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Mentre escric aquestes ratlles la Casa Orlandai celebra el seu 

desè aniversari. Una de les paraules clau ha estat: 

«seguim!». Els cafès científics de la Casa Orlandai també 

segueixen. Potser sorprenentment, potser no.  

El format ha estat una bona descoberta. I no m’agradaria 

haver-lo de canviar. Penso que anar a una sala més gran, 

amb amplificació..., faria perdre l’esperit íntim del cafè.  

Quan, per raons diverses, hi ha poc públic, a cada 

participant li toca més científic. Potser he perdut la 

perspectiva, però es generen moments màgics, de la màgia 

que fem a la Sala Carme Karr un dimecres al mes. 

Participar a la Casa Orlandai és un luxe: un luxe intel·lectual, 

perquè s’hi conviden científics d’alt nivell que exposen la 

seva recerca; un luxe humà, perquè amb el científic ets 

colze a colze; un luxe social, amb els participants, que 

contribueixen amb les seves intervencions a fer el caliu... 

Només puc dir: llarga vida als cafès científics, però sobretot 

llarga vida a la Casa Orlandai. Un projecte que va començar, 

com tots, com un somni, i creix entre tots nosaltres. Em 

sento satisfeta. Ja no em reconeixen tant per les meves 

activitats professionals, sinó per ser la Cristina «dels Cafès 

Científics de la Casa Orlandai». 

En l’apartat dels agraïments, he d’agrair a la junta que 

vulgui impulsar aquests senzills llibretons. Gràcies! 

Cristina Junyent, tardor 2017 
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Hivern 2017: Plasticitats 

Una de les propietats més útils de la vida és la plasticitat. 

Quan hi ha una situació que genera estrès o tensió, els 

éssers vius tenim capacitat d’adaptar-nos o d’aclimatar-nos, 

ja sigui en el cas d’una població, d’un individu o d’algunes 

molècules. Parlarem amb tres especialistes en canvis. 

Dimecres, 18 de gener. La metamorfosi dels insectes. 

Xavier Bellés, Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF). Què 

fa que els insectes tinguin aquest èxit evolutiu? Per què 

colonitzen àmbits tan diferents en els seus diferents estadis 

de vida: larva, adult? Què provoca aquests canvis? Quan els 

humans hàgim desaparegut, restaran els insectes. Què els 

fa superiors a nosaltres? 

Dimecres, 15 de febrer. La plasticitat del cervell. Lourdes 

Fañanas, UB. Si algun òrgan és poc estàtic és el nostre 

cervell, que pot canviar el seu funcionament segons l’entorn. 

Què hi influeix? Quines són les situacions que el protegeixen 

de la malaltia mental?  

Dimecres, 15 de març. La plasticitat del genoma. Josefa 

González, Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF). Els 

organismes s’adapten a l’ambient per a sobreviure, sigui 

amb canvis en la morfologia, la fisiologia, el comportament; 

però, a quins canvis moleculars corresponen? Com es pot 

conèixer la relació entre l’un i l’altre? I, què juga un paper 

més important: l’herència o l’ambient? 
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La metamorfosi dels insectes (18/01/2017) 

Dimecres, 18 de gener, va venir Xavier Bellés, de l’Institut 

de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF), per parlar de la 

metamorfosi dels insectes. I les preguntes proposades per 

emmarcar la tertúlia són: què fa que els insectes tinguin 

aquest èxit evolutiu? Per què colonitzen àmbits tan diferents 

en els seus diferents estadis de vida: larva, adult? Què 

provoca aquests canvis? Quan els humans hàgim 

desaparegut, restaran els insectes; què els fa superiors a 

nosaltres? 

En Xavier comença explicant-nos que els insectes l’han 

fascinat des de petit. Que quan criava cucs de seda (Bombyx 

mori), un dia se li va acudir obrir una pupa –com els altres 

nens obrien els cotxes per a veure’n el funcionament– i va 

trobar una mena de sopa; és a dir, quan els insectes canvien 

de larva a adult, l’eruga es desintegra i els gens 

reconstrueixen el nou programa d’adult, que tindrà una 

manera de viure totalment diferent. 

Sobre la metamorfosi 

Ell personalment investiga amb paneroles (Blatella 

germanica), que tenen una metamorfosi senzilla i a les quals 

es refereix com a «animals simpàtics que es deixen fer». En 

paneroles es poden fer experiments per esbrinar si el cervell 

guia els canvis, o si els guien altres òrgans. Per això, si 

anestesiant una nimfa de panerola se li extirpa el cervell, es 

pot veure que segueix vivint però sense mudar. 
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També es pot extreure el cervell i implantar-lo a l’abdomen. 

L’insecte pot fer llavors la muda i la metamorfosi. És a dir, 

que l’animal necessita el cervell, i els senyals viatgen per 

sang (vaja, hemolimfa) i no pel sistema nerviós. També es 

poden fer experiments per veure si la dosi hi influeix; així, 

es poden implantar en l’abdomen d’una panerola el cervell 

propi i el d’altres dues germanes. La dosi dels tres cervells 

accelera el procés de muda. 

La metamorfosi permet que la larva i l’adult no siguin 

competència. Pensem en un mosquit, que té una vida larval 

aquàtica i filtradora, i adulta voladora i hematòfaga. O la 

larva d’un lepidòpter que pot menjar una poma, i d’adult liba 

flors. Aquesta solució ha estat un èxit evolutiu. 

Conqueridors de la Terra 

Es diu que els insectes heretaran la Terra, però en realitat ja 

la tenen conquerida. Hi ha descrites un milió d’espècies 

d’insectes, però es pensa que n’hi poden haver fins a trenta 

milions; és a dir, n’hi ha vint-i-nou milions sense descobrir i 

descriure encara. 

Viuen a tots els hàbitats, inclosos els pols; ell va viatjar a 

l’Antàrtida i va veure pinyes de mosques i de col·lèmbols. 

L’únic ambient que no colonitzen és el mar, ja que, per la 

seva estructura, perdrien aigua per osmosi. Al mar hi ha, 

però, els crustacis, cosins germans dels insectes. Tant 

s’assemblen que hi ha una tendència a considerar-los dins el 

mateix grup. 
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La reproducció 

La missió d’un individu adult és perpetuar l’espècie. En els 

insectes també, i no tenen gaire temps. La mosca adulta viu 

dos o tres dies. Quan a l’estiu veiem una mosca que ens 

atabala dies i dies, doncs, no és la mateixa, en són diverses.  

