aquest acord haurà d’estar molt ben escrit i ben 

explicat. La comunicació, com vam comentar amb Karma 

Peiró, si és excessiva, massiva, com les fake news, genera 

molta confusió. Estem en la pandèmia amb més possibilitats 

d’intercanvi d’informació, cosa que és bona; però també és la 

pandèmia amb més soroll en molts aspectes diferents. Per 

això jo proposo que ens guiï el sentit comú; però no és fàcil, 

ja que no és el més comú dels sentits. 

Ho comparo amb el cas de les mascaretes. Al principi hi havia 

el gran debat mediàtic sobre si calia o no calia dur 

mascaretes; si és útil per a la persona infectada, però no per 

a la persona que no ho està… Escolteu: una mascareta és una 

barrera física a l’alè que ens enviem els uns als altres; pot ser 

més o menys efectiva, però segur que alguna cosa frena en 

relació amb les contaminacions, com si ens poséssim una mà. 

Per més tecnologia que hi hagi, les regles que hem de seguir 

són: quedar-se a casa, mantenir la distància entre les 

persones i rentar-se les mans. Ser conscients i minimitzar els 

riscos. 

Les normes bàsiques, l’epidemiologia clàssica i les noves 

tecnologies que es creïn, ens han d’ajudar en una societat 

responsable a erradicar el problema del coronavirus. 

KARMA PEIRÓ. En Frederic m’ha donat el fil perquè parlava de 

la necessitat de parlar bé. Però abans vull agrair a «Les Veus 
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Científiques» l’oportunitat de poder participar en aquest 

debat. M’agradaria posar-me al lloc de la ciutadania. Per tant, 

trobo que és un bon moment per aprendre, però també és un 

bon moment per repensar com es comunica tota aquesta 

tecnologia que ha presentat en Frederic, perquè tenim una 

allau d’informació respecte a les apps que, en temps de crisi, 

encara s’ha explicat pitjor. Se n’han explicat els avantatges, 

però no els riscos que comporten a les persones. I tampoc no 

se sap, com deia al final en Frederic, si es podran detectar 

nous contagis, perquè si no se la instal·la molta part de la 

població, tanta tecnologia no servirà de gaire. 

Em venen al cap molts projectes que s’han fet de ciència 

ciutadana en què ha calgut la col·laboració directa de la 

ciutadania i que han donat molt bons resultats; però, en 

aquests casos, sempre s’ha donat informació de manera 

transparent: quins són els objectius i quins han estat els 

resultats per tal que, col·lectivament, es pugui entendre en 

què s’ha contribuït. 

Ja feia anys que en sentíem a parlar, però aquests dies de la 

pandèmia s’ha fet referència especialment a dos conceptes: 

privacitat i protecció de les nostres dades; sobretot perquè 

s’ha començat a informar d’aquestes apps que es pretenien 

crear des dels governs (amb equips d’investigadors i de 

tecnòlegs) i quin n’era l’objectiu. Abans en sentíem a parlar 

pel mal ús que han fet algunes empreses del Silicon Valley de 

les nostres dades i de la nostra privacitat.  
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També hem sentit a parlar de la Llei europea de protecció de 

dades que, a diferència dels ciutadans dels Estats Units o dels 

xinesos, per marcar els dos eixos tecnològics del present, 

sembla que faci que els ciutadans europeus estiguem molt 

més protegits. Però és així o ho podem posar en dubte? Les 

informacions que ens donen no són del tot precises. I tampoc 

no se sap, en el cas que nosaltres sentim que se’ns ha 

vulnerat la privacitat, a qui hem de protestar o reclamar. 

Enmig de la confusió, ens arriba aquesta pandèmia. I ara, per 

a què serveixen aquestes apps? Com puc evitar els contagis? 

Quines dades personals m’agafaran? Fins quan em 

controlaran? En Frederic ens ho ha aclarit, però no tothom té 

aquesta informació.  

Se’ns explica de manera desendreçada i poc precisa que 

l’administració posa en marxa una app en el desconfinament 

que ens hem d’instal·lar per detectar els possibles casos 

d’infecció, però no expliquen les mesures que cal prendre per 

evitar els contagis ni fins quan faran el seguiment: Fins al nou 

brot? Fins que surti la vacuna? Fins que sigui efectiva? On 

anirà a parar tota la informació? 

Karma Peiró mostra diversos titulars de diari. Els titulars dels 

diaris pregunten si rastregen els nostres mòbils (l’OCU) i 

desmenteixen un WhatsApp que circulava. Un titular de 

Xataka, una de les publicacions de referència en línia 

especialitzada en tecnologia és aquest: «El lío de las 

aplicaciones COVID-19: estos son los proyectos españoles 
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donde el móvil es el principal arma frente al coronavirus»; fan 

servir un llenguatge bèl·lic i parlen de «lío». Un altre titular a 

Las Provincias diu: «La peligrosa app del coronavirus que 

acaba tomando el control de tu móvil». A El País: «El peligro 

de las apps: la Generalitat emplea a una empesa de marketing 

en su aplicación contra el coronavirus». I uns quants més. 

Venim d’un context en què es comenta que Facebook va 

pervertir el concepte de democràcia, perquè va permetre 

prendre dades que van servir per canviar el resultat de les 

eleccions als Estats Units; en què Google no ha tingut un 

comportament gaire ètic. I ara ens diuen que una empresa de 

màrqueting prendrà les dades del coronavirus per a la 

Generalitat. Mostra altres titulars d’El Economista, elDiario.es, 

La Vanguardia… I una app de l’Ajuntament per mostrar quines 

platges estan ocupades; però, com ho saben? Per sensors, 

per càmeres que et poden agafar en biquini o topless? Jo sé 

que no, però algú pot dubtar i salten les pors. En cas que hi 

hagi privacitat, no es dona massa poder a aquestes 

empreses? 

No oblidem que Google té un contracte amb la Generalitat de 

Catalunya que li permet que tingui dades de tots els escolars 

catalans. De fet, no identifica els escolars en concret, però 

n’identifica els hàbits, què fan, en quins horaris, què miren, 

com ho miren… El col·lectiu XNET, de defensa dels drets 

digitals, va aconseguir, per fi, que el govern català permetés 

veure la contractació que ha fet amb Google i per quants anys. 
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Amb tots aquests precedents, és normal que els ciutadans 

estiguin confosos. 

Què pot passar si hi ha un fals positiu? Confinarà persones 

que no cal que ho facin. No ens diu a quins tercers es donaran 

les dades. Itziar de Lecuona, una investigadora que recomano 

moltíssim per les seves reflexions en l’àmbit de l’ètica en la 

salut, diu que hi ha molt poca transparència i que qualsevol 

mesura ha de ser respectuosa amb els drets adquirits, ètica i 

temporal. 

En apps que s’han posat en marxa en fases anteriors de la 

pandèmia no s’ha estat molt respectuós amb la privacitat. Ni 

l’Stop COVID de la Generalitat, que demanava la targeta 

sanitària; la CORONAMADRID, que llegia la teva localització 

del mòbil, informava a tercers –com el Banc de Santander i 

Ferrovial–, tenia les dades de l’app de Madrid... Doncs 

finalment perdem la confiança en l’administració, tenim por i 

no ens volem descarregar l’aplicació. 

Si busquem mirades internacionals trobem titulars com el de 

Nature: «Ten reasons why immunity passports are a bad 

idea»; el de Technological Feature: «Coronavirus contact-

tracing apps: can they slow the spread of COVID-19?» o el de 

la Unió Europea: «Coronavirus: la UE pren més mesures per 

fer front a la desinformació», els titulars també fan dubtar. 

Tampoc no ajuden. 

Vaig presentar la meva col·laboració al treball de recerca: 

«ADA en acció: treball de recerca a Catalunya», un informe 
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encarregat per l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 

Intentava, en un to divulgatiu, sacsejar la curiositat individual 

explicant per a què serveixen i on s’apliquen els algorismes 

de decisió automatitzada (ADA), com són els algorismes que 

decideixen coses a les nostres vides; volia explicar quina 

mena de tecnologia és. Ho he explicat en diversos àmbits 

(laboral, judicial…) i he volgut fer èmfasi en la part ètica, per 

l’aportació d’experts amb les veus de més d’una trentena de 

professionals especialistes en ètica. 

«Haurien d’existir donants de dades» va dir-me Petia Radeva, 

professora del Departament de Matemàtiques de la Universi-

tat de Barcelona. No tenim por a donar les nostres dades a 

Facebook, a Google, a Amazon i tot el rastreig que fan de 

nosaltres les galetes, i quan ens demanen les dades des de la 

universitat o una administració ningú no les vol donar. Això 

és per la confusió que tenim. En realitat, per avançar en una 

vacuna, per acabar amb aquesta pandèmia, necessitem ser 

donants de dades. I com ho fas amb aquesta por? 

«Set lliçons per a lluitar amb les dades d’una pandèmia» és 

un article que han publicat aquesta setmana Ricardo Baeza-

Yates, científic de dades, i Karma Peiró. Exposen la confusió 

en la comunicació de dades que hi ha hagut per part de les 

administracions. D’altra banda, els periodistes de dades que 

han volgut aconseguir-les aquests mesos o saber els criteris 

com s’havien pres, no tenien cap mena d’explicació. I les 

dades només duraven exposades 24 hores. 
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Les lliçons apreses han estat: errors en la recollida de dades, 

en la imprecisió, el caos per comptabilitzar els morts, les para-

doxes temporals, la importància de la transparència, la priva-

citat en temps de pandèmia i l’obsessió per comparar-se.  

Les conclusions, per tant, són: falta consciència ciutadana del 

món tecnològic en què vivim; primer, perquè la tecnologia 

creix exponencialment, mai no havíem crescut tant en la 

tecnologia de la informació: quan ja saps què és la internet 

de les coses, et parlen de la cadena de blocs; i quan ja saps 

què és, et parlen del rastreig de contactes… Moltes vegades 

dones consentiment a tot per poder tenir accés al web que 

vols. 

Cal activar mecanismes per a un bon rendiment de comptes 

des de l’administració, que posi els canals per confirmar que 

la ciutadania sàpiga a què es compromet i reclamar si no es 

compleix. La decisió d’obtenir una beca, per exemple, l’ha 

presa una màquina, una persona, un comitè? S’ha de 

reclamar formació, coneixement i explicacions clares per a 

una «cultura digital». En realitat, el que estem fent aquesta 

tarda. 

Preguntes dels participants 

[FB]: Estic d’acord amb tot el que diu la Karma. La tecnologia 

és el que és i se’n pot fer bon o mal ús. I hi ha sistemes per 

ser més defensiu amb les eines que utilitzes. Ha d’anar 

acompanyat d’una maduresa social bàsica, per saber què 

estem fent. Quan hi ha tant de debat explícit és quan menys 
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heu de sospitar que es prenen mesures; és quan no veieu res, 

quan cal sospitar que us prenen les dades. Quan Facebook 

diu: «He hagut de donar totes aquestes dades i em sap greu» 

i no te n’has assabentat. És molt difícil per a un ciutadà saber 

què s’està fent bé i què s’està fent malament; per tant, el 

ciutadà ha d’exigir als governs, als científics, als periodistes... 

que ens informin dels avenços científics. 

[RdM]: Qui gestiona la governança de les dades de les 

apps centralitzades? 

[FB]: Quan demanes un projecte, et fan descriure qui recollirà 

les dades i per on anirà el seu flux –des que es generen fins 

que són destruïdes–, quant de temps es guardaran i qui n’és 

el responsable. Per tant, la governança pot ser des d’un 

investigador, la seva institució o l’estat. La governança està 

descrita en algun lloc: en el projecte, en el contracte… i ha o 

hauria de ser una informació pública. 

[KP]: Els contractes han de ser públics, per la Llei de 

transparència; però per accedir a un contracte hi ha moltes 

dificultats: webs, navegadors, acreditacions per certificat… no 

ho posen fàcil. I quan hi arribes, falta comprendre la forma en 

què està escrit el contracte. Amb els contractes passa com 

amb les clàusules de privacitat que hem d’acceptar en entrar 

en un web o per descarregar-nos una app. Cal llegir 25 

pàgines en format mòbil! Acceptes sense llegir-ho. 

Quan deia que falta cultura digital, penso que els primers són 

els polítics, perquè prenen la decisió sense acabar de 
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comprendre la tecnologia; necessiten formació, o bé no volen 

informar si rere una tecnologia hi ha una companyia, o no ho 

han explicat bé. En tots els casos, que em canviïn el polític! 

D’altra banda, els periodistes també necessiten formació. 

La tecnologia ja no és una qüestió dels informàtics, dels 

departaments de tecnologia, és una qüestió personal, de tots. 

Perquè un algorisme decideix si em donen un ajut social i 

perquè em demanen que em descarregui una app per 

localitzar possibles contagis. És una qüestió transversal i no 

ens dona temps a preparar-nos. 

[CJ]: Com podríem arribar a l’alfabetització científica? 

A les escoles els preparen, però, i els que ja estem 

escolaritzats? 

[KP]: Caldria que s’ho prenguessin seriosament des de 

l’administració. Caldria impulsar més activitats com aquesta 

per diversos tipus de públic, fent aliances amb associacions 

ciutadanes, amb biblioteques, amb entitats que tenen 

estructures per divulgar… Aliar-se per avançar. I a qualsevol 

persona que pren decisions polítiques en sentir la paraula 

tecnologia, se li hauria d’aparèixer immediatament la paraula 

«ètica». Això és l’humanisme tecnològic, pensar en les 

persones a qui va destinada la tecnologia. Hauria de ser una 

assignatura obligada a totes les carreres, transversal. Cal 

entendre els gràfics amb dades a tot arreu! I l’ètica hi hauria 

d’anar associada. Malgrat tot, ara com ara, l’ètica és una 

assignatura optativa en carreres de tecnologia. Però tornem 
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al fet que els polítics que prenen decisions entenguin bé el 

conflicte. 