Hi ha espècies que en fase adulta viuen unes poques hores: 

els efemeròpters. Els efemeròpters fan núvols d’insectes a 

l’estiu, vora els rius; en unes poques hores (en tres hores en 

les més efímeres) han de trobar parella, copular, i la femella 

ha de pondre ous. No tenen temps de menjar, tampoc no 

tenen desenvolupades les peces bucals. No els calen. 

Altres espècies festegen: les libèl·lules, els coleòpters. 

Altres, com els lepismes –els peixets d’argent–, tenen una 

reproducció peculiar; el mascle deixa un espermatòfor en un 

racó, d’ell surt un fil enganxifós, com de teranyina, que la 

femella trobarà i la guiarà fins a la càpsula amb els 

espermatozous. Ella mateixa, sola, captura i integra 

l’espermatòfor al seu abdomen. 

Diferents metamorfosis 

Hi ha tres grans grups d’insectes atenent a la metamorfosi, 

de senzilla a complexa: ametàbols, hemimetàbols i 

holometàbols. 

El primer grup és el d’animals com ara els lepismes o peixets 

d’argent, que no fan metamorfosi; són els ametàbols. Són 

entre els insectes més primitius. Dels ous que pon la 
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femella, neixen ja individus petits amb la forma de l’adult. 

Fan diverses mudes. 

L’exosquelet que els protegeix, al seu torn els encotilla. Per 

això han de mudar. Quan el seu cos ha crescut tant que 

pressiona les parets, segreguen una hormona que fa una 

cutícula nova, trenca la vella finalment, i l’individu creix de 

talla. Un insecte ametàbol pot fer fins a quinze o vint mudes, 

i un peixet d’argent pot arribar a mesurar fins a 1,5 o 2 cm, 

tot menjant cel·lulosa que assimilen gràcies a uns bacteris 

intestinals simbionts que la metabolitzen. 

Els insectes hemimetàbols fan una metamorfosi reduïda: 

de l’ou surt una nimfa, semblant a l’adult, però sense ales i 

sense capacitat de reproduir-se. Després de diverses mudes, 

arriba a la maduresa, sense passar per una etapa inactiva. 

Aquest procés el segueixen els tèrmits, les paneroles, les 

xinxes, les llagostes... 

En alguns casos, com en els tèrmits, es tracta d’insectes 

socials que viuen en colònies formant castes. Només posen 

ous les reines, el mascle també viu a la colònia, i les obreres 

fan la feina. 

En la metamorfosi holometàbola, de l’ou neix una larva 

que és molt diferent de l’adult i pot passar per diverses 

mudes; per arribar a la fase d’adult, passa per una fase de 

pupa (o crisàlide), habitualment deixa de menjar, es tanca 

dins una càpsula i les seves estructures es desintegren per a 
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construir el nou adult. La segueixen papallones, vespes, 

mosques, escarabats... 

Aquesta metamorfosi, la més comuna i exitosa, permet una 

plasticitat gran a l’espècie. L’aparició de les ales, que va ser 

una transició evolutiva molt important, va afavorir de 

manera indirecta el desenvolupament de la metamorfosi: les 

ales ja no permeten fer més mudes. Aleshores, l’aparició de 

formes diferents en estadis immadurs es va consolidar. 

La troballa de la metamorfosi 

Històricament, no va ser immediat associar una eruga amb 

una papallona, costava creure que fos el mateix individu, la 

mateixa espècie. Va ser a partir de Swammerdamm, al segle 

XVII, que es van poder atribuir bé les fases dels insectes i 

sistematitzar els modes de metamorfosi. 

Swammerdamm va descriure, per exemple, que una eruga 

que habitualment es transformava en papallona passant per 

la fase de crisàlide podia, de vegades, transformar-se en 

trenta vespes. Això va ser degut a un parasitisme de les 

vespes, que posen ous en la crisàlide, l’anestesien, la 

immobilitzen, perquè es desenvolupin en ella les larves de la 

vespa. Darwin pensava que Déu no podia ser tan cruel! (Un 

altre exemple de parasitisme entre vespes i papallones.) 

Desdemonitzar els insectes 

En Xavier ens recorda el mite que els insectes han estat 

classificats com «animals perjudicials per als humans», però 
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això no és així. Certament, segons les observacions de la 

fundació de Bill i Melinda Gates, els mosquits són els animals 

que més mortalitat provoquen entre els humans, poden 

transmetre malària, febre groga, dengue... Però només un 

0,06% dels insectes (sis de cada deu mil) són espècies 

nocives per als humans. La major part dels pol·linitzadors 

són insectes. Sense insectes no hi hauria fruites als arbres, 

flors... (ni tantes altres coses). 

Fins i tot, els insectes i les plantes que els ofereixen nèctar 

han evolucionat plegats per adaptar-se els uns a les altres, i 

això es pot observar en la forma de les flors i de les trompes 

dels insectes.  

Recentment s’han trobat altres fenòmens també 

espectaculars. Quan un arbre és atacat per un insecte, 

segrega uns compostos que atreuen els depredadors de 

l’insecte atacant. Això com ha succeït? 

S’explica perquè les plantes, que estan quietes (no poden 

marxar quan arriba el depredador), emeten compostos 

volàtils. Aquells vegetals que emetien els compostos que 

atreien els depredadors del paràsit sobrevivien. Es van 

seleccionar. 

De fet, en comparar el genoma d’arabidopsis i de drosòfila, 

per exemple –dos organismes utilitzats en el laboratori–, la 

planta té més gens que codifiquen gens que fabriquen 

productes de defensa. 
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Altres qüestions sobre els insectes 

Els insectes s’orienten per l’olor, bàsicament. El sentit de 

l’olfacte s’allotja a les antenes, ramificades, capaces de 

detectar poques molècules d’una feromona a diversos 

quilòmetres (fins a vint, s’ha arribat a mesurar amb vents 

favorables) de distància. 

I, com altres animals, els insectes tenen receptors de plaer i 

dolor. Quan es va seqüenciar el genoma de drosòfila, es va 

veure que coincidia en un 40% amb el dels humans. 