[CJ]: Frederic, a Corea van tenir un rebrot que van 

seguir amb una app. Va salvar vides aquesta app? 

[FB]: Sí, però estem en un sistema social i cultural 

completament diferent, amb una estructura més piramidal en 

què s’accepta la imposició del govern, perquè la llibertat 

individual està per sota dels interessos del grup. Què accepta 

una cultura i què no accepta? La tragèdia dels comuns: deixo 

de banda la meva llibertat personal a favor dels altres. 

Aquestes estructures funcionen en societats orientals a una 

certa velocitat, sense debat. Per això van poder fer servir la 

tecnologia per aturar el brot. A Europa seria inacceptable. 

Sincerament, tampoc no és el que jo esperaria d’una cultura 

madura. Sí, ha salvat vides; les posem per davant de la 

manera com s’han fet les coses? 

La tecnologia l’hem d’assumir bé. Jo faria un ministeri de la 

forma en què la tecnologia arriba a la societat: 

transversalment, perquè afecta la sanitat, interior, justícia, 

ensenyament… Hem de trigar vint anys a aconseguir que la 

Generalitat en tingui un departament o l’estat un ministeri? 

Cal que entri la política de dades en els programes polítics. 

[KP]: En l’article escrit amb Ricardo Baeza-Yates 

preguntàvem: «Què poso per davant, la privacitat o ajudar en 

la pandèmia?». Des de l’inici de la pandèmia, en les taules 

d’informació, m’ha mancat veure-hi el responsable de les 
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dades. Així, s’hauria tingut en compte, en totes les decisions 

d’aquests mesos, com es prenien les dades, com es 

compartien entre científics, els aspectes ètics, comunicatius… 

Si vivim en un món de dades i no se’ls dona importància, ja 

podem dir que el big data és el petroli del segle XXI, una frase 

ben buida que hem sentit deu mil vegades. 

[MA]: D’on surten les dades de cada lloc, cap on van i 

qui les distribueix? Quant a la informació, n’hi ha massa 

i contradictòria, quina és la bona? 

[FB]: En qüestions de sanitat he trigat quinze anys a saber 

com estan organitzades les dades; és molt complicat perquè 

hi ha diferents competències territorials, no està centralitzat i 

no és fàcil per l’estructura geopolítica en comunitats 

autònomes, províncies, regions sanitàries, comarques… La 

dada pot ser des de casos detectats, ingressos a UCI, 

mortalitat, testos PCR… Aquestes dades les generen diferents 

actors; quan la Generalitat no s’aclaria amb les dades va 

demanar a les funeràries que els passessin les dades 

directament. I la Generalitat les passava al Ministeri. 

Aquest caos per als periodistes de dades i per als científics 

que volem analitzar les dades –entendre qui les genera, cap 

on van, on es guarden...– és molt difícil. Crec que estem 

millorant; la Generalitat ara té un portal de transparència de 

dades. Quan va començar la COVID, nosaltres anàvem al 

portal i no hi havia informació; per pressió de diversa gent, la 

Generalitat es va veure obligada a obrir-lo per poder-lo 
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estudiar. Són les administracions les que han de proporcionar 

aquestes dades i fins que no les fan transparents és molt difícil 

fer la traçabilitat. Són dades que venen d’hospitals, centres 

d’atenció primària que van a l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya, que les passa al Ministeri… Si vols les dades 

d’Extremadura has de buscar quina és l’entitat que concentra 

les dades… L’organització humana és complexa, hi ha moltes 

competències i molta política pel mig, i una cosa que podria 

ser molt fàcil des del punt de vista racional d’un científic, es 

converteix en un horror, amb tot el component social i humà 

que hi ha al darrere. 

Feu preguntes molt bàsiques, però difícils de contestar, cosa 

que no hauria de ser. 

[KP]: Marisa, el que jo et diré et deixarà encara més confosa, 

però tranquil·la, que el que val és la teva curiositat per fer-

nos les preguntes. Torno a l’article que mencionava. Sembla 

difícil creure que el nombre de morts no sigui exacte. Quin és 

el motiu de defunció d’una persona que patia una patologia 

prèvia i mor en temps de la COVID? Ha mort pel virus o ha 

mort per la malaltia prèvia? Ha mort perquè el personal 

sanitari estava ocupat en la COVID i no l’ha pogut atendre? 

En cada país s’han comptabilitzat els decessos de manera 

diferent; per tant, les comparacions no es poden fer. Per 

exemple, als Estats Units hi ha un incentiu econòmic per a 

l’hospital si una persona va morir per COVID. A Bèlgica n’hi 

ha prou amb la sospita per comptabilitzar una mort per 
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COVID; per això és un dels països que té una mortalitat més 

elevada. A Espanya, fins un cert moment no es recollien les 

dades de les funeràries, perquè no estaven obligades a donar 

les dades al govern. Ni les de les residències d’avis. Quan 

s’adonen que les han de recollir, creixen els morts. Al Regne 

Unit primer ho van comptabilitzar d’una forma i van anar 

canviant, de manera que cada setmana apareixien morts 

anteriors no comptabilitzats. A Catalunya de sobte van 

aparèixer 3.000 morts més. No és gens fàcil. 

Quan parles de la informació, com en Frederic, diria que cal el 

sentit comú. El tractament de les dades en aquesta pandèmia 

ha estat una desgràcia. Finalment, pensem que han mort 

milers de persones, quina sort que no ens hagi tocat a 

nosaltres i puguem estar aquí parlant. Ni els periodistes tenim 

les dades, ni els científics, ni els polítics saben com explicar 

què passa… Benvinguda al caòtic segle XXI de la tecnologia! 

[MA]: Respecte de les aplicacions, quan un hi entra 

potser necessita informació humana. Des d’algun 

servidor no hi ha alguna persona que pugui atendre? 

[FB]: La pregunta, de fet, és si es poden humanitzar les 

aplicacions. Em sembla molt bona idea. Les aplicacions tenen 

la UI (user interface), la interacció de la persona amb l’app. 

Se suposa que hi ha especialistes a fer-te l’ús fàcil, però de 

vegades costa. Crec que les aplicacions s’haurien 

d’acompanyar d’informació, de telèfons de contacte, 

d’adreces de correu… Potser no hauria d’estar a l’app, perquè 
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vols que ocupi el menor espai possible en el teu mòbil, però 

se’t podria adreçar a un web per explicar com es gestionen 

les dades de l’aplicació, amb dibuixos, dades, etcètera. En les 

aplicacions de ciència ciutadana això es fa, perquè justament 

el que volem és la col·laboració i així tenim el millor rendiment 

i la millor forma de retornar l’esforç que fan les persones. 

[KP]: Crec que l’etiqueta «humanisme tecnològic» hauria de 

contemplar això que diu la Marisa, per tal que la tecnologia 

ens arribés de la manera més humana. No sé si sou aficionats 

als jocs de taula; a casa visitem la fira DAU, sobre els jocs de 

taula, que organitza l’Ajuntament de Barcelona a la Fabra i 

Coats. S’hi concentren centenars o milers de persones a jugar 

a jocs que no coneixen; cal una inversió de temps per conèixer 

les regles del joc, que seria anàleg a la clàusula de privacitat 

de les apps del mòbil. Per estalviar temps hi ha persones que 

coneixen bé les regles del joc –i tenen capacitat per explicar-

les– i els trucs –que correspondrien als riscos de les apps. 

Per tant, en les apps seria interessant comptar amb persones 

que fossin capaces d’explicar-ne el funcionament i de 

tranquil·litzar les persones que hi participen. Potser al principi 

costaria molts diners a l’administració, però serviria per 

culturitzar digitalment la població. 

Quan el Frederic parlava de la Llei de transparència, en temps 

d’alarma social va sortir una llei que deia que les persones 

encarregades no podrien fer-se càrrec de les peticions del 

portal de transparència, perquè com que la informació no 
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estava centralitzada, des de casa no podien atendre la ciuta-

dania. Cap periodista va poder preguntar ni el cost d’una app, 

ni els contractes que s’havien signat… En quin segle estem? 

ELSA COROMINAS: Pensava en l’alfabetització, no sabem què fan 

amb les dades, sinó que és confús el mateix terme «dades». 

I això que el terme «dades» apareix en molts llocs: «perio-

disme de dades», «dades en obert»... Probablement ningú no 

sap tampoc què vol dir exactament la paraula «big data». Soc 

editora de la revista ETHE; des de l’equip en què treballem es 

prepara un monogràfic sobre la utilització de les dades en 

l’educació superior i tenim problemes per trobar estudis sobre 

l’alfabetització en dades, hi ha un buit entre la quantitat de 

dades que fem servir i el coneixement que en tenim els dife-

rents col·lectius. Falta pedagogia i coneixement. Gràcies pel 

que ens heu explicat, perquè heu contribuït a la nostra 

alfabetització. 

[FB]: Jo sí que tinc una definició, però és tot el cicle de les 

dades. La dada és un número, un text, el contingut semàntic 

d’una expressió que es pot haver transmès per Twitter… Cert 

que, segons el context, pot tenir una interpretació o una altra. 

El problema, per a mi, és el que preguntava la Marisa: on es 

generen aquestes dades?, qui les genera?, on moren?, què 

passa entremig de tot això?, qui n’és propietari? Fa poques 

dècades generàvem moltes menys dades i ara, cada minut en 

generem milions i milions, i tenim computadores que les 

poden processar. Abans els canals estaven més clars, i ara no 
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ho estan: són a servidors, a qualsevol part del món. Per a mi 

és confús el cicle de les dades. 

[KP]: Molts ànims a tothom! Que podem estar molt 

entretinguts si volem seguir la pista de les nostres dades, 

entrarem en un món que és molt ocult. 

[CJ]: Resumint: Aquesta ha estat una epidèmia diferent de 

les altres, no només per la globalització, sinó per la quantitat 

d’informació i perquè compartir-la ha estat crucial. Les apps 

són eines que, com altres (la mascareta), poden ser eficaces 

davant de l’epidèmia més mediàtica. Ara bé, cal implementar-

les amb un acord tàcit amb la ciutadania, perquè si no s’hi 

implica, com han dit primer FB i després KP, no serviran per 

seguir la cua de la pandèmia. 

Així, cal consciència ciutadana, alfabetització digital i 

humanisme tecnològic en l’adaptació ràpida de les noves 

tecnologies i, sobretot, en la comunicació. 

Moltes gràcies a Karma Peiró i Frederic Bartumeus, els 

ponents, i a tots els participants que heu estat amb nosaltres, 

i bon estiu! 
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Tardor: Fauna diversa 

Volem dedicar els cafès de tardor a diversos grups d’éssers 

vius: els que han colonitzat la ciutat quan hem estat reclosos 

i altres grups zoològics que han estat estigmatitzats, tot i que 

en realitat són fascinants per la seva biologia i la seva 

ecologia. I com que també és l’any dedicat a la sanitat 

vegetal, coincidint amb la Setmana de la Ciència, aprendrem 

com s’ho fan els paràsits per alimentar-se de les plantes. 

Dimecres 30 de setembre: «El desvetllament de la ciutat 

durant la reclusió dels humans». Eloïsa Matheu, de Sons de la 

Natura. En el temps en què els humans hem estat reclosos 

per evitar contagis durant la pandèmia, una altra fauna ha 

ocupat part de l’espai que deixàvem obert. N’hem estat 

conscients perquè hem sentit molt més el cant dels ocells. Ha 

estat la percepció per la baixada de la remor de la ciutat? 

Quins animals s’han sentit més? Han entrat a la ciutat animals 

que habitualment no hi entren? 

Dimecres 21 d’octubre: «Insectes per tot arreu, per què?». 

Marta Goula, de la Facultat de Biologia, UB. Hi ha un ampli 

ventall d’organismes que anomenem insectes, que sovint 

trobem al nostre voltant, tant en ambients rurals com urbans. 

Quines són les raons d’aquest èxit, que es palesen en què els 

insectes són aproximadament el 75% de les espècies animals 

conegudes a la biosfera? 
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Dimecres 18 de novembre: «Com combatim les malalties 

de les plantes?». Marc Valls, del CRAG i la UB. Sota el lema 

«Protegir les plantes per protegir la vida», les Nacions Unides 

(FAO) han declarat el 2020 Any Internacional de la Sanitat 

Vegetal per sensibilitzar la població de la importància de la 

salut de les plantes. Els conreus estan amenaçats per 

nombroses plagues i malalties, que han compromès i podrien 

tornar a comprometre la suficiència alimentària de les 

poblacions humanes. Com s’estudien aquestes malalties? 

Com pot la recerca posar-hi remei?  

Dimecres 9 de desembre: «La bona premsa dels 

ratpenats». Jordi Serra Cobo, de l’IRBio-UB. S’acusa els 

ratpenats d’haver estat el primer reservori del coronavirus; 

però, d’això, en fa molt de temps. A més, és l’activitat humana 

la que ha provocat la pèrdua d’hàbitats i biodiversitat. Al 

contrari de la imatge malèfica mal assignada, gràcies a la seva 

funció ecològica els quiròpters són els millors reguladors de 

les poblacions d’insectes. 
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El desvetllament de la ciutat durant la reclusió 

dels humans (30/09/2020) 

Dimecres 30 de setembre vam fer el primer cafè científic de 

la tardor. Com que estem en temps de pandèmia, la fem 

mixta: presencial i per Zoom. Eloïsa Matheu, de Sons de la 

Natura, ens va parlar sobre el desvetllament de la ciutat 

durant la reclusió dels humans. Ens va anar responent una a 

una les preguntes proposades sobre l’ocupació per part de la 

fauna de l’espai que deixàvem buit els humans en el temps 

de reclusió per evitar contagis durant la pandèmia. Sobretot, 

hem sentit molt més el cant dels ocells, que ens han fet 

prendre consciència de la natura. Però, ha estat només una 

percepció per la baixada de la remor de la ciutat? Quins 

animals s’han pogut sentir més? Han entrat a la ciutat animals 

que habitualment no hi entren? 

Eloïsa Matheu ens confirma el que sabíem. Durant la segona 

quinzena de març, l’abril i el maig, a les ciutats i els pobles 

grans ens vam adonar que, amb nosaltres, hi vivia una fauna 

de la qual habitualment no érem conscients; ha estat més 

acusat sobretot en el cas dels ocells. Rebia WhatsApps amb 

gravacions per identificar les espècies. Normalment eren 

pardals o gavians. Què va passar en aquell període? Doncs, 

bàsicament van intervenir-hi dos factors: d’una banda, la 

baixada de l’activitat humana, que va causar una disminució 

de sorolls, i, de l’altra, l’absència de persones al carrer. A més, 

vam tenir temps per a la contemplació des de finestres i 

balcons; temps per descobrir el nostre entorn mitjançant 
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l’observació i l’escolta. Segur que els pardals i els gavians hi 

eren la setmana anterior, però hi vam parar poca atenció; en 

canvi, en temps d’antropopausa, se’ns van fer palesos. Al 

bosc, van deixar de sentir-se avions; no deixaven esteles al 

cel. A la ciutat, hi havia força menys vibració provocada per 

la remor dels motors. 

So i soroll 

Quina és la diferència entre so i soroll? És complicat definir el 

so, perquè més que una variable física és la nostra percepció 

d’un fenomen físic. La vibració de l’aire arriba a les nostres 

oïdes i neurones i ho percebem com un so. Per això 

l’experiència de l’escolta, com la de mirar –que segurament 

estem més avesats a fer-ho–, produeix una sensació molt 

personal i distinta segons les persones. D’aquí que es faci 

difícil descriure el cant d’un ocell; és agut?, és rítmic? Els dies 

de confinament sentíem el so des de casa perquè no teníem 

soroll. Però, com definir el soroll? És un so desagradable, o 

molest? També costa de definir perquè hi ha persones a qui 

molesta el cant dels ocells o de les granotes. 

Alguns especialistes es dediquen a estudiar paisatges sonors, 

tot el que s’aprecia per les nostres oïdes en un moment i en 

un lloc determinats. I el que s’aprecia en un paisatge sonor 

està format per tres tipus de fonts: la geofonia, els sons 

provocats pels elements no vius de la natura (vent, pluja, 

aigua, mar…) i que, en determinats paisatges, poden 

predominar; els sons d’éssers vius (ocells, granotes, 
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insectes…), que és la biofonia, i l’antropofonia, que és el 

conjunt de sorolls que produïm els humans i les nostres 

activitats, molt incrementada des de finals del segle XIX. I aquí 

entra el concepte soroll. Abans d’aquesta data, s’havia recollit 

com de sorolloses eren les ciutats, amb carros, mercats, gent 

cridant, bèsties, campanes… però no hi havia tecnologia. Amb 

ella ha entrat el problema. Les màquines i els vehicles 

componen l’antropofonia que fa el soroll. 

Sonogrames 

Els sonogrames són representacions gràfiques, normalment 

en dues dimensions, que analitzen els fenòmens sonors. 

Sobre l’eix d’abscisses (X) s’hi representa el pas del temps; 

sobre l’eix d’ordenades (Y), la freqüència –com en una 

partitura, els sons més aguts són dalt i els greus, baix. 

El primer sonograma que ens proposa és el d’una nit a la selva 

de Borneo. Destaca la distribució dels sons, els sons més 

intensos són representats per convenció en els colors clars. I 

també la distribució de freqüències en què emeten els animals 

per poder-se comunicar. Cada espècie canta en una 

freqüència determinada i amb un ritme i una intensitat 

característics, de manera que tots els éssers vius es poden 

comunicar sense trepitjar-se. Ha estat una adaptació, perquè 

tots es volen fer sentir. Ens posa el so corresponent al 

sonograma on es poden distingir més clarament el so de les 

granotes, que són els senyals més marcats. Els altres són 

cants d’insectes. 
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El segon cronograma és d’un dia a les vuit del matí a 

l’Eixample de Barcelona, abans del confiament. A les 

freqüències més greus hi ha més intensitat; la taca groga de 

la part inferior no representa biofonies, sinó antropofonies: 

correspon al soroll dels cotxes. Per sobre de l’eix, es distingeix 

la representació del cant dels ocells, com ara de pit-roig, que 

resta pràcticament emmascarat pel so humà. De vegades en 

un bosc de muntanya, el so d’un torrent també pot 

emmascarar el cant dels ocells. El que ha passat durant el 

confinament és que ha desaparegut aquest soroll de fons. 

En la comunitat mèdica ja hi ha consens que el soroll provoca 

malalties. A la fauna també l’afecta, tot i que de diferent 

manera segons l’espècie, la intensitat o l’època de l’any, 

perquè els ocells, i altres animals, utilitzen el so per 

comunicar-se: per trobar parella, per marcar territori, a la 

primavera els polls han d’aprendre a cantar escoltant els seus 

pares... I davant del soroll, les espècies reaccionen diferent: 

poden interrompre l’activitat, amagar-se, emetre crides 

d’alarma o, més sovint, restar en silenci o canviar algun dels 

seus patrons de comunicació acústica. Però, en general, 

veuen reduït el seu territori, perquè el so n’abasta menys; i 

els pares canten menys, perquè els resulta inútil. En un bosc, 

el soroll d’un avió que passa ve seguit d’un silenci que pot 

durar minuts. Prop d’un aeroport, la biofonia no s’arriba a 

recuperar mai més. Els ocells de ciutat vocalitzen més fort i 

eviten les freqüències més greus, que són les que 

s’emmascaren amb els sorolls provocats pels humans. 
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Fisiològicament s’ha detectat en les femtes nivells més alts de 

glucocorticoides, un reflex de l’estrès que provoca el soroll. 

Als cetacis (i als peixos), els sons que produïm en el mar 

habitualment o les proves nuclears –d’una quantitat terrible 

de decibels–, els estaborneixen, els poden provocar lesions a 

les oïdes i avaraments col·lectius. El soroll ho canvia tot. 

Què ha passat durant l’antropopausa? 

L’antropopausa que ens hem vist obligats a fer ha anat molt 

bé per adonar-nos d’aquesta situació. Per als animals ha anat, 

en part, bé, perquè la reducció dràstica dels nivells de soroll i 

de presència humana ha baixat el nivell d’estrès de la fauna, 

que ha ocupat l’espai que hem deixat buit. A més de la nostra 

disposició a la contemplació, els ocells també s’han pogut 

moure més lliurement pel carrer, amb confiança, per 

l’absència de persones. Podien cantar amb menys intensitat i 

amb un registre més variat. Com que va coincidir amb l’època 

de reproducció dels ocells, s’han pogut comunicar sense 

interferències. També ha afavorit l’època de migració 

prenupcial. Altres animals, com cabirols i porcs senglars, han 

ocupat vies, les carreteres, han entrat a les poblacions… llocs 

on habitualment no s’atreveixen.  

Però molts especialistes consideren que ha estat una trampa 

ecològica: hem deixat que creguessin que havien ocupat uns 

espais que, pocs mesos després, hem tornat a ocupar 

nosaltres. De fet, durant el confinament al Centre de Fauna 

de Torreferrussa han rebut molts animals ferits que 
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deambulaven tranquil·lament per la carretera i «el» cotxe que 

passava els enxampava. D’altra banda, al terrat de la casa 

d’Eloïsa Matheu, a l’Eixample, on habitualment criaven 

gavians, enguany no ho han fet. Interpreta que és justament 

perquè als terrats hi havia molta més gent fent activitats. 

També s’ha comentat que els coloms de la plaça de Catalunya 

tenien gana, perquè ningú no els donava menjar com de 

costum. 

Observant els resultats de l’Institut Català d’Ornitologia 

(ICO), que fa el seguiment d’algunes espècies d’ocells 

terrestres per determinar les tendències demogràfiques, s’ha 

confirmat l’èxit reproductor, és a dir, el nombre de polls. S’ha 

trobat que totes les espècies han tingut un percentatge de 

cries molt superior a altres anys, entre el 50 i el 75% superior. 

Només a dues espècies, el tallarol de casquet (Sylvia 

atricapilla) i el verdum (Carduelis chloris), no els ha anat bé 

el confinament des del punt de vista demogràfic. Va coincidir 

la nostra sortida amb el desenvolupament dels polls? 

Eloïsa Matheu ens posa sons gravats des de la finestra de casa 

seva de mallerengues (Parus major), pardals (Passer 

domesticus), tórtores turques (Streptopelia decaocto) –

darrerament se les veu més, fins i tot dins la ciutat, perquè 

han augmentat la seva àrea de distribució de manera natural–

, gavians (Larus michahellis)… totes sense el soroll de fons de 

motors que ho emmascara tot. També ens fa arribar un vídeo 
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en què una cuereta (Motacilla alba) aprofita un futbolí en 

desús per fer el niu a la porteria!  

El projecte Silent Cities 

Quan va començar el confinament un grup francès va engegar 

el projecte Silent Cities, en què demanaven voluntaris que es 

trobessin en ciutats i que, de manera continuada, poguessin 

gravar des de les seves finestres. S’havia de fer amb unes 

gravadores determinades que es poden programar per 

enregistrar de manera continuada un minut i nou de pausa. 

Així, Eloïsa Matheu va gravar un minut de mostra de cada deu 

des de l’1 d’abril fins al 31 de juliol. 

L’objectiu era conèixer quina era la fauna de la ciutat que 

apareixia durant l’antropopausa i veure com evolucionava, 

entre les espècies animals, i quina relació hi havia entre la 

biofonia i l’antropofonia. Darrerament s’està desenvolupant 

l’ecoacústica, una branca de l’ecologia que pretén estudiar els 

ecosistemes a través del so. A partir de les gravacions, es 

mesura la intensitat del so que hi ha, les diferents freqüències 

i com es distribueixen dins l’espai sonor. Amb aquestes dades 

s’obtenen uns índexs acústics que van seguint. No detecten 

les espècies, però valoren la biodiversitat. 

A la mostra que ens duu Eloïsa Matheu es pot veure reflectit 

el so de la ciutat a l’Eixample diversos dies en diverses hores. 

El temps de cada requadre és d’un minut. S’aprecia el silenci 

més marcat de la tercera setmana de gravació. 
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Òbviament, l’activitat varia segons les hores. S’enregistra 

soroll de cotxes i, en un moment, una ambulància. Altres 

freqüències (com ara les línies entremig dels sonogrames, 

especialment destacables el 2 de maig) no s’ha descobert 

encara a què corresponen. A mesura que al juny ens 

desconfinàvem, la franja vermella de so antropogènic pujava. 

Quan va poder anar a Collserola, va enregistrar el mateix 

fenomen a Can Balasc, des d’on s’enregistra el peatge dels 

túnels de Vallvidrera i el tren, reflectit en el so periòdic greu. 

El so vermell de la nit correspon al cant de les granotes. Hi ha 

moltes dades recollides que cal depurar, estudiar i comparar, 

tenint en compte que als diferents països els protocols de 

tancament han estat diferents, tots amb models matemàtics 

de codi obert. 

Com són els cants dels ocells? 

Molts animals emeten crides de perill, inquietud o alarma. És 

conegut l’exemple de les mones verdes (Chlorocebus 

pygerythrus), que emeten crits diferents si el perill ve per aire 

(una àguila), per terra (un lleopard) o per les branques (una 

serp). Darrerament, exemplars d’una espècie del mateix 

gènere han afegit un soroll nou quan senten drons! Molts 

ocells tenen un repertori ampli (potser quinze o vint 

vocalitzacions diferents), els seus reclams varien segons si hi 

ha fonts d’aliment, quan volen en estols, quan migren, quan 

estan en contacte… En canvi, altres, amb poques 

vocalitzacions ja en tenen prou. 
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Eloïsa Matheu explica que l’equip de gravació de fa anys, amb 

les bobines magnetòfon i les piles, pesava força. Com que una 

bobina només durava un quart d’hora, per gravar bé s’espe-

rava el moment oportú per pitjar el «Rec». De manera que les 

gravacions antigues són menys sorolloses, potser perquè hi 

havia menys soroll o potser perquè se seleccionava més què 

es gravava. Certament, també es perdia algun cant esperant 

la pausa sonora. Ara deixen les petites i lleugeres màquines 

digitals gravant al bosc i van a recollir-les un mes més tard. I 

el material obtingut ha donat resultats sorprenents. Com deia 

Jorge Wagensberg: «Primero llega la solución; y luego, la pre-

gunta.» Explica Eloïsa Matheu que, en el camp de la gravació 

de sons, amb l’aparició de les gravadores de llarg termini 

s’han adonat que s’han enregistrat els ocells que migren 

durant la nit. Abans potser només se sentia un petit «xiic»; 

però, un cop interpretat a qui correspon, se’n pot seguir la 

ruta migratòria. I no només de grans ocells com les cigonyes 

(Ciconia) o els bernats (Ardea cinerea), sinó també d’ocells 

petits de cant, que se sabia que migraven per l’anellament. 

Abans s’estava al corrent que anaven del Delta de l’Ebre, per 

exemple, o a un determinat lloc de l’Àfrica. Ara se sap quina 

és la ruta concreta que fan gràcies a les vocalitzacions dels 

ocells que migren i que detecten diferents gravacions. Els 

aficionats s’avisen quan senten un reclam de migració i 

seqüencialment van seguint un estol que vola a cent metres 

d’alçària! Identificant les espècies, han descobert rutes de 

migració que ningú no imaginava; han recollit una informació 
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rica i valuosa, que intercanvien amb grups europeus i dels 

Estats Units. I, tot això, des de la tardor del 2019! 

En el cas de les migracions, no sabem com els afecta el soroll. 