Algunes libèl·lules gegants (d’uns setanta-cinc centímetres 

d’envergadura) que van conviure amb els dinosaures, i de 

les quals s’ha trobat fòssils, podien volar perquè l’atmosfera 

també era diferent. Els insectes voladors són més grans en 

regions tropicals, o més càlides. És fàcil veure volar la 

panerola americana (Periplaneta americana) a Canàries, 

mentre que a Barcelona gairebé no ho fan. 

Els insectes s’han mantingut en una mida petita, perquè els 

seus organismes no els permeten créixer més. Per exemple, 

el sistema de tràquees per conduir l’aire a l’interior de 

l’organisme no seria sostenible. 

A la Terra hi ha tres-cents quilos de biomassa d’insectes per 

quilo de persona. Clarament podrien ser una font 

alimentària, però no ho són per motius culturals, i perquè hi 

ha alternatives. A diverses cultures (mexicana, pigmea) són 

una font d’aliment. Es podrien aprofitar residus compostats 
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per a fer créixer larves de mosca domèstica, riques en 

proteïna, però hauríem de trencar moltes barreres culturals! 

No podem preguntar a en Xavier com va arribar fins aquí, 

perquè és com ha començat la xerrada. Sí que ens diu que 

tenir un mentor com en Francesc Español, director durant 

molts anys de l’antic Museu de Zoologia de Barcelona, va ser 

crucial. Com és crucial en tots els estudiants mentre s’estan 

formant. També ens explica que, treballant amb paneroles, 

de vegades se n’hi ha colat alguna a les butxaques. Si se 

n’adona en arribar a casa, la seva esposa li diu: «No 

t’enduguis feina a casa!». 

I ens encoratja, sobretot, a desdemonitzar i apreciar els 

insectes. 
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La plasticitat del cervell (15/02/2017) 

Dimecres passat, 15 de febrer, havia de venir Antoni 

Rodríguez Fornells, investigador ICREA a l’Idibell, per parlar 

de la plasticitat del cervell. Volíem que ens parlés dels canvis 

en el seu funcionament segons l’ús que se li dóna. 

A primera hora del matí va escriure dient que estava malalt, 

que no podia parlar. I, és clar, un ponent ha de parlar. Així 

que vaig demanar un cop de mà a una bona amiga que 

també és molt bona comunicadora. Lourdes Fañanas, 

professora i investigadora a la UB, també ens podia parlar 

de la plasticitat del cervell des del punt de la malaltia 

mental. I de moltes altres coses. 

I na Lourdes, d’origen pirenaico-occidental, té un molt bon 

castellà. És la tercera vegada que participa en un cafè. 

Només hi ha hagut una altra persona que ha repetit, en 

Josep Maria Gili, que va fer el segon cafè científic parlant de 

l’oceà Antàrtic i va tornar per parlar-nos dels boscos dels 

oceans. És norma de la casa de no repetir ponents. Diverses 

raons ho justifiquen. Però també és veritat que el 

coneixement d’un científic no te l’acabes mai. 

Mente 

La mente es el conjunto de facultades cognitivas que 

engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la 

conciencia, la memoria. Así pues, Lourdes nos aclara que la 

realidad es una construcción de nuestra mente. Y que, como 
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animales sociales, la mirada del otro sobre nosotros nos 

conforma. Tiene poder curador o sanador. La mente emerge 

del cerebro. 

Cerebro 

El cerebro es la base física de la mente y la estructura que 

centraliza las actividades neuronales del organismo. 

Nuestro cerebro evoluciona a lo largo de la vida. Al nacer, 

nuestro cerebro tiene la máxima capacidad de establecer 

sinapsis, está en fase glutamatérgica (el glutamato es el 

neurotransmisor de la excitabilidad, que predomina en fases 

tempranas, porque promueve la actividad, el 

descubrimiento...). Todo es posible ahora. Niños y 

adolescentes no piensan en el futuro, están centrados en el 

ahora. Con la edad, el sistema neurológico humano se 

equilibra con el neurotransmisor gaba, inhibidor. Entre otros. 

Al año de edad, cada uno tiene su forma de ser. El equilibrio 

hipotálamo-hipófisis-adrenal ya ha perfilado los grandes 

dominios de su temperamento. Ahora bien, a lo largo de la 

evolución de las personas, el temperamento, con la 

integración de la cultura, da lugar a la personalidad.  

Caracteres 

El carácter es la forma en la que una persona reacciona 

frente a las situaciones dadas. El carácter histérico muestra 

un rasgo de la personalidad que teatraliza, es histriónico. 

Llama la atención entre el drama y la tragedia. El neurótico, 
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en cambio, ansioso, inseguro, miedoso, consciente de que 

su rasgo puede ser irracional (por no tomar un ascensor, un 

avión), puede hacer de su rasgo una fuente de ingresos, 

como ha hecho Woody Allen. 

Plasticidad  

El primer humano de nuestro género, Homo habilis, se 

caracterizó por tener un gran cerebro y las manos libres; 

estos dos instrumentos le permitieron transformar del 

entorno. Y esa transformación modificó la cultura y esta de 

nuevo al cerebro. 

Con un accidente puede haber rotura de las fibras que unen 

las distintas partes del cerebro. 

Durante mucho tiempo se creyó que las neuronas no se 

reproducían, aunque ahora se ha visto que sí, que en 

algunas partes del cerebro quedan células embrionarias, que 

pueden crecer y madurar. Sin embargo, otra posibilidad 

permite al cerebro cambiar y evolucionar frente a alguna 

carencia: las espinas dendríticas; cuanto más se trabaja una 

zona del cerebro, más se desarrollan las espinas que pueden 

establecer conexión con otras neuronas y compensa otras 

carencias. 

Enfermedad mental 

La enfermedad mental no se localiza en ninguna parte del 

cerebro, a diferencia de las enfermedades 

neurodegenerativas relacionadas con la edad, como es el 
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caso del Alzheimer, el Parkinson o los cuerpos de Levi, que 

sí presentan lesiones anatómicas localizadas en zonas del 

cerebro. 

A pesar de ello, sí se han detectado algunos cambios 

anatómicos con las nuevas técnicas de imagen. Una de las 

enfermedades mentales más comunes es la depresión, cuyo 

primer síntoma es la anhedonia, la incapacidad para 

expresar placer. Tras una depresión instaurada, el 

hipocampo parece reducir su tamaño: parece que las 

neuronas del hipocampo pierden sinapsis, ya que el cortisol 

segregado por un estrés sostenido las daña. 