Sí que se sap que la il·luminació humana els despista: els 

atreu i col·lisionen contra objectes que troben en ruta. Als 

Estats Units han sorgit grups defensors de la natura que volen 

delimitar zones protegides del soroll humà, evitant que hi 

passin avions, cotxes i persones, i afectin la fauna de la zona. 

Seria meravellós per a nosaltres i per a la fauna que es fes 

aquí. 

Com reconeixeu els ocells de nous entorns on aneu a 

gravar? 

En general, en les guies de camp d’ocells trobes imatges de 

les espècies, però poca informació sobre el cant. I, de fet, 

especialment en boscos amb poca llum, és més fàcil sentir-

los que veure’ls. Abans del desplegament de tots els estris 

generalitzats de gravació i de les bases de dades per Internet, 

gravàvem el que sentíem i després, a l’estudi, intentàvem 

trobar l’equivalència entre els noms i els sons. Ara, per 

Internet trobes recursos, com Xeno-canto, una base de dades 

amb els cants dels ocells d’arreu del món, que et facilita la 

preparació dels viatges. A posteriori, pots enviar una gravació 

a un portal i te la identifiquen, o s’hi acosten i et donen pistes 

i opcions per arribar a esbrinar a quina espècie pertany un 

determinat cant. Des de fa uns anys el birdwatching s’ha 

professionalitzat i, als diferents països, trobes guies que 
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reconeixen els ocells pel cant. De vegades només en coneixen 

el nom local, però. 

Amb la tecnologia digital tot és més senzill, hi ha molts més 

aparells, i més econòmics, que fan bones gravacions. Quan a 

Barcelona es va publicar l’Atles d’ocells de la ciutat, format 

per fitxes i un CD amb els sons; l’acollida a les escoles i entre 

els aficionats va posar de manifest que, quan dones eines, la 

gent s’anima! 

Què destacaries del confinament?  

Vaig passar el confinament en un xamfrà de l’Eixample. El que 

destacaria no és tant un animal o un altre, sinó la quantitat i 

la distribució gràcies a la qualitat més neta de l’aire, sobretot 

de nit i de matinada. Pel temps alliberat, vam veure ocells en 

migració que segurament no hauríem vist. Durant el 

confinament, com que no hi havia la màscara de so que tenim 

habitualment, als carrers i a prop dels plàtans de Barcelona 

vaig sentir ocells que habitualment sento als parcs, com ara 

el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), el mosquiter 

(Phylloscopus collybita), la cadernera (Carduelis carduelis), 

molts verdums (Carduelis chloris) o gafarrons (Serinus 

serinus). He gaudit amb els falciots (Apus apus) i els 

ballesters (Apus melba). També vaig enregistrar ratpenats en 

freqüències més baixes, cosa que habitualment costa força. 

Per tant, el que diria és que no he gaudit d’una espècie en 

concret, sinó de la possibilitat de sentir-les totes. 
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Finalment, Eloïsa Matheu ens anima a escoltar la natura en 

qualsevol lloc; agafar l’hàbit d’escoltar és una experiència 

agradable. Només cal allunyar-se una mica del soroll i parar 

atenció. I pots entrenar l’oïda per distingir els cants. A l’hivern 

també pots donar aliment als ocells des del balcó; no és 

convenient fer-ho a la primavera, perquè s’hi acostumen i no 

fan la dieta variada que interessa per al desenvolupament dels 

pollets: menjar i aigua. Al camp, ara és el moment de sentir 

saltamartins, grills i someretes. És molt agradable conèixer la 

natura que t’envolta. 
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Insectes per tot arreu, per què? (21/10/2020) 

Avui dimecres, 21 d’octubre, comptem amb Marta 

Goula, professora de la Facultat de Biologia (UB), per 

explicar-nos per què trobem insectes per tot arreu. 

Abans d’entrar en matèria, m’agradaria destacar que Marta 

Goula va ser la ponent que va rebre de ple la pandèmia, el 

seu cafè va ser el primer a ser ajornat. Però no hem parat fins 

a programar-lo de nou; finalment, set mesos més tard, ens 

n’hem sortit. I, quan semblava que tot anava prou bé, dos 

dies abans del cafè van dir-nos que en cap cas no es podia fer 

presencial. Marta Goula ha tornat a ajustar la sessió. Ha 

mostrat una gran capacitat d’adaptació! Com els insectes, diu 

ella! 

Volíem que ens respongués per què hi ha un ampli ventall 

d’organismes que anomenem insectes, que sovint trobem al 

nostre voltant tant en ambients naturals com humanitzats, 

fins i tot els urbans. Quines són les raons d’aquest èxit, que 

es palesen en el fet que els insectes són aproximadament el 

75% de les espècies animals conegudes a la biosfera? 

Quants insectes hi ha? 

Marta Goula ens explica que trobem insectes per tot arreu, 

per una sèrie de característiques anatòmiques i biològiques. 

Quina base biològica té aquesta afirmació? 

Si mirem la distribució percentual dels animals per fílums, les 

grans formes en què s’organitzen els éssers vius i que agrupa 
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els que comparteixen un pla d’organització comuna, de 

seguida veiem que els artròpodes destaquen en abundància, 

i amb diferència. 

El nombre d’espècies d’artròpodes, invertebrats amb apèndixs 

articulats, correspon al 83,65% de les espècies conegudes. 

Mentre que els cordats, el grup a què pertanyem nosaltres i 

que inclou tots els vertebrats, només som el 3,31% de la 

fauna. 

Dins dels artròpodes, gairebé el 9% són quelicerats (inclouen 

aranyes, escorpins i afins), el 4,34% són crustacis 

(ocupen sobretot les aigües dolces i marines), l’1,53% són 

miriàpodes (inclouen escolopendres i milpeus) i el 85% són 

hexàpodes, tenen sis potes i inclouen els insectes. Això fa que 

el 75% de les espècies animals siguin insectes. 

Actualment, els insectes es classifiquen en vint-i-vuit ordres, 

grups d’espècies amb una organització similar. Entre els més 

nombrosos (37,25%) hi ha els coleòpters, escarabats i 

marietes. Per això el genetista britànic Haldane va dir que, de 

Déu, no en sabia gran cosa, només que tenia un amor 

desmesurat pels escarabats. Conformen l’ordre més gran del 

regne animal i gairebé de tots els regnes en què es 

classifiquen els eucariotes. Altres ordres d’insectes són els 

lepidòpters (arnes i papallones), dípters (mosques i 

mosquits), himenòpters (abelles i formigues), hemípters 

(xinxes de camp, pugons…) i així fins als vint-i-vuit existents. 
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Els insectes viuen en tots els hàbitats, terrestres i aquàtics, i 

en aigües dolces i marines; si bé a les nostres latituds, només 

viuen en les dolces. Se’ls pot trobar a zones rurals i urbanes. 

I també associats a altres animals, com a paràsits. 

Però, com és que hi ha tants insectes i adaptats a tants 

hàbitats? 

Perquè algunes característiques dels insectes els fan molt 

adaptables i altament competitius en el medi on viuen. 

La seva talla és petita: la majoria mesuren de 5 a 20 mm 

(però els marges de variació van d’entre 0,25 a 125 mm). 

També els ajuda l’estructura corporal, la cutícula protectora, 

la segmentació del cos, els apèndixs articulats altament adap-

tables, la capacitat sensorial, l’estratègia oportunista i la capa-

citat locomotora (bàsicament el vol). Vegem-ho per parts. 

La talla petita  

La talla petita els permet ocupar nínxols inaccessibles a altres 

organismes, al mateix temps que els permet passar més 

desapercebuts per als seus depredadors, que no els troben 

fàcilment. Una talla petita també vol dir que sobreviuen en 

poc espai i requereixen poc aliment. I, a més, una talla petita 

permet tenir un desenvolupament ràpid i, en conseqüència, 

cicles vitals curts, de manera que en un any n’hi pot haver 

moltes generacions. 

Moltes generacions són el substrat principal de l’evolució. 

Perquè ofereixen molta variabilitat sobre la qual pot actuar la 
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selecció natural, de manera que es poden adaptar amb molta 

més rapidesa que altres grups animals. 

L’estructura corporal 

Els insectes estan envoltats per una cutícula, un tegument 

derivat de l’epidermis, que creix de dins a fora, està compost 

per tres capes i s’hi desenvolupen estructures com ara sedes 

(mal anomenades «pèls»). Químicament la cutícula està 

formada per quitina i algunes proteïnes que li proporcionen 

flexibilitat a la part interna (endocutícula), rigidesa a la part 

intermèdia (exocutícula) i impermeabilitat a la capa superficial 

(epicutícula). 

El cos de l’artròpode, doncs, queda ben protegit per una 

armadura que els fa d’esquelet extern, que s’introdueix també 

endins i forma un esquelet intern (endoesquelet) que dona 

punts de fixació a la musculatura. Però no és completament 

rígid; està estructurat en plaques articulades per cutícula 

flexible que els eviten de ser massa encarcarats i els 

proporcionen certa flexibilitat. 

El creixement només el poden fer si canvien de carcassa. 

L’exúvia és l’exoesquelet abandonat per un artròpode després 

de la muda. Comprèn les parts exteriors de la cutícula, ja que 

la part més interna és digerida i reaprofitada pel mateix 

animal. 

La musculatura dels artròpodes és estriada i està agrupada en 

feixos. N’hi ha de disposats longitudinalment de cap a cua; 
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tant a la part ventral, com a la dorsal. N’hi ha de 

dorsoventrals, que van del dors al ventre. I també hi ha feixos 

musculars associats als apèndixs, que són estructures en 

parella presents a cada segment de l’animal. 

Altres invertebrats no tenen feixos musculars sinó capes 

musculars contínues, i aquesta disposició no els permet tanta 

precisió en els moviments. Així que els feixos musculars són 

una característica que confereix un salt evolutiu notable, 

enfront de les capes de musculatura contínua. Un altre èxit 

evolutiu dels artòpodes i, en conseqüència, dels insectes. 

El cos dels insectes està dividit en segments o metàmers; és 

a dir, repeticions d’elements en principi equivalents. En els 

insectes primitius, els segments eren repetits, i a cadascun 

s’hi trobava un parell de potes, un parell de gònades, un parell 

d’espiracles, un parell d’elements d’excreció… Era un mòdul 

repetit longitudinalment de dalt a baix. Però l’evolució ha dut 

que en els insectes només puguem distingir els segments en 

la regió de l’abdomen. 

En efecte, a les altres dues parts en què s’organitza el cos 

d’un insecte, el cap i el tòrax, els segments s’han reorganitzat. 

Els sis segments cefàlics són impossibles de distingir, perquè 

s’ha format una càpsula cefàlica compacta. Els tres segments 

toràcics es poden distingir millor, perquè posseeixen els tres 

parells de potes. 

Cada regió corporal s’associa a una funció: al cap és on 

trobem el cervell, els òrgans sensorials i la boca; al tòrax hi 
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ha la regió motora, i a l’abdomen, la regió on trobem les 

vísceres, les gònades i la major part dels sistemes digestiu i 

respiratori. Aquesta integració en tres seccions (o «tagmes») 

és molt eficient i molt versàtil perquè permet una àmplia 

gamma d’especialitzacions. 

En cada segment es poden desenvolupar un parell d’apèndixs 

articulats. Al cap es mantenen les antenes i les peces bucals; 

al tòrax, els apèndixs motors, i, a l’abdomen, només n’hi ha 

restes a la part final de l’abdomen, a la regió reproductora, 

amb funció de còpula en el mascle i de posta en la femella. 

Especialment als apèndixs de la boca, hi trobem una enorme 

especialització. El patró mastegador principal es pot 

transformar en libador, xuclador, picador… Les antenes també 

es diferencien. Com també ho fan les potes del tòrax, que 

poden ser excavadores, caminadores o diversificar-se en 

altres formes de locomoció. Aquest ventall de possibilitats 

anatòmiques ofereix una diversitat d’especialitzacions. 

La capacitat sensorial 

Els insectes responen a tres tipus d’estímul. Són sensibles a 

la llum, gràcies als fotoreceptors. Als estímuls químics –és a 

dir, al gust/olfacte– gràcies a quimioceptors; i a canvis 

mecànics, oïda/tacte, gràcies a mecanoceptors. Anem a 

pams. 
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Els enormes ulls compostos formen imatges acurades que els 

permeten veure amb força detall. I uns altres fotoceptors, 

situats al centre del cap i a sobre dels dos grans ulls, els ocels, 

són ulls simples que perceben la intensitat i la qualitat de la 

llum. 

El sentit del tacte i l’oïda el perceben a través de modificacions 

del tegument, els mecanoceptors. Són petites estructures 

associades o no a pèls, que detecten si algú s’acosta o si hi 

ha un corrent d’aigua o d’aire. Una vibració fa moure el pèl, 

que trasllada la informació a la neurona o al nervi 

corresponent. De mecanoceptors n’hi ha arreu del cos de 

l’animal. 

També perceben sons a través de membranes situades a les 

potes, que actuen com una mena de timpà sensible a les 

vibracions. La capacitat auditiva pot residir en altres llocs del 

cos, segons el grup d’insectes. 

La comunicació química intraespecífica és molt important. Es 

transmet per feromones, molècules volàtils específiques. 

Quan és època de reproducció, la femella n’emet i el mascle 

les detecta als quimioceptors de les antenes. En el seu vol 

intercepta la ploma de la feromona i les diferències de 

concentració l’orienten per trobar la femella. 

Aquesta emissió de feromones a l’aire és aprofitat per altres 

espècies, que són capaces de detectar-les i localitzar, així, el 

parasitoide o el depredador, per exemple. La percepció 

química pot residir també en les peces bucals, l’extrem de les 
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potes, la regió genital o anal, etc. Els insectes fitòfags poden 

trobar la seva planta nutrícia per les substàncies volàtils 

(«olors») que aquesta emet. 

També perceben la temperatura, de manera que s’instal·len 

en la que resulta òptima a cada espècie. 

Aquesta diversitat de recursos anatòmics i fisiològics ens 

permet copsar la versatilitat dels insectes, capaços de 

discernir molts tipus d’estímul i amb franges d’intensitat molt 

fines. I comprenem com els permeten reconèixer la variada 

oferta de medis. 

L’estratègia oportunista 

Els cicles reproductius ràpids dels insectes i els diferents 

recursos de la seva anatomia i fisiologia els permeten 

adaptar-se als diferents medis. De manera que, quan les 

condicions ambientals són favorables i els sistemes sensorials 

els avisen que hi ha suficient aliment, la temperatura és 

adequada, el fotoperíode s’allarga i anticipa que s’acosta el 

bon temps, els insectes són capaços de generar molta 

descendència ràpidament per aprofitar l’oportunitat que els 

ofereix l’entorn. 

Una gran quantitat de descendència ofereix una variabilitat 

genètica, la qual cosa permetrà la supervivència d’alguns 

individus, en el cas que les condicions del medi canviïn. 
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La capacitat de vol 

Una altra característica dels insectes, exclusiva entre els 

invertebrats i molt eficient, és la seva capacitat de vol, que 

només es troba també en dos grups de vertebrats: ocells i 

ratpenats. 

Els insectes poden volar amb tanta precisió perquè la 

musculatura del segment associada a la base de les ales es 

complementa amb l’ús dels músculs longitudinals i 

dorsoventrals que es contrauen i relaxen alternativament. 

L’ala puja i baixa gràcies a la mobilitat de les zones més 

flexibles que uneixen les parts dorsals i ventrals de 

l’exoesquelet. 

Les ales se’ls formen per un estirament extern de la cutícula 

en l’angle dorsolateral de cada segment. L’estirament 

arrossega musculatura, nervis i venes. Les ales noves són 

carnoses i toves, i prenen la seva forma gràcies a la irrigació 

per l’hemolimfa. Després del desplegament, l’animal ha de 

romandre en repòs per tal que l’ala s’assequi bé i prengui la 

seva consistència membranosa, amb tràquees, nervis o venes 

primes. Quan les ales es recullen, es pleguen sempre per les 

mateixes línies. 

Molts insectes, com ara les marietes, tenen un parell anterior 

d’ales endurides, els èlitres, que protegeixen les delicades 

ales membranoses posteriors. Els èlitres poden presentar 

ornamentacions, o bé es poden soldar sobre la part dorsal del 
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tòrax i l’abdomen; aleshores, l’escarabat deixa de ser volador 

per moure’s exclusivament per terra. 

Altres insectes presenten altres variacions a les ales, com és 

el cas de les xinxes de camp, els saltamartins o mosquits i 

mosques, als quals els balancins els fan d’òrgans d’equilibri i 

els permeten de dirigir el vol amb molta precisió. 

Tot un altre desplegament fan les ales de les papallones, 

completament recobertes d’escates. De fet, «lepidòpter» vol 

dir «ales amb escates». Les escates protegeixen del fred i de 

vegades s’associen a estructures glandulars. 

Així, tant per la talla petita com per l’estructura corporal o per 

la capacitat sensorial i de vol i per la seva estratègia 

oportunista, els insectes tenien totes les eines per ocupar el 

nínxol que es va obrir al cretaci, fa seixanta milions d’anys. 

Abans del cretaci en els vegetals predominaven falgueres 

i gimnospermes, plantes com les coníferes. I, de sobte, amb 

el cretaci, van aparèixer les angiospermes, plantes amb flor, 

que es van diversificar en moltes espècies. 

Les angiospermes eren a l’abast de tots els éssers vius del 

planeta, però no tots tenien la capacitat de desplaçar-s’hi 

volant. Així, la confluència d’una oferta alimentària sense 

explotar –com eren les plantes amb flor– i els seus possibles 

consumidors –els insectes que volaven– els va permetre una 

capacitat insospitada per explotar el nou hàbitat. L’enorme 
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diversitat d’insectes que es va generar va coincidir amb 

l’enorme diversitat de les plantes amb flor. 

Després de l’explicació aclaridora, comença el torn de 

preguntes sobre insectes. 

Els primers insectes eren molt més grans. Els enormes 

hexàpodes del cretaci no tenien un vol com els actuals, sinó 

que planejaven; s’enfilaven a un arbre i es deixaven caure. 

Anatòmicament, només tenien la musculatura associada a la 

base de l’ala, no unida a la cara interna del tegument. I 

després es van miniaturitzar. 

Els insectes no arriben a un estat de senescència com 

nosaltres, no envelleixen. Viuen poc, fins i tot les grans 

pregadeus només viuen una temporada. Si emmalalteixen és 

perquè adquireixen patògens, virus, bacteris o fongs. Són 

patògens molt documentats, que també es fan servir per 

controlar les plagues. Si desapareix alguna espècie d’insecte 

és més aviat per pèrdua d’hàbitat. Si desapareix un ocell 

insectívor es podria donar durant un cert temps un pic 

demogràfic de l’espècie d’insecte que menjava, però es 

regularà per l’esgotament o reducció del seu mateix aliment 

al cap d’un temps. 

Nosaltres sí que eliminem els insectes amb pesticides. La 

primera a denunciar-ne la desaparició per l’aplicació de DDT 

va ser Rachel Carson en el seu llibre Primavera silenciosa. 

Alguns insectes tenen la capacitat de ser resistents als 

plaguicides; de manera que, com en una cursa d’armaments, 
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cada cop n’hem de fer servir més. Són capaços de desen-

volupar resistència perquè els insectes fitòfags tenen 

maquinàries metabòliques destinades a neutralitzar la 

toxicitat d’alguns vegetals, que poden aprofitar per sobreviure 

als productes tòxics d’origen humà. 

Quan en un habitatge hi ha una infestació per insectes val la 

pena fer servir insecticides bioracionals, que interfereixen en 

la síntesi del tegument, de manera que la cutícula no es 

desenvolupa bé. Un insecte sense cutícula és un insecte mort 

perquè la musculatura també s’insereix en l’esquelet extern. 

Per tant, cal comprar l’esquer alimentari amb l’insecticida 

bioracional per tal que se l’enduguin al niu, de manera que la 

descendència neixi amb defectes de cutícula; l’efecte 

antiplaga és més lent, però més eficient. 

Les plagues de vegetals poden ser propiciades perquè l’estrès 

hídric associat al canvi climàtic els debilita. D’altra banda, els 

boscos de pins –respecte a la processionària– han ocupat 

extensions més àmplies de la que els pertocaria. La successió 

a la Mediterrània duria a la substitució de pins per roures i 

alzines. De manera que hi ha moltes raons per les quals les 

plagues poden prosperar en boscos alterats per la gestió 

humana. Cal tenir en compte, també, que una fase de la 

processionària és sota terra; i que mai no emergeixen totes, 

una reserva es manté al subsol, per si de cas els arbres no 

estan bé. 
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L’èxit dels insectes també és degut al fet que tenen una vida 

simplificada, atès que no tenen una despesa energètica 

important per mantenir la seva temperatura constant. La seva 

reproducció, d’altra banda, és més simple que la dels rèptils 

o les aus, que també ocupen el medi terrestre, però fan ous 

més complexos i més protegits. La quitina dona consistència 

als ous dels insectes, de manera que en la major part dels 

casos els progenitors no en tenen cura. 

Entre els insectes, la cura parental només la fan poques 

espècies especialitzades en recursos que són escassos i 

discontinus en el temps, com és el cas d’uns coleòpters que 

s’alimenten de cadàvers de vertebrats. Els detonants de 

l’aparició de la cura parental són diversos, un comportament 

present en força ordres d’insectes. 

A més, els insectes van aparèixer en el moment oportú. Quan 

van aparèixer altres animals, com els vertebrats, els insectes 

ja s’havien fet els amos del medi terrestre. 

Quant al medi aquàtic, els insectes són més abundosos en 

l’aigua dolça. També es poden trobar al mar, fins i tot lluny 

de la costa; però hi són escassos. Els grans conqueridors de 

les aigües marines són els crustacis, evolutivament molt 

pròxims. 

Els insectes com a grup són generalistes, per això han 

conquerit tants espais. Però, mirant les espècies, n’hi ha més 

d’especialistes que de generalistes, o potser cinquanta 

cinquanta. Però és difícil la descripció d'«especialistes», 
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perquè en una mateixa planta n’hi ha que viuen a les fulles, a 

la part alta del tronc o a la base. 

Insectes paràsits d’humans no n’hi ha gaires: polls, puces i 

xinxes són els principals També alguns dípters en fase 

larvària. N’hi ha que són vectors de patògens, com els 

mosquits; ara bé, potser només el 0,5% (estima totalment 

arbitrària) davant d’un milió d’espècies ens són perjudicials. 

La resta, pol·linitzen, descomponen la matèria, fan 

desaparèixer cadàvers d’animals i plantes, regulen plagues… 

El percentatge que ens causa benefici és enormement gran, 

si és que hem de classificar els insectes entre perjudicials i 

beneficiosos per als humans, un concepte completament 

antropocèntric. El paper evolutiu dels paràsits acaba essent el 

de controlar poblacions afeblint els individus. 

Acabarem menjant insectes?  

És una idea fantàstica, perquè tenen una proteïna molt rica, 

dietèticament parlant; tant o més que la carn de vedella o de 

xai, i sense els perjudicis del colesterol. Segons la FAO hi ha 

entorn 1.500 espècies d’insectes que es mengen per tradició 

cultural, no per imposició. Nosaltres mengem crustacis i en 

xuclem el cap; cosa que esgarrifa a altres cultures. Si se’n 

menja algun directament, el truc és no mirar-lo, per evitar 

l’impacte visual. Les erugues del morrut de les palmeres, un 

enorme escarabat exòtic invasor, per exemple, són molt 

apreciades pel seu sabor dolç i el seu elevat valor nutritiu per 
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a persones del continent africà que ja compten amb els 

insectes dins de la seva dieta.  

Com és que et vas dedicar a l’entomologia, Marta?  

Segurament els estius a pagès van tenir-hi alguna influència. 

L’entorn que se m’oferia era una font d’observació de plantes 

i animals. 

Quan vaig fer la carrera vaig tenir clar que volia fer Zoologia, 

sense cap grup preferent. Durant els estudis, vaig veure que 

els insectes eren un bon sector d’especialització, ja que són 

un grup molt diversificat. No es pot dir que sigui una 

entomòloga des del bressol, però en l’exercici professional 

m’ha agradat estudiar-los i treballar-hi.  

Gràcies, Marta! 
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Amb qui competim per les plantes que ens 

alimenten? (20/11/2019) 

Sota el lema «Protegir les plantes per protegir la vida», les 

Nacions Unides a través de la FAO (Organització de les NU per 

a l’Alimentació i l’Agricultura) han declarat el 2020 Any 

Internacional de la Sanitat Vegetal amb l’objectiu de 

sensibilitzar la població sobre la importància de la salut de les 

plantes. 

De fet, la FAO està dedicant uns quants anys als aliments i 

recursos humans: el 2013 a la quinoa i la cooperació en 

l’esfera de l’aigua, el 2014 a l’agricultura familiar, el 2015 als 

sòls, el 2016 als llegums, el 2018 als camèlids, el 2020 a la 

sanitat vegetal, el 2021 a les fruites i verdures i el 2022 a la 

pesca i l’aqüicultura.  

La salut de les plantes 

Els conreus estan amenaçats per nombroses plagues i 

malalties, que han compromès, i podrien tornar a 

comprometre, la suficiència alimentària de les poblacions 

humanes. 

Recordem la fil·loxera (un insecte) que va començar a 

malmetre les vinyes franceses i després va passar a les vinyes 

de Catalunya; això va provocar migracions de pagesos cap a 

les ciutats, on van passar a ser mà d’obra industrial. Entre 

ells, la família de l’ecòleg Ramon Margalef. 
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Com també la plaga de la patata a Irlanda, provocada pel fong 

Phytophtora infestans que va atacar la base de l’alimentació, 

pràcticament un monocultiu. A causa de la gran fam, entorn 

d’un milió d’irlandesos van morir de gana i misèria, i un altre 

milió van emigrar als Estats Units, Canadà i Austràlia. I, de 

manera local, va provocar la reconversió dels conreus en 

pastures. 

Per conèixer amb qui competim per les plantes que ens 

alimenten hem convidat Marc Valls, investigador del Centre 

de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) i professor de la UB. Li 

hem demanat que ens expliqui com estudien les malalties de 

les plantes i com el seu coneixement es pot fer servir per 

lluitar contra les malures dels conreus. 

Marc Valls declara, en primer lloc, unes premisses: considera 

que un dels deures dels científics és transmetre el seu 

coneixement a la societat. I ens fa reflexionar sobre el fet que 

plantes i animals, inclosos els humans, depenem del mateix 

entorn per sobreviure. De manera que cal integrar el concepte 

«One Health»: si no hi ha condicions pel desenvolupament de 

les plantes, no hi haurà menjar per als animals, ni per a les 

persones; és a dir, que la manca de salut en els ecosistemes, 

directament o indirecta ens afectarà. 

El problema 

Marc Valls ens proposa donar resposta a les preguntes amb 

un aprenentatge basat en problemes. I, per a això, ens 

presenta una imatge en què hi ha un camp de pebroteres 
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separades en dos bancals; en el de l’esquerre, les plantes són 

esquifides, o bé han desaparegut; en el de la dreta, són 

frondoses. Els pebrots obtinguts de les plantes de l’esquerra 

també estan molt més malmesos, que no pas els de la dreta.  

Per què? 

Hi pot faltar aigua? Es tracta de dos camps tractats de la ma-

teixa manera, regats amb aigua de pluja. Com és que el 

paràsit no ha saltat de la meitat d’un camp a un altre? Poden 

ser dues varietats? El cas és que la malura ha fet que la 

producció del camp de la dreta sigui entre cinc i deu vegades 

superior a la del camp de l’esquerra perquè les plantes de 

l’esquerra han estat afectades per una malaltia a la qual eren 

susceptibles. En canvi, les plantes de la dreta són resistents 

al bacteri que provoca la «taca bacteriana» específic de la 

pebrotera. 