Un buen tratamiento psiquiátrico reconduce a la 

normalidad 

Otro tipo de trastornos son los obsesivo-compulsivos, en los 

que no suele existir una conciencia de enfermedad. Algunos 

se manifiestan por un seguimiento estricto de la normativa, 

cuya rigidez de comportamiento puede ser patológica. 

Romper de vez en cuando las normas es un síntoma de 

salud mental. 

Las adicciones también son patologías. No todos los 

consumidores son adictos, solamente un 10 o un 15% tienen 

una alta vulnerabilidad. Tampoco es lo mismo una adicción 

en un cerebro joven que en uno maduro. Es mucho más 

grave en el cerebro en formación de un adolescente, porque 

en pleno desarrollo está desprotegido: las conexiones 
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inmaduras son más vulnerables. Todos tenemos un revólver 

en el cerebro, se trata de no ponerlo a prueba. 

Las psicopatías son otras enfermedades mentales, 

trastornos antisociales de la personalidad. Se ha detectado 

una relación epidemiológica familiar, pero aunque existen 

genes de vulnerabilidad, no siempre se manifiesta; algunos 

factores, como la protección familiar, son protectores frente 

al desarrollo de la enfermedad. Virginia Wolf y su familia, 

todos mostraban caracteres patológicos en diferente escala. 

Algunas psicopatías provocan alucinaciones, percepciones 

sin objeto y delirios, ideas que el cerebro construye para 

explicar su realidad; le permite convivir con la alucinación. 

Lourdes no deja hablar a sus alumnos de un enfermo 

«esquizofrénico». Promueve el término «persona que ha 

sufrido una crisis». El 20% de las personas que la han 

sufrido no la repiten. 

Los efectos de una psicopatía grave varían según el lugar en 

que se encuentre la persona, que puede hacer más o menos 

daño. Un narcisista psicopático, dedicado a la 

autocomplacencia y a la irritabilidad, con una notable falta 

de empatía y dificultades para querer, no es lo mismo que 

sea el tendero de la esquina o el presidente de un poderoso 

país. 

En algunos momentos cruciales el cerebro se comporta de 

manera diferente. Un caso explicado fue el diferente 

comportamiento de los pasajeros del Titanic frente a los del 
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Lusitania. Este último se hundió en veinte minutos y fue el 

sálvese quien pueda. 

Resumiendo: Lourdes recomienda no juzgar, respetar el 

lugar en que ha nacido cada uno y dónde ha evolucionado su 

cerebro: un amerindio amazónico tiene una orientación 

espacial excepcional aunque no sepa leer o escribir. Y 

recomienda confiar en el sistema médico si aparece una 

patología. 
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La plasticitat del genoma (15/03/2017) 

Dimecres passat, 15 de març, va venir Josefa González, de 

l’Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF), per parlar-nos de 

la plasticitat del genoma.  

Trajectòria 

Pepi González ens va explicar la seva trajectòria com a 

científica, perquè tot just fa quinze dies que ha guanyat la 

plaça d’investigadora al CSIC. La felicitem. 

Ella va estudiar a la UAB, en el departament de Genètica i 

Microbiologia, al grup de recerca del Dr. Alfredo Ruiz, i amb 

ell va fer el doctorat, sobre les inversions en els cromosomes 

de diferents especies de Drosophila melanogaster. Ens 

explica que són més freqüents en el cromosoma X que no 

pas en els autosomes, probablement perquè el DNA dels 

cromosomes sexuals és més repetitiu, entre d’altres factors. 

Després, durant dos anys a la mateixa UAB, va fer un 

postdoc més molecular (abans la recerca havia estat més 

citològic, de microscopi). El 2005 va marxar a fer una estada 

a la Universitat de Stanford, Califòrnia, al laboratori de 

Dimitri Petrov, per estudiar els elements genètics mòbils 

segons la variació en els diferents ambients on es troba 

Drosophila.  

Als anys quaranta es van detectar els transposons, elements 

genètics mòbils, i la primera persona que ho va fer va ser 

Barbara McClintock, que feia experiments amb blat de moro 
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en època de la Segona Guerra Mundial. La seva troballa va 

ser rebuda amb molt d’escepticisme per la comunitat, però 

finalment el 1983 va rebre el premi Nobel, per provocar un 

canvi de paradigma en la genètica. Els elements mòbils es 

troben en gairebé tots els genomes i, en el cas del blat de 

moro, són els responsables dels colors diferents en els grans 

de la mateixa panotxa. 

Després de cinc anys i mig d’estada a Califòrnia, Pepi va 

retornar a Barcelona, amb una ajuda Ramón y Cajal, i 

contractes de cinc anys amb l’objectiu de contractar talent. 

En aquest moment de la carrera científica, ja podia ser cap 

de grup i demanar projectes. El 2011 va entrar al CSIC, i ara 

té una posició permanent d’investigadora. 

European Research Council 

Ara se celebren els deu anys de la creació del Consell 

Europeu de Recerca (ERA) amb activitats arreu d’Europa. 

Qualsevol investigador que treballa a Europa pot demanar 

ajuts, segons l’experiència: 

- starting grants, quan fa entre dos i set anys que s’ha 

acabat el doctorat; 

- consolidator, entre set i dotze anys d’haver-lo acabat; 

- advanced, els investigadors sèniors. 

Les beques financen projectes molt ambiciosos, volen donar 

resposta a preguntes generals i per això donen força 
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finançament. Na Pepi va demanar un projecte el maig de 

2014, es va resoldre el 2015 i va començar el 2016. 

La variació de drosòfila 

Al GonzálezLab estudien, consorciats amb altres grups 

europeus, la variació de drosòfila segons el canvi climàtic. 

Segons on viuen, la freqüència dels elements mòbils varia. 

Drosòfila s’estudia com a organisme model. És un organisme 

fàcil de cultivar, en trenta dies hi ha una generació nova; té 

un genoma petit (cent vuitanta milions de bases) del qual es 

coneixen molt bé les regions reguladores, els gens, els 

elements mòbils... És a dir, que en realitat no interessa la 

mosca, el que els interessa és estudiar l’evolució. 