L’estudi microbiològic 

Des dels inicis de l’agricultura, de manera empírica i sense 

cap base teòrica, es van anar seleccionant les varietats que 

resistien millor les malalties. Des de fa un temps, la recerca 

va més enllà. Quan una planta està malalta, el primer que es 

fa és cultivar la zona malmesa per poder trobar quin és 

l’organisme que li provoca la malura. En el cas d’estudi dels 

pebrots, la «taca bacteriana» era de Xanthomonas 

campestris, una espècie de bacteri que pot produir malalties 
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en diversos vegetals. I que, en conseqüència, provoca una 

davallada important de la collita. 

En cultivar-lo es veu que aquest bacteri secreta un mucílag –

un polisacàrid que el protegeix de la defensa immunològica de 

la planta– i, també, en la fase en què està fora de la planta, 

al sòl o a l’aigua. Ara bé, com que el mucílag és un producte 

innocu per a nosaltres, la goma xantana es fa servir, de fa 

temps, per espessir, per exemple, en la fabricació industrial 

de gelats. 

En estudis de laboratori s’ha vist que el bacteri Xanthomonas 

campestris també secreta un arsenal d’enzims, bàsicament 

cel·lulases i poligalacturonases, és a dir, enzims que tallen les 

parets de les cèl·lules vegetals, així pot accedir a l’interior de 

la cèl·lula on provoca la podridura de les plantes afectades. 

Els postulats de Koch 

Per saber que un microorganisme determinat és realment el 

causant d’una malaltia en un ésser viu, cal que segueixi els 

postulats de Koch per a les infeccions, establerts a finals del 

segle XIX. Bàsicament, el que diuen és que s’ha d’aïllar el 

microorganisme i, en inocular-lo en una planta sana, li hauria 

de provocar la malaltia. I, per tancar el cercle, cal tornar a 

aïllar el microorganisme en la segona planta afectada. 

I això és el que fan en els laboratoris de fitopatologia: un cop 

aïllat el bacteri de plantes afectades, preparen una solució que 

el contingui amb la qual ruixen plantes susceptibles i plantes 
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resistents. El que s’observa és que els símptomes que 

presenten les plantes susceptibles inoculades al laboratori són 

els mateixos que els de les plantes susceptibles al camp; i 

que, per contra, les plantes resistents no emmalalteixen 

tampoc al laboratori. De manera que es pot inferir que la 

malaltia de les pebroteres de la part esquerra del camp era 

aquest mateix bacteri, Xanthomonas campestris. 

Al laboratori encara fan un altre tractament a les pebroteres 

amb Xanthomonas, tant a les susceptibles com a les 

resistents: en algunes fulles els injecten grans quantitats del 

bacteri patogen. Com a resultat, les plantes susceptibles 

emmalalteixen; mentre que les resistents reaccionen i les 

zones que han estat en contacte amb grans quantitats del 

bacteri fan una mena de cicatriu, una zona seca, morta. Però 

el bacteri no s’escampa, de manera que les plantes no 

emmalalteixen. 

L’estudi genètic 

Davant d’aquestes dues situacions, els genetistes –i Marc 

Valls n’és un– volen saber quin factor afavoreix la resistència 

davant del bacteri; i perquè les plantes resistents responen 

assecant la zona de la fulla on ha estat inoculada una gran 

quantitat de bacteri. Aleshores la microbiologia deixa pas a la 

genètica. 

A partir del bacteri patogen preparen un banc de mutants fet 

amb varietats del patogen que només tenen un gen inactivat, 

diferent cadascuna d’elles. Amb Xanthomonas van obtenir 
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entorn de 20.000 mutants. I, a partir del banc, van inocular 

un a un els bacteris mutants a plantes susceptibles i 

resistents, amb l’objectiu de veure si els provocaven les 

mateixes reaccions vistes al camp. És una cerca de gens per 

a la virulència. 

Després de vint anys estudiant la reacció de les pebroteres 

davant de cada un dels mutants, es va trobar una trentena de 

gens de virulència, que, sorprenentment, estaven agrupats en 

el mateix fragment de genoma. I més sorprenent encara és 

que els gens de Xanthomonas campestris que provocaven la 

«taca bacteriana» als pebrots, els van trobar en 

microorganismes que també infecten altres plantes i fins i tot 

animals! Com ara els bacteris que provoquen la pesta 

bubònica, la salmonel·losi o el tifus. 

Ara bé, no cal entrar en paranoia, perquè no n’hi ha prou amb 

els gens de virulència: si mengéssim pebrots malalts, no ens 

afectaria la «taca bacteriana». Fa milers d’anys que mengem 

fruites i verdures que carreguen aquests bacteris patògens i 

no ens han afectat. De fet, cada dia mengem molts milions de 

bacteris portadors d’aquests gens de virulència sobre les fulles 

dels enciams o altres hortalisses. Cap vegetal no és estèril. 

La coincidència dels gens per a la virulència permet que els 

resultats de l’estudi del bacteri en una planta es puguin 

extrapolar a altres malalties en altres éssers vius; perquè, 

darrere dels mateixos problemes biològics, encara que sigui 

en espècies allunyades, hi actuen gens semblants. 
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Els gens per a la malaltia 

En inocular només una qualsevol de les entorn de vint-mil 

varietats de mutants del bacteri als quals faltava només un 

dels gens de virulència, la pebrotera susceptible no 

emmalaltia; al bacteri Xanthomonas li calia, doncs, que hi 

hagués tot el set de gens complet per provocar la malaltia. 

A les plantes resistents que se’ls inoculaven aquests bacteris 

del banc de mutants, no els sortien taques a les fulles, com 

passava quan s’inoculava el bacteri original amb tots els gens 

per a la virulència. 

Què fan aquest gens, doncs? Cada gen de virulència sintetitza 

una proteïna. I el conjunt de les proteïnes viatja fins a la 

membrana del bacteri on fan una «xeringa molecular». Ara 

s’entén perquè en trencar només un gen, el bacteri no té la 

capacitat d’inocular proteïnes que provocaran la malaltia en la 

cèl·lula vegetal, encara que sigui susceptible: no fa la 

«xeringa molecular». Fa vint anys que se sap que aquest 

mecanisme d’inoculació de proteïnes en la cèl·lula de l’hoste 

el tenen tots els bacteris patògens. 

Quan les proteïnes inoculades entren en les cèl·lules de les 

plantes susceptibles interfereixen en els processos cel·lulars 

de condicions normals, impedeixen que es pugui defensar i, 

així, el bacteri desenvoluparà la malaltia en la planta. 

Diferentment, els virus inoculen el seu material genètic en la 

cèl·lula hoste, s’integra en el de la cèl·lula afectada i, en ser 
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traduït, les proteïnes víriques ja es fan dins la cèl·lula; però 

els bacteris són paràsits extracel·lulars, per tant, per provocar 

la malaltia han de tenir una xeringa que introdueixi els 

enzims, les proteïnes, dins la cèl·lula hoste. 

Les proteïnes de resistència 

En els darrers vint anys s’ha vist que les plantes resistents 

només tenen una diferència amb les plantes susceptibles: la 

proteïna de resistència; les altres proteïnes, entorn de 

30.000, són iguals. I, justament, la funció de la proteïna de 

resistència de l’hoste és detectar que han entrat les proteïnes 

del bacteri patogen i unir-se a una d’elles per tal d’inutilitzar-

la. 

Com han aparegut les proteïnes de resistència? Les proteïnes 

mutants en la planta han aparegut per selecció natural, per 

variació de proteïnes semblants. De manera que, en el 

moment en què el bacteri inocula les proteïnes bacterianes, 

la proteïna vegetal és capaç de reconèixer la proteïna com a 

intrusa i neutralitzar-la en un fenomen de clau i pany, fent-la 

inactiva i aturant la infecció. Ara bé, la resistència durarà fins 

que el bacteri faci una proteïna un pèl diferent, i ja no serà 

reconeguda per la proteïna que fa el gen de resistència. Així, 

la planta esdevindrà susceptible, de nou, davant del nou 

mutant. 

Amb el que sabem ara, si tornem al camp inicial, comprenem 

que les plantes resistents no han emmalaltit perquè tenen la 



121 

 

proteïna que els confereix resistència davant aquest patogen 

en un mecanisme de clau i pany. 

Però, per què la planta resistent que ha rebut una injecció del 

patogen en alta concentració ha assecat la zona afectada? 

Perquè les cèl·lules de plantes resistents que han reconegut 

la proteïna bacteriana a l’interior i l’han neutralitzada, 

segueixen un mecanisme que els provoca el suïcidi per tal 

d’evitar que avanci la infecció. Aquesta mort cel·lular 

programada, que garanteix la supervivència de la planta, a ull 

nu pren forma de taques seques. Se sacrifiquen unes cèl·lules 

pel bé comú, que és la supervivència de la planta. 

Com fer resistents les plantes susceptibles? 

Ara bé, imaginem que es prefereixen els pebrots de les 

plantes susceptibles, pel color, olor, mesura del fruit… o les 

propietats que siguin, i que a més es paguen millor al mercat. 

Des de ben antic i empíricament els pagesos han après a 

creuar les plantes resistents amb les susceptibles per obtenir-

ne plantes millors. Ara sabem que, segons les lleis de la 

genètica mendeliana, en la primera generació filial tindrem la 

meitat de gens de la planta susceptible i l’altra meitat de la 

resistent. Aleshores es programen encreuaments que 

s’anomenen retrògrads: es trien les plantes híbrides que han 

guanyat el gen de resistència i se les creua amb les plantes 

susceptibles amb les propietats organolèptiques desitjades. I, 

així, després de sis o set encreuaments, les plantes híbrides 

resistents cada cop acumularan més característiques 
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desitjades de la varietat que abans era susceptible esdevenint 

resistents al patogen. 

En el cas que hagin mort tots els exemplars d’una varietat 

susceptible, aleshores cal anar a fer l’encreuament amb una 

espècie silvestre genèticament pròxima. Per això es creen 

bancs d’espècies silvestres, perquè la biodiversitat és també 

una font econòmica. Les empreses que produeixen llavors 

busquen espècies silvestres per aconseguir gens de 

resistència que no tenen les varietats conreades. 

Cal ser conscient, però, que els gens no van sols. 

Acompanyant el gen de resistència hi aniran centenars de 

gens més. És a dir que, després dels encreuaments per 

obtenir la resistència, tindrem la mateixa varietat només 

aproximada; perquè, en fer-se resistent, serà diferent. El 

tomàquet de Montserrat que comprem ara és diferent del que 

compràvem fa vint anys perquè tenen gens de resistència a 

les noves malalties que contínuament van apareixent 

associats a altres gens que no sabem què fan. 

La recuperació de varietats autòctones pot donar-ne de més 

saboroses o amb altres propietats desitjades. Pot succeir, fins 

i tot, que tinguin resistència a un patogen. Però el més comú 

és que les varietats autòctones siguin més susceptibles. 

Aleshores el que cal és creuar-les amb plantes resistents per 

tal que adquireixin els gens de resistència. Per això, per a un 

pagès és més sostenible buscar les llavors en empreses on 

treballen genetistes que han aconseguit varietats resistents. 
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Fins ara, aquesta prevenció la fan majoritàriament les 

empreses de llavors privades, però els centres de recerca 

públics també inverteixen a trobar varietats autòctones 

resistents. 

En altres països, on hi ha una bona quantitat de pagesos 

amateurs, en els sobres amb les llavors, s’hi indiquen les 

resistències davant de les malalties. Això és perquè totes les 

empreses de llavors tenen genetistes que constantment fan 

encreuaments per trobar varietats que tinguin gens de 

resistència. 

Mai no ens ha preocupat amb quina planta havien creuat la 

varietat resistent. Perquè, de la selecció feta pels pagesos –

tot i que Darwin en deia selecció artificial– ara en diem 

«natural», encara que hagi estat dirigida i dugui gens que 

desconeixem. En canvi, de la introducció d’un sol gen per a la 

resistència se’n diu que la planta és «artificial». Ens fa por la 

introducció d’un gen conegut i no la de cinquanta de 

desconeguts. Però aquestes reserves amb el temps passaran. 

I pensem, també, que els camps de conreu que són 

monocultius no en tenen res de «natural», és per aquest 

motiu que hi apareixen plagues. Per això cal inocular els gens 

de resistència. A més, com que es conflueix a sembrar la 

mateixa varietat a tot el món i com que els patògens viatgen, 

l’efecte de les plagues s’acusa. Els fitopatòlegs diuen que la 

malaltia és un accident evolutiu. Ara, recordem, però, que la 



124 

 

gran majoria dels bacteris que viuen sobre les plantes no són 

patògens; ans al contrari, sovint els confereixen protecció. 

Marc, per què et vas fer genetista de plantes? 

Sempre he tingut passió per animals i plantes, al jardí de casa 

era feliç. D’aquesta vocació em ve l’interès per la biologia. 

Vaig fer la carrera i, tot i que m’encantava la botànica, em 

vaig enamorar de la genètica, que ens permet comprendre 

problemes complexos a partir dels seus elements principals. 

Arran de la fascinació per la genètica, jo –que era molt 

ambientalista i em veia més en un camp– he acabat en un 

laboratori, però fent preguntes que em permeten accedir a un 

camp. Vaig fer la tesi amb bacteris i vaig tirar cap a les 

malalties de plantes. 

No treballo amb Xanthomonas, l’he dut perquè és un exemple 

representatiu. Treballo amb un bacteri patogen del tròpic; 

però que, amb el canvi climàtic i la globalització, hi ha risc que 

s’acosti a la nostra latitud. I m’agrada remarcar que estudiant 

un bacteri s’aprenen coses d’altres i reflexionar que la recerca 

no se sap mai per on sortirà. Fa dos anys no hauríem dit mai 

que una persona que estudiés els virus dels ratpenats tindria 

cap futur i mireu com estem ara, aprenent-ne tots! 