Drosòfila és una mosca d’origen africà, comensal dels 

humans: va expandir-se amb l’agricultura. És ubiqua i el seu 

genoma, molt conegut. En dotze o catorze dies hi ha una 

generació nova; comparant bioinformàticament les 

seqüències trobades a diferents indrets amb les de mosques 

africanes es pot veure com han variat els elements mòbils. 

Estudien els elements mòbils que són més freqüents a les 

poblacions europees que a les africanes.  

El projecte en què participa na Pepi vol estudiar com els 

organismes s’adapten a l’ambient des de tres punts de vista: 

- veure si hi ha canvis adaptatius en el genoma quan les 

mosques són en diferents ambients, per exemple, en indrets 

tòxics; 
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- estudiar els canvis mesurables en el fenotip: per exemple, 

si resisteixen una determinada temperatura o una 

determinada quantitat de tòxic; 

- trobar la connexió entre el fenotip i el genotip: l’expressió 

molecular del gen. 

Drosòfila a la península Ibèrica  

En l’estudi a Europa, és interessant de valorar l’evolució de 

drosòfila a la península Ibèrica, ja que hi ha zones 

continentals i àrides que no hi són a la resta d’Europa. I, 

amb l’al·licient de recol·lectar mosques, han implicat 

estudiants i instituts de Tomelloso (Ciudad Real) i de Baza 

(Granada) en el projecte de recerca Melanogaster: catch the 

fly! 

A Tomelloso, la trampa per les mosques són melons; un cop 

feta la collita, els melons que resten al camp són una forta 

atracció per a les mosques. Aleshores només cal capturar-

les amb una mena de pipa aspiradora. Una part de les 

mosques es cultivaran. Una altra part, els mascles, més 

fàcils de distingir d’una espècie propera, van al laboratori 

per a seqüenciar el seu DNA i estudiar els elements mòbils. 

Pepi, com et vas fer biòloga? A primer de batxillerat vam fer 

unes pràctiques amb drosòfila. En aquell moment vaig 

comprendre que estudiar genètica era estudiar el passat i el 

futur. L’herència dels nostres avantpassats i cap a on poden 

anar les coses. 
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Primavera 2017: Estructures 

Les estructures són les relacions que mantenen entre si les 

parts d’un tot. Proposem per aquest trimestre estudiar 

l’estructura de matèria viva per donar arbres, estructures 

moleculars i també algunes d’aquelles que els humans 

creem per fer-nos la vida més fàcil. 

Dimecres, 19 d’abril. L’estructura de la matèria viva. Maria 

Solà Vilarrubias, IBMB-CSIC. La matèria viva té estructures 

complexes. Les molècules i els orgànuls de dins les cèl·lules 

no els podem veure a ull nu, cal que ens aproximem amb 

tècniques diferents per a conèixer la seva estructura. Quines 

són aquestes tècniques? Són diferents per a cada tipus 

d’objecte d’estudi? Què ens expliquen? 

Dimecres, 17 de maig. L’estructura dels arbres, Jordi 

Martínez-Vilalta, CREAF. Els arbres, com a vegetals 

llenyosos, tenen una estructura particular. Externament, la 

disposició fractal de les ramificacions els permet d’aprofitar 

millor la llum solar. Internament, el seu port alt, gran, de 

vegades majestuós, ha de facilitar l’intercanvi de fluids per 

al propi metabolisme. Com ho fan? Quin és el creixement? 

Dimecres, 14 de juny. Les estructures humanes: ponts, 

canals i ports, Antonio Marí, UPC. Els humans hem construït 

un món a la nostra mesura, molt per damunt que qualsevol 

altra espècie sobre el planeta. Què cal tenir en compte en 

planificar les estructures? Amb quins materials podem 

comptar? Com ha canviat el disseny al llarg de la història? 
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L’estructura de la matèria viva (19/04/2017) 

Ahir dimecres, 19 d’abril va venir Maria Solà Vilarrubias, de 

l’IBMB-CSIC (Institut de Biologia Molecular de Barcelona) 

per parlar-nos de l’estructura de la matèria viva. Sabem que 

la matèria viva està formada per estructures complexes, i 

que les molècules i els orgànuls de dins les cèl·lules no els 

podem veure a ull nu, cal que ens aproximem amb tècniques 

diferents per a conèixer la seva estructura. Quines són 

aquestes tècniques? Són diferents per a cada tipus d’objecte 

d’estudi? Què ens expliquen? 

Maria és biòloga per la UB, va fer la seva tesi sobre 

cristal·lografia de proteïnes i va fer una estada postdoctoral 

a Grenoble. Ara és investigadora del CSIC i té el seu grup de 

recerca sobre l’estructura de les macromolècules dels 

mitocondris. En la seva recerca hi participen conceptes i 

tècniques de diverses disciplines: química, física i biologia, 

bàsicament. 

Com està formada la matèria viva? 

La matèria viva és complexa. No és el mateix estudiar un 

cristall de clorur sòdic (la sal comú) i veure’n l’estructura, 

que un cristall de proteïnes. Per això na Maria va considerar 

que ens havia de situar conceptualment. I ho va fer! 

Les proteïnes, molècules que duen a terme els processos 

dels organismes, es formen a partir de la informació 

continguda en el DNA. Els àcids nucleics estan formats 
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només per quatre bases nitrogenades, que segons la seva 

seqüència indiquen la proteïna que ha de codificar-se. 

El codi genètic es guarda en el DNA, i per ser desxifrat es 

transcriu a una molècula més senzilla, l’RNAm (per 

missatger). Aquesta molècula més àgil serà llegida dins el 

ribosoma, la màquina de fabricació de proteïnes dins de la 

cèl·lula. Dins el ribosoma, el codi de l’RNAm que serveix de 

motllo d’informació serà llegit per l’RNAt (de transferència) 

que transferirà l’ordre dels aminoàcids que formaran la 

proteïna.  

Els aminoàcids fonamentals, components de les proteïnes, 

només són vint. Cada un d’ells ve determinat per bases 

nitrogenades, dels àcids nucleics, que es llegeixen de tres en 

tres. Posteriorment, per la seva funcionalitat, alguns 

aminoàcids es modifiquen, en un dels tres pols de la 

molècula. 

Els aminoàcids es caracteritzen per compartir un extrem 

amino (NH2-) i un extrem carboxil (COOH-), és el tercer 

extrem on hi ha un altre radical que els identifica i els dóna 

les propietats exclusives de cadascun d’ells. N’hi ha que són 

hidrofòbics, que repelen l’aigua, i n’hi ha que són hidròfils, 

hidrosolubles. 

Aquesta propietat és bàsica per a la vida, perquè les 

cèl·lules són un medi aquós. La individualització de les 

cèl·lules ve donada perquè estan separades unes d’altres per 

una membrana hidrofòbica. És a dir, que una membrana 
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lipídica fa de barrera entre el medi intern i l’extern de la 

cèl·lula. I separa dues cèl·lules.  

La forma de la matèria viva 

Com les proteïnes es van formant dins una cèl·lula, que és 

un medi aquós, a mesura que es van sintetitzant, allargant 

la molècula de proteïna, les propietats dels aminoàcids faran 

que s’agrupin d’una manera o una altra. És a dir, que la 

cadena proteica no es mantindrà allargassada, sinó que els 

aminoàcids hidrofòbics tendiran a empaquetar-se entre ells, 

separats dels hidròfils, els quals, en general, tendiran a 

mantenir-se en la superfície de la proteïna. 

És a dir, que d’una estructura primària, que és la seqüència 

de proteïna, tenim un primer plegament que ve donat per 

les interaccions de la cadena degudes a les propietats dels 

aminoàcids corresponents. Aquest primer plegament, 

tridimensional, s’anomena estructura secundària, que 

bàsicament serà de dues menes: en hèlix alpha o en làmines 

beta, segons les forces d’atracció o repulsió entre els 

aminoàcids. Hi ha també unes formes de nansa que lliguen 

les dues estructures bàsiques. 

Finalment, les estructures secundàries s’empaqueten entre 

elles segons forces d’atracció o repulsió entre els 

aminoàcids, formant l’estructura terciària de la proteïna, 

més complexa i que serà la funcional. Hi ha proteïnes que 

per ser actives necessiten unir-se i formar un complex, com 
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és el cas de l’hemoglobina. D’aquest nivell d’organització 

se’n diu estructura quaternària. 

L’estructura de la matèria viva 

Per estudiar l’estructura de la matèria viva, òbviament cal 

fer servir tècniques que ens amplifiquin les molècules a les 

nostres dimensions. No ho podem percebre ni a simple vista 

ni directament amb lupes. 

Una manera d’estudiar-la és mitjançant cristal·lografia. Els 

cristalls són acumulacions regulars d’àtoms o molècules; en 

el cas de les proteïnes, les acumulacions ordenades de 

molècules contenen milers d’àtoms. Així, moltes molècules 

ordenades en un cristall, amplificaran la informació sobre 

l’estructura de la matèria de què està composat. I aquesta 

informació serà detectable per difracció de raigs X. 

Per aconseguir que una substància cristal·litzi cal provar en 

el laboratori amb diferents condicions químiques o 

tractaments. I, de vegades, costa cristal·litzar, perquè les 

proteïnes són molècules molt flexibles. 

Els cristalls s’estudien a la llum del sincrotró, emprant 

radiació de raigs X d’alta qualitat, és a dir que són d’una sola 

longitud d’ona, el feix és molt fi i amb una alta quantitat de 

fotons. Els fotons travessen el cristall, i quan contacten els 

electrons de cada àtom de la proteïna, es desvien. Com que 

la proteïna es replica milers de vegades dins del cristall, les 

ones dels fotons desviats per les diferents molècules 
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interfereixen entre elles, donant lloc a un patró de difracció 

de raigs X. 

S’obté una informació bidimensional d’una estructura 

tridimensional. Però prenent moltes imatges a diferents 

orientacions del cristall s’obtindrà un conjunt de dades a 

partir de les quals es podrà fer una reconstrucció de 

l’estructura tridimensional, mitjançant un mapa 

tridimensional de densitat electrònica, del que han «vist» els 

fotons. 

Dins d’aquest mapa es poden anar incloent els aminoàcids 

que es coneixen per la seqüència proteica. Així s’obté 

l’estructura de la proteïna: corroborem l’estructura primària, 

la secundària, la terciària i la quaternària si és que hem 

cristal·litzat un complex. 

Perquè ens en fem una idea, na Maria duu una petita reixeta 

de microscopi electrònic que en ser travessada per la llum 

d’un làser projecta la seva estructura en la paret. Molt 

didàctic! 

Aleshores, a l’estructura tridimensional de la proteïna 

obtinguda gràcies a la llum del sincrotró s’hi poden anar 

incloent els aminoàcids que es coneixen per la seqüència 

proteica. Així s’obté un mapa de la proteïna: corroborem 

l’estructura primària i la terciària.  

Na Maria també ens duu rèpliques de la molècula astacina 

en tres tipus de models de representació, fetes amb 

impressores 3D. L’astacina és una proteasa que pertany al 
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sistema digestiu del cranc de riu, i que conté uns dos-cents 

cinquanta aminoàcids. 

Els models de la molècula ens permeten de veure què són 

les hèlix alpha i què les làmines beta, i com llaçades 

d’aminoàcids les connecten. I també on és el centre actiu, 

allà on succeeix la funció, que, en aquest cas, requereix una 

molècula de zenc per a ser funcional. 

La forma de les proteïnes ve determinada per la funció que 

fan. Si és una proteïna que empaqueta, com són les 

histones, és més globular. Si és un enzim, com l’exemple, té 

un centre actiu del tipus clau-pany (substrat-centre actiu). 

Si és una proteïna de transport, com l’hemoglobina, 

l’estructura és més gran i té una cavitat on hi ha un grup 

hemo que s’uneix a l’oxigen.  

Trobar les formes és un repte en biologia i medicina, ja que 

una seqüència errònia pot donar una forma errònia i, en 

conseqüència, una malaltia. Per trobar les formes de les 

proteïnes s’han concedit premis Nobel. Un dels més 

coneguts va ser el de Watson i Crick, i dels més i polèmics, 

pel tracte amb Rosalind Franklin. 

L’estudi de les proteïnes es concentra en el Protein Data 

Bank, una base de dades pública, que pot ser emprada 

lliurament. El 2014 va ser l’any de la cristal·lografia; la UAB 

va fer un recull de premis Nobel donats per la tècnica, 

alguns d’ells relacionats amb la biologia. 
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Maria, què va fer que et dediquessis a estudiar la 

forma de les proteïnes? 