 



125 

 

El fascinant món dels ratpenats (11/12/2019) 

Al cafè científic de la Casa Orlandai de dimecres 9 de 

desembre va venir Jordi Serra Cobo, de l’IRBIO-UB, per parlar 

sobre «La bona premsa dels ratpenats». Se’ls acusa d’haver 

estat el primer reservori de la COVID-19 i no és cert, 

probablement són el reservori del virus que ha evolucionat 

fins a esdevenir la SARS-CoV-2. Per tant, el més probable és 

que hi hagi una espècie intermediària. No s’ha detectat cap 

transmissió directa de coronavirus de ratpenats en humans. 

Perquè es produeixi aquest salt d’espècies hi ha d’haver un 

estret i perllongat contacte amb els ratpenats. El que cal 

preguntar-se és per què es produeix ara la pandèmia, si els 

ratpenats han tingut coronavirus des de fa probablement 

molts anys. La resposta cal cercar-la en l’activitat humana, 

que provoca la pèrdua d’hàbitats i biodiversitat, cosa que 

facilita la transmissió de patògens. Si li sumem el transport 

exagerat, responsable de la seva propagació, ja tenim la 

pandèmia. 

En realitat, lluny de la imatge malèfica mal assignada, gràcies 

a la seva funció ecològica, els quiròpters són els millors 

reguladors de les poblacions d’insectes, que poden provocar 

malalties als animals –inclosos els humans– i malures a les 

plantes. I, en ser els únics mamífers voladors, la seva 

anatomia i fisiologia els fa un grup zoològic fascinant. 
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Els ratpenats 

Els ratpenats són un grup de mamífers relativament antic. 

Van aparèixer al planeta fa entorn de 64 milions d’anys. Tot i 

això, fins ara els fòssils més antics que en tenim són més 

moderns, de fa uns 50 milions d’anys. I, atès que són com els 

ratpenats que coneixem avui dia, aporten poca informació 

sobre l’evolució que han seguit el desenvolupament de les 

ales i l’adaptació al vol. 

Els ratpenats estan distribuïts per tot el món, excepte a les 

regions polars. Hi ha ratpenats a les illes tropicals, a l’alta 

muntanya, a deserts, a selves tropicals… I això és perquè 

s’han adaptat a un espectre molt ampli d’ambients diferents; 

viuen en coves, avencs, arbres, cases, esquerdes… fins i tot 

dins de les cases. 

En haver tingut la capacitat d’adaptar-se a molts ambients 

diferents, formen un grup amb un clar èxit evolutiu. El 20% 

de les espècies de mamífers són ratpenats; per ara, hi ha 

descrites més de 1.300 espècies. 

Quiròpters 

El terme «quiròpter» vol dir «mà alada». I és això, els dits de 

la mà formen les ales dels ratpenats, només resta fora el 

polze. Entre els dits han desenvolupat una fina membrana (el 

patagi) que els permet de volar. De manera que, a diferència 

de les aus que volen amb els braços, els quiròpters volen amb 

les mans. 
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I, a diferència de les ales dels ocells, que tenen plomes, el 

patagi dels quiròpters és nu i està molt vascularitzat. En ser 

tan fi, evapora molta aigua, de manera que, per no 

deshidratar-se, han de sortir de nit. Només volen de dia en 

zones o quan la humitat ambiental és elevada; a la zona 

humida del Delta de l’Ebre se’ls pot veure volar de dia. 

Els ultrasons 

Els ratpenats no són cecs, és un altre mite. Ara bé, com que 

surten de nit, fan servir un sonar. Els ultrasons són una altra 

de les seves característiques. Amb les cordes vocals fan crits 

molt aguts, que, en la major part dels casos, els humans no 

podem sentir. Hi ha dues menes d’emissió. Els ratpenats de 

ferradura emeten els sons pel nas, com un xiulet en una 

freqüència constant. Però la immensa majoria dels ratpenats 

emeten sons per la boca. I, com nosaltres, que segons com 

obrim la boca, posem la llengua o els llavis, produïm sons 

diferents; aquestes espècies emeten sons en freqüència 

modulada. Un dels sons més comuns és com una sirena, 

comença molt agut i després, baixa de freqüència. De fet, les 

primeres ambulàncies imitaven el to decreixent dels 

ratpenats, perquè se les localitzava millor. 

Emetent i recuperant els seus propis ultrasons detecten el 

relleu i els accidents geogràfics de l’entorn (penya-segats, 

edificis, arbres), i guarden a la memòria una imatge del lloc 

per on es mouen. Amb els ecos dels seus ultrasons detecten 

si els objectes són buits o massissos, si la seva superfície és 
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rugosa o no, si es mouen o estan quiets; detecten, per tant, 

les preses que poden menjar. Els ratpenats també fan servir 

els ultrasons per comunicar-se entre ells, per marcar territori, 

per aparellar-se, per comunicar-se la mare amb la cria, a les 

colònies de cria o durant les rutes migratòries. 

Quan hi ha milers de ratpenats en una cova, són capaços de 

detectar el seu propi eco, i les mares reconeixen la seva cria. 

Això és perquè el timbre de cada individu és diferent. Ara bé, 

segons un estudi a sa Dragonera, quan hi ha molts individus 

de la mateixa espècie junts, alguns individus apugen la 

freqüència d’emissió. Són capaços de modular molt per 

diferenciar-se. Una altra característica és que, dins de la 

mateixa espècie, hi ha dialectes per regions, petites 

variacions; el so que fan a Catalunya no és el mateix que el 

que fan a les illes Balears o a Alemanya. El sistema de 

comunicació dels ratpenats és força complex. 

L’anatomia 

Una de les imatges més típiques dels ratpenats és veure’ls 

penjats cap per avall. S’aferren amb els peus, que resten fora 

de la membrana. En aquesta posició, s’hi poden quedar 

algunes setmanes. No els resulta difícil perquè el pes de 

l’animal bloqueja els tendons dels dits dels peus amb un anell 

que tenen a les potes, de manera que els dits els queden 

arronsats ben subjectes a la roca, o d’allà on sigui que pengin. 

No els comporta cap esforç. Quan volen començar l’activitat 
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han de fer una flexió amb les potes per desbloquejar l’anell i 

començar a volar. 

Reproducció 

Cada femella acostuma a tenir una sola cria per any; 

excepcionalment, algunes espècies en tenen dues. Mentre 

volen, les mares poden carregar les cries en els seus primers 

estadis de la vida, però moltes espècies deixen la cria penjant 

del sostre d’una cova, en una mena de guarderia; quan la 

mare torna, retroba la cria pel so i la llepa. 

Hibernació i canvi climàtic 

Molts ratpenats viuen i hibernen en colònies; però, el ratpenat 

de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros), per exemple, 

hiberna sol. 

Una de les colònies d’hibernació que segurament fa més 

temps que s’estudia és la del Parc Natural de Sant Llorenç del 

Munt i l’Obac. La va començar a estudiar Enric Balcells als 

anys 50; el professor que va dirigir la tesi de Jordi Serra, que 

va continuar l’estudi a partir dels anys 80. Dins la cova hi ha 

detectors de la temperatura a 65 m sota terra i, amb el 

seguiment de la colònia al llarg del temps, es pot observar 

com els afecta el canvi climàtic. 

El metabolisme dels ratpenats pot canviar de manera molt 

notable. En volar, algunes espècies arriben a tenir fins a set-

centes pulsacions per minut, mentre que quan hibernen en 

poden tenir cinc o sis. Quan volen, assoleixen una tempe-
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ratura d’uns 37ºC; mentre que en hibernació, pot ser de 9ºC 

o fins i tot baixar a 4ºC. El que s’observa darrerament és que 

els hiverns càlids que estem vivint escurcen el període 

d’hibernació: comencen la hibernació més tard i l’acaben 

abans. Això provoca, en conseqüència, que els calgui menjar 

tant a la tardor per engreixar-se i passar l’hivern, s’ha vist 

que pesen menys. 

I l’estudi que fa l’equip de Jordi Serra pretén veure com afecta 

aquest canvi de dinàmica als virus que duen els ratpenats. Cal 

estudiar també si, en despertar-se més aviat, troben menjar. 

Si no en trobessin, podria afectar la seva supervivència. Per 

tal que en tinguin, atès que són animals insectívors, si el cicle 

dels insectes se sincronitza amb el nou cicle dels ratpenats, 

no hi haurà gaire problema. Si no se sincronitzessin els cicles, 

sí que tindríem un problema. 

Longevitat 

Comparats amb mamífers de la seva mida, com alguns 

rosegadors, els ratpenats tenen una llarga esperança de vida. 

Les espècies de Catalunya viuen entre 8 i 17 anys; però s’ha 

comprovat que alguns exemplars d’altres espècies han viscut 

fins a 41 anys. 

La longevitat s’associa als telòmers, la part terminal dels 

cromosomes, la funció dels quals és protegir la informació 

genètica. Cada vegada que una cèl·lula es duplica perd una 

part dels telòmers; de manera que, com més llargs siguin els 

telòmers, més protegida estarà la informació genètica; per 
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tant, l’espècie pot viure més. I això passa amb els ratpenats. 

Una de les hipòtesis que cal comprovar és que probablement 

l’efecte de la disminució de la hibernació els disminueix la 

longevitat.  

Dinàmica i ecologia de les poblacions 

L’equip de Jordi Serra ha estudiat la migració del ratpenat de 

cova (Miniopterus schreibersii). Anellen alguns exemplars 

amb números de referència, de manera que poden resseguir-

ne les migracions. S’ha vist que segueixen les valls i els rius, 

perquè obtenen informació més fiable per a l’orientació, 

alhora que els proporciona humitat i hi troben més insectes. 

A la colònia de Sant Llorenç del Munt, habitualment hi 

hibernen uns 17.000 ratpenats de cova. Cap al febrer deixen 

el refugi, i se separen en grups. Alguns van cap al Montseny, 

passant pel pla de la Calma i segueixen la Tordera fins a 

Malgrat de Mar, on uns quants es queden, mentre que altres 

es distribueixen per la Costa Brava i alguns arriben fins al sud 

de França travessant el Pertús i el coll de Banyuls. 

Altres, des de Sant Llorenç del Munt, van cap a la serra de 

l’Obac i, seguint el riu Llobregat cap avall, arriben fins a Molins 

de Rei. Des d’allà, alguns travessen les muntanyes de l’Ordal 

i van cap al Garraf. Altres, segueixen el recorregut del 

Llobregat fins més avall, travessen Barcelona i van cap a la 

Conreria; els que segueixen la costa s’acaben trobant amb els 

que han arribat a Malgrat. A la tardor fan la ruta inversa, 

tornen als refugis de Sant Llorenç del Munt. 
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A la ciutat de Barcelona fàcilment es poden veure molts 

ratpenats i de moltes espècies diferents. 

Estudis epidemiològics 

L’equip de Jordi Serra va començar a fer estudis en 

ecoepidemiologia a partir dels virus zoonòtics dels ratpenats, 

entre ells els coronavirus. Els resultats i l’experiència 

obtinguda en els esmentats estudis ha permès aplicar el 

model de treball en altres grups d’animals i també en altres 

malalties emergents. 

Durant vint-i-dos anys, van estudiar una colònia a Mallorca; 

capturaven exemplars, els marcaven i els feien una analítica 

abans de tornar-los a alliberar. Bàsicament buscaven si 

estaven infectats pel virus de la ràbia, però amb el temps van 

arribar a tenir la història clínica d’una part dels components 

de la colònia. Aquest seguiment els va permetre conèixer la 

dinàmica del patogen i la supervivència dels animals. I es van 

adonar que el virus ràbic no afectava significativament la 

supervivència dels animals; és a dir, no emmalaltien. Per què? 

Per què els ratpenats són el reservori de molts virus, però no 

desenvolupen les malalties? 

El sistema immunitari dels ratpenats està sempre en 

prealerta, de manera que quan entren en contacte amb un 

virus, dona una ràpida i forta resposta, basada en l’interferó. 

En altres mamífers, una resposta d’aquesta mena produiria 

una inflamació generalitzada que podria comprometre’n la 

supervivència. Com és, doncs, que els ratpenats no pateixen 
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aquesta inflamació? I, d’altra banda, un metabolisme tan 

elevat com tenen els ratpenats –amb fins a 600 batecs per 

minut– en altres mamífers els provocaria un alliberament de 

radicals lliures, que generaria una inflamació; per què no 

succeeix en els ratpenats? 

Doncs, sembla que els ratpenats han desenvolupat un sistema 

metabòlic que absorbeix les molècules produïdes per la 

inflamació i els radicals lliures, evitant que els afecti. I, alhora, 

són resistents a les malalties que porten. Tot i que 

probablement alguns virus sí que es poden desenvolupar en 

individus immunodeprimits, com s’ha vist amb la ràbia. En ser 

un grup molt antic, hi ha hagut temps per a una coevolució 

entre els virus i els ratpenats. 

Un paràsit adaptat és el que no mata l’amfitrió, fet que li 

permet sobreviure més temps i propagar-se a un nombre 

major d’individus. Però, per a això, es necessita un cert 

temps. Els humans som una espècie molt més fràgil, no hem 

tingut temps d’haver coevolucionat d’aquesta manera amb els 

patògens. 

Els noms dels ratpenats 

En el llibre Ratpenats, ciència i mite, Jordi Serra va voler 

recopilar també aspectes culturals relacionats amb els 

ratpenats. Una de les sorpreses va ser que en català hi ha 125 

maneres d’anomenar-los: ratpenat, ratapinyada, ratapatxet, 

almorcígol, ratacalda, voliac, ratapenella, muriac, muricec, 

penarata, ocell del dimoni, ratapenera…. A Boí en diuen 
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muixirecs, mentre que a Pont de Suert, a vint quilòmetres de 

distància, en diuen ratacaldes, nom que no té res a veure. 