Quan estudiava la carrera, vaig adonar-me que s’estudiava 

molt el genoma, però no les proteïnes, les molècules que, en 

el fons, donen la cara, les que fan les accions. I a mi 

m’agrada més el fenotip que el genotip. El que dóna la cara. 

Un altre factor va ser que em va agradar molt estudiar la 

cristal·lografia, i precisament perquè inclou no només 

aspectes de la biologia sinó també de la física (com el 

fenomen de la difracció de raigs X, que em va atraure molt). 

Així que aquí estic. 
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L’estructura dels arbres (17/05/2017) 

Ahir, dimecres 17 de maig, va venir Jordi Martínez-Vilalta, 

del CREAF, per parlar-nos de l’estructura dels arbres. 

Els arbres, com a vegetals llenyosos, tenen una estructura 

particular. Externament, la disposició fractal de les 

ramificacions els permet d’aprofitar millor la llum solar. 

Internament, el seu port alt, gran, de vegades majestuós, 

ha de facilitar l’intercanvi de fluids per al propi metabolisme. 

Com ho fan? Com és el seu creixement? 

Els arbres, els organismes vivents més grans, són fàcils 

d’estudiar, perquè estan quiets, comença observant en Jordi. 

Com es defineix un arbre? La definició més senzilla diu que 

és una estructura caracteritzada per un tronc que a l’extrem 

superior té una capçada i a l’inferior, les arrels que 

s’endinsen en la terra. Al tronc, el que hi predomina és 

fusta, l’estructura bàsica que comunica la capçada i les 

arrels; és a dir, l’element que uneix la dicotomia de l’arbre: 

comunica la llum i el CO2, i l’aigua i altres nutrients, que 

capten les arrels. 

Rècords 

En els arbres sempre es busquen rècords: quin és el més 

alt?, el més ample?, el més vell? 

L’arbre més ample del qual es té registre era una sequoia 

que va ser abatuda el 1890 per una aposta feta sota efectes 

etílics, segons explica la llegenda. Es volia provar si donava 
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per a una taula d’una sola peça on hi cabessin quaranta 

comensals.  

I sí, l’aposta la van guanyar, a costa de carregar-se 

probablement l’arbre més gran del món. Sembla, però, que 

perviu en fragments que es van replantar, que són dins el 

projecte Eden. 

Les sequoies són les que fan mides més altes; poden arribar 

fins als 115 metres d’alçada. També hi ha eucaliptus molt 

alts a Austràlia, i palmeres, que poden arribar a alçàries 

espectaculars. 

La pujada de l’aigua  

L’aigua ha de pujar, doncs, fins a cent quinze metres, un cop 

arriba a la base del tronc, perquè és a les fulles on, gràcies a 

l’energia de la llum, el diòxid de carboni i l’aigua reaccionen 

als cloroplasts i fan la fotosíntesi, ruta metabòlica per la qual 

matèria inorgànica i energia lumínica es transformen en 

matèria orgànica i energia química.  

Com puja? Pel tronc, ja que la fusta és un conjunt de 

canonades que permeten el transport de l’aigua des de les 

arrels cap a les fulles. El calibre dels capil·lars és d’entre deu 

i cinquanta micròmetres, segons l’espècie i el lloc on viu. Les 

lianes, que se repengen sobre altres arbres, s’estalvien pes i 

poden tenir capil·lars més gruixuts. 

Al dia, poden arribar a pujar fins a cent litres d’aigua, amb 

els corresponents nutrients que les arrels absorbeixen. La 
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major part de l’aigua que arriba a les fulles s’evapora pels 

estomes, estructures de les fulles que faciliten l’intercanvi de 

gasos. L’aigua que no s’evapora, amb el diòxid de carboni 

que arriba a l’estoma, entrarà en el metabolisme del vegetal 

per la fotosíntesi. 

A l’estoma hi ha un menisc d’aigua que té un flux constant 

d’evaporació. I justament és aquesta evaporació a les fulles 

la que fa pujar l’aigua des de les arrels, en un flux continu, 

per les propietats de tensió superficial i cohesió de les 

molècules d’aigua. És així, per «succió», de forma passiva, 

com l’aigua del terra arriba a les fulles, amb una pressió 

unes cinquanta vegades superior a l’atmosfèrica, i a una 

velocitat que varia segons l’espècie, però que s’estima de 

centímetres per hora.  

En el tronc hi ha milions de columnes d’aigua, i és la fusta la 

que ajuda a suportar aquest pes. Cada columna és, en 

realitat, un vas delimitat per cèl·lules mortes, cosa que fa 

que la resistència sigui molt baixa. Es calcula que, dins el 

cicle global de l’aigua, sense comptar els oceans, però 

intervenint núvols, rius i vegetació, dues terceres parts de 

l’aigua circula a través dels arbres. 

Un arbre artificial 

Per la renovació de CosmoCaixa, en Jordi i el seu equip van 

rebre l’encàrrec de construir un arbre artificial; una planta 

mecànica de quatre o cinc metres d’alçada, amb paper de 
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filtre a les «fulles», porus al «tronc», un dipòsit d’aigua a la 

base. Una balança mesurava les pèrdues. 

Finalment, l’arbre no es va fer, però se’n va publicar un 

article: Martínez-Vilalta, J. et al (2003), «Make your own 

transpiring tree», Journal of Biological Education, 38. 

L’estructura dels troncs i de les fulles 

Els troncs creixen de dins a fora; la part interna és la fusta 

més dura i que no transporta (el duramen), mentre que 

l’externa (albeca), és la que té els vasos per on circula 

l’aigua i les sals cap a les fulles; tot plegat conforma el 

xilema. Els arbres tenen també un altre sistema vascular 

que transporta la matèria orgànica generada a les fulles a 

altres parts de l’organisme que les pugui necessitar, el 

floema. 

El duramen i l’albeca són els que ofereixen informació sobre 

el creixement de l’arbre. Cal tenir en compte que, segons si 

l’arbre és caducifoli o perennifoli, el gruix de l’albeca és 

diferent; en els roures, per exemple, que són caducifolis, es 

nova cada any i fa un gruix de dos a tres mil·límetres, 

mentre que en l’alzina l’albeca pot tenir fins a trenta anys de 

vida. 

En els arbres tropicals pot ser difícil veure els anells de 

creixement, ja que és més continu, no discrimina les 

estacions i, per tant, els períodes de creixement. Altres 

arbres en què és difícil de veure el creixement són aquells el 
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tronc dels quals s’obre, com ara les oliveres o els plàtans 

d’ombra. La densitat de la fusta afecta la seva flotabilitat. 

El funcionament dels arbres en els boscos 

Les arrels absorbeixen sals minerals que l’arbre necessita pel 

creixement i que bàsicament provenen de la meteorització 

de les roques que conformen el sòl; s’absorbeixen així els 

ions dissolts. 

Ara, hi ha un altre element necessari per a les plantes i que 

és limitant: el nitrogen. Gairebé un vuitanta per cent de 

l’atmosfera és nitrogen molecular (N2); el triple enllaç que 

lliga els dos àtoms és molt difícil de trencar, i per això 

plantes i animals no el podem absorbir. Ara bé, hi ha uns 

bacteris que el trenquen i el transformen en ions nitrit, nitrat 

o amoni, i ja el podem absorbir. 

En Jordi ens compara un bosc amb un oceà. Cal acostar els 

nutrients del sòl, en el cas del bosc, i del sediment, en el cas 

de l’oceà, cap a la zona de llum perquè entri en el cicle de la 

matèria viva. En el bosc ho fan els arbres; en els oceans, els 

corrents ascendents de l’aigua. Per això, allà on hi ha 

corrents ascendents, la pesca és rica. 

Als vasos de les plantes també es poden fer embòlies, quan 

es trenca la columna d’aigua i hi entra aire, per vent, per 

lesió..., o per sequera, quan l’evaporació supera la captació 

d’aigua del sòl. Aleshores s’interromp el flux d’aigua. I 

l’aigua ha de pujar per una altra columna. L’arbre pateix una 

lesió i l’ha de compensar d’alguna manera; en general, els 
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caducifolis tenen una més alta capacitat reguladora enfront 

dels perennifolis, atès que poden controlar més o menys el 

nombre de fulles noves. Els arbres no tenen una forma 

definida; com que són estructures modulars són molt 

plàstics i es poden adaptar a l’entorn i els canvis en 

l’ambient.  

Leonardo da Vinci ja va escriure sobre l’existència d’una 

constant entre el nombre de fulles i la secció del tronc. Ara 

bé, en haver-hi diverses formes de fulles, hi ha altres factors 

que hi intervenen. Les formes lobulades dels roures són molt 

eficients, per la capa d’aire pròxima a la superfície i on té 

lloc l’intercanvi gasós. 

En pertorbacions grans, com en el cas d’un incendi, segons 

l’espècie, la possibilitat de recuperar el bosc és més alta o 

menys. Les que millor resisteixen els incendis són les alzines 

sureres, perquè el suro les protegeix. Les alzines rebroten; 

potser perden la capçada, però rebroten de soca, entre 

altres raons, perquè a la soca tenen un magatzem de 

recursos. Per això, els anys de sequera poden ser letals per 

als arbres, perquè gasten els recursos emmagatzemats, i la 

manca d’aigua no els permet de reposar-los.  

Els arbres, en no poder-se moure, desenvolupen recursos 

químics. La resina, per exemple, és una defensa contra els 

herbívors: no és un aliment gaire amigable per als grans, i 

els petits queden enganxats i no se’n surten més. 
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S’ha dit moltes vegades que els boscos tropicals tenen un 

paper molt important en el cicle biogeoquímic del carboni, ja 

que un terç del diòxid de carboni que generem és absorbit 

pels boscos. I és cert, però ens fa la reflexió que el balanç 

net entre la fotosíntesi i la respiració dels boscos temperats i 

boreals pot ser similar al dels boscos tropicals, i que aquests 

boscos temperats i boreals també tenen un paper molt 

important. 

Preguntat per la tala d’arbres, en Jordi ens fa reflexionar que 

no podem evitar d’usar un material com la fusta, tan 

important per a la humanitat, més que la pedra o el ferro. 

Ara, cal una gestió estudiada i controlada. Ara, a Catalunya 

es talen molts menys arbres que fa un temps. 

La immortalitat dels arbres 

Els arbres, a diferència dels mamífers, per exemple, que 

després de l’època reproductiva evolutivament no 

sobreviuen gaire temps, no tenen una mort programada: 

sempre es reprodueixen. I, quan són més grans, poden fer 

més llavors. Així, la probabilitat que un arbre mori és la 

mateixa als vint que als dos-cents anys. 

No s’ha trobat en els arbres un envelliment molecular, com 

passa en la transcripció del material genètic dels animals, 

que va perdent fidelitat. Així, oliveres d’aquí a prop poden 

tenir fins a set-cents anys; i exemplars de Pinus longaeva, a 

Califòrnia, poden haver-se datat en gairebé cinc mil anys 
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quan, en caure l’arbre, s’han comptat els anells; és a dir, 

dels temps dels egipcis. 

En Jordi ens explica que als boscos de Califòrnia el clima ha 

estat estable en els darrers cinc o sis mil anys, de manera 

que s’hi han pogut desenvolupar els arbres més alts, més 

grans i més vells. 

La nota personal 

Comentem que en Jordi és ambientòleg i no ambientalista, 

ja que tampoc no és el mateix l’ecòleg que l’ecologista, o el 

sociòleg i el socialista. El sufix dóna idea de l’estudiós o del 

militant, com deia Margalef. 

De petit volia estudiar ocells, entre altres raons, perquè els 

seus germans més grans eren ornitòlegs. Però a tercer de 

carrera va voler incorporar-se a la recerca de professors que 

l’interessaven; la de Jaume Terradas, concretament. Al 

CREAF, és clar. I la «f» vol dir forestal. Així que va fer un 

primer estudi sobre arbres. 

No es va desanimar del tot, i va seguir. Va fer una tesi amb 

Josep Piñol estudiant el transport de l’aigua. I busca ocells el 

cap de setmana. 

Gràcies, Jordi, per la sinceritat i la xerrada! 
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Les estructures humanes: ponts, canals i ports 

(14/06/2017) 

Ahir, dimecres 14 de juny