Aquesta riquesa de noms palesa l’aïllament dels pobles de 

muntanya. 

Els ratpenats com a insectívors 

Els ratpenats poden arribar a menjar una gran quantitat 

d’insectes. S’ha calculat, en estimacions pel cap baix, que la 

colònia de Sant Llorenç del Munt pot menjar de 18 a 36 tones 

d’insectes l’any. En pesar exemplars quan surten a caçar i 

quan tornen, s’ha observat que cada dia mengen entre la 

meitat i tres quartes parts del seu pes. Sabent el que menja 

un individu i estimant el nombre d’individus que hi ha a la 

colònia, se sap quant mengen cada dia. Multiplicant la xifra 

pels dies i els mesos en què estan actius, s’ha arribat a 

aquesta xifra. Però s’han comptat mesos d’hivernació que ara 

no fan. Per tant, segurament mengen molt més. 

Ja que mengen molts insectes que fan plaga –des de la 

processionària del pi, fins a altres que ataquen les alzines o 

els boixos– i com que també consumeixen mosquits –vectors 

de malalties–, els ratpenats seran els nostres gran aliats en el 

canvi climàtic, que durà patògens de regions més càlides. 

Estudis ecoepidemiològics 

Per fer estudis d’ecoepidemiologia, capturen animals i els 

prenen mostres de sang. També es recullen femtes –més 

interessants per estudiar els coronavirus. Així que, en la seva 
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recerca, hi ha una part d’estudis de camp, una part de 

laboratori i una darrera etapa davant dels ordinadors, on fan 

els estudis filogenètics i models matemàtics. En la recerca, 

treballen en xarxa amb molts equips d’altres centres del món. 

Un dels grups amb els quals fa més temps que treballen és 

l’Institut Pasteur. 

La major part de les malalties infeccioses emergents són 

zoonòtiques; sempre ha estat així. Les primeres epidèmies 

van començar amb la ramaderia i quan els humans es van 

agrupar en nuclis de població. Així es van donar les condicions 

que alguns patògens que havien mutat afectessin els humans 

i va augmentar la probabilitat de transmissió entre persones. 

Per tant, l’estudi de la relació dels patògens i l’entorn on viuen 

els seus transmissors dona molta informació per mirar d’evitar 

que saltin patògens a l’espècie humana. Com també per 

protegir els animals de granges o les mascotes. 

No podem tractar la salut humana com si no tingués res a 

veure amb la resta dels components del planeta, vius o no; 

hem de pensar més en el concepte que va emergir fa uns 

anys: una salut; un món. 

A la pregunta sobre si hi ha algun perill en la convivència amb 

mascotes, Jordi Serra ens recorda que fa molts anys que 

conviuen amb l’espècie humana. Pot succeir que nous 

patògens puguin passar a l’espècie humana a través de les 

mascotes si, per exemple, tenen contacte amb l’excrement de 

senglars, posem per cas. Però, en general, no cal tenir por; 
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les malalties infeccioses estan lligades a animals salvatges, no 

a les mascotes. 

També és difícil que la femta dels ratpenats sigui contagiosa 

de coronavirus, perquè els virus que hi deixen anar s’inactiven 

força de pressa. En el cas de l’Ebola, les femtes i l’orina de 

ratpenat sí que poden transmetre el virus per haver embrutit 

fruits que després es mengen els humans. Però parlem 

d’altres regions i d’altres espècies de ratpenat. 

Una malaltia associada als ratpenats és la histoplasmosi. No 

és vírica, però va ser la veritable maledicció del faraó. Ara bé, 

també va ser en un altre país, en unes altres condicions i en 

un altre temps. 

La part positiva dels virus 

Falta conèixer-ho amb profunditat, però, evolutivament, els 

virus han jugat un paper important i positiu. Darrerament s’ha 

vist que, aproximadament, el 50% del genoma humà és 

d’origen víric, i que ha estat clau en l’evolució de la vida, 

facilitant avenços evolutius molt més ràpids. Sense els virus, 

probablement l’evolució hauria estat més lenta, perquè el 

genoma víric incorpora a l’amfitrió molt de material genètic 

nou. Nosaltres, com moltes altres espècies, som aquí, en bona 

part, pels virus. 

Quines causes originen les epidèmies? 

Com gairebé tots els coronavirus, l’ancestre de la SARS-CoV-

2 sembla provenir dels ratpenats, però fa anys que els 



137 

 

ratpenats tenen coronavirus; així que, per què s’ha produït 

ara la pandèmia? 

En el segle XXI hem passat unes quantes epidèmies per 

coronavirus: la provocada per la SARS-CoV, que es va produir 

el 2002-2003; el 2012 va començar la MERS Aràbia, una 

malaltia que té una mortalitat superior al 30% i de la qual es 

parla poc. D’Aràbia va arribar a Corea, on es va estendre al 

personal d’un hospital, a partir d’un pacient que venia d’allí; 

aquesta transmissió s’associa a un problema de ventilació. 

Aviat, el brot es va acotar i no es va escampar més. 

En realitat, hauríem de preguntar-nos què fem de diferent 

perquè un virus amb el qual els ratpenats conviuen des de fa 

moltíssims anys, de sobte hagi fet un salt d’espècie i infecti 

les persones. La resposta cal trobar-la en les transformacions 

planetàries tan importants, massives i ràpides que estem 

provocant; modifiquem molts aspectes que afavoreixen el salt 

d’espècie. 

Però, per esdevenir pandèmia, a més del salt d’espècie, hem 

de ser molts i, efectivament, som molts. Les pandèmies 

apareixen en zones densament poblades (Wuhan té més de 9 

milions d’habitants). La densitat demogràfica amplifica 

l’epidèmia. I, en tercer lloc, per tal que hi hagi una pandèmia, 

cal que s’expandeixi per grans territoris. La mobilitat actual 

no té precedents: podem viatjar d’una part a l’altra del 

planeta en hores. 
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Ara bé, no s’ha comprovat mai que un coronavirus de ratpenat 

salti a les persones, sempre hi ha hagut una espècie 

intermediària que conviu amb ells, un contacte estret i 

reiteratiu, i amb nosaltres. En el cas de la SARS-CoV-1, 

l’espècie intermediària va ser la civeta, un petit mamífer 

semblant a un gat petit que menja ratpenats. 

La pandèmia va ser l’efecte d’un canvi sociocultural a la Xina. 

A la regió on va aparèixer, la civeta és considerada una 

delicatessen; fins poc abans, només en podien menjar 

persones amb un poder adquisitiu elevat i en determinats 

restaurants, perquè la civeta era un animal salvatge que vivia 

a la muntanya, on es capturava. Però amb el desenvo-

lupament econòmic de la regió, moltes persones van accedir 

a aquesta menja tan preuada. La demanda va fer créixer 

granges de civeta, on els animals creixen junts. 

La civeta menja ratpenats, de manera que alguna podia estar 

infectada i es podia haver donat el primer salt d’espècie. En 

una granja, si una d’elles s’infectava era molt fàcil que la 

transmetés a gran part dels altres animals estabulats. En 

agrupar-los vam augmentar la probabilitat d’infecció de les 

civetes. 

Aquests animals de granja es duien als restaurants on es 

mantenien vius fins que els clients triaven el que volien 

menjar. En augmentar la cria i el consum de civetes amb el 

virus, algun podia mutar per fer el salt d’espècie cap als 

humans. I va passar. La reiteració en l’alimentació de la 
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civeta, la cria en granja i l’augment de consum fa pujar les 

probabilitats, primer, que el virus del ratpenat salti a la civeta, 

i després que salti a l’espècie humana. I la densitat 

demogràfica i la mobilitat fan que esdevingui pandèmia. 

En cas de la SARS-CoV-2 que ha provocat la COVID-19, no es 

coneix quin ha estat l’intermediari. Se sap que el pangolí no 

hi té res a veure; és veritat que porta un coronavirus originari 

dels ratpenats, però és ancestral, no té a veure amb el que 

ens afecta; tenen un origen comú, però es van separar fa anys 

i han evolucionat en paral·lel. Per tant, l’espècie intermediària 

que ha calgut per passar als humans no se sap encara quina 

és. És probable que sigui similar al cas de la civeta. La gran 

capacitat de contagi de la COVID-19 és major degut a la gran 

quantitat d’asimptomàtics; per això, quan encara no es 

coneixia gaire, es va pensar que es podria controlar. I, no ha 

estat així. 

Qui menja ratpenats? 

A Catalunya, les òlibes, fonamentalment, i algunes martes i 

genetes. En altres llocs tropicals, se’ls mengen serps; es 

posen de manera adient a la boca de les coves i, quan passen 

els ratpenats, els cacen al vol. Aquí els és més difícil. 

Ens hem de preparar per a una altra pandèmia? 

El 2013 Jordi Serra va publicar que això podia passar. El van 

titllar d’alarmista, perquè aleshores tot estava en pau, 

diguem-ne, i costava d’imaginar-s’ho. Però tots els indicadors 



140 

 

basats en la dinàmica del comportament humà apuntaven cap 

aquí. Hem iniciat una globalització sense prendre precaucions. 

Ens hem llançat sense xarxa, i això té les conseqüències que 

ara trobem: amb la SARS-CoV-1, la MERS, l’Ebola i ara amb 

la SARS-CoV-2. I probablement properament tindrem 

problemes amb els mosquits, que s’estan estenent; veiem 

malalties que no teníem, com el dengue. Alguna cosa del 

nostre comportament hem de canviar. 

A més dels quiròpters, altres grups, com els rosegadors, 

també poden ser reservori de patògens. Determinades aus 

transporten el virus de l’encefalitis d’estiu. Estem treballant 

amb senglars, que poden transportar l’hepatitis E; una 

malaltia relativament nova i també d’origen asiàtic, que s’ha 

estès molt –cada any hi ha uns 10 milions de persones 

afectades a tot el món– i que normalment és asimptomàtica, 

però hi ha un tant per cent petit que és fulminant. Torna a ser 

una qüestió de probabilitats. Fem el seguiment dels senglars 

locals. En un 20% dels senglars que s’han trobat a la plaça 

d’Espanya o que hi ha per Collserola, s’ha aïllat l’ARN del virus 

de l’hepatitis E; el 59% són seropositius, és a dir, que hi han 

estat en contacte. En les noves dades pugen els individus 

seropositius fins a prop del 70%; és el nivell més elevat 

d’Europa. En passar l’hepatitis E als humans, tot i que molts 

poden ser asimptomàtics, tard o d’hora tindrem un problema 

greu. Què es pot fer? 
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De vegades només cal prendre precaucions molt fàcils, però 

cal tenir la informació i canviar alguns hàbits. Què cal fer amb 

els senglars? Cal mirar també que no bolquin els contenidors, 

perquè els senglars també es poden infectar amb malalties 

nostres en menjar les escombraries dels contenidors i 

dispersar-les. Potser cal fer com fan als Estats Units, 

contenidors per tal que els ossos no hi puguin posar la mà. 

Són solucions relativament fàcils, però cal tenir la informació 

i la bona voluntat de voler-ho solucionar. 

A una altra escala, cal tenir en compte que un dels problemes 

més grans i que afavoreixen el salt d’espècie és la 

desforestació. Estem perdent quilòmetres de boscos tropicals 

cada any. Fins fa poc s’interpretava com que perdíem «el 

pulmó del planeta», la biodiversitat, i és cert. Però no som 

conscients dels problemes de salut que comporta. En perdre 

masses forestals els animals no desapareixen. Alguns moren, 

però els altres s’adapten a la nova condició; i com que allà on 

hi havia bosc, ara hi ha assentaments humans, els animals hi 

busquen refugi. Això augmenta la probabilitat de salt 

d’espècie de malalties que encara no coneixem i que poden 

passar al circuit humà. 

Tenim tres grans reptes aquest segle: les epidèmies, la 

demografia i, molt relacionat amb això, el canvi climàtic. Ens 

hem focalitzat en el canvi climàtic, però els altres dos reptes 

són igual d’importants, perquè estan molt relacionats. Hem 

d’afrontar aquests problemes per garantir la supervivència 
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humana; segur que hi trobarem la solució, ni que sigui per 

egoisme; però ens cal com més aviat millor. Potser és hora 

que els polítics escoltin els científics. 

Entre la ciutadania hi ha molta més sensibilització cap als 

ratpenats que fa un temps. Pensem que són animals que es 

pengen cap per avall, que viuen en llocs foscos, en cases 

abandonades, que surten de nit… Tenen tots els ingredients 

per generar una quantitat tremenda de llegendes, però s’està 

comprenent el valor que tenen de cara a la conservació i 

l’equilibri dels sistemes naturals; en la regulació d’insectes, 

de plagues forestals i agrícoles, dels vectors que ens poden 

transmetre malalties. 

Cada cop hi ha més caixes niu, certament degut a tres factors. 

En primer lloc, en ambients degradats –per exemple, després 

d’un incendi» substitueixen els forats dels troncs. En segon 

lloc, algunes caixes niu ajuden a la divulgació i l’educació 

ambiental. En tercer lloc, ens permeten estudiar algunes 

espècies de les quals no sabríem res si no hi fossin. 

Com vas arribar a treballar amb ratpenats, Jordi? 

Molt fàcil. Fa molts anys, un dia a casa dels pares, a la 

Cerdanya –quan no era turística– vaig veure passar un 

ratpenat molt gros. Vaig pensar, què és això? Vaig començar 

a buscar-ne informació i no en vaig trobar. I em va semblar 

interessant posar-me a investigar. La meva tesi va ser la 

primera sobre aquest grup a Espanya feta per una persona 

del país. I, fins ara, que segueixo amb ells. 
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A l’hora d’acomiadar-nos i de desitjar-nos un bon Nadal i un 

bon any nou, Jordi Serra ens augura que serà millor, 

especialment després de la setmana dita Santa. No ens 

angoixem. 
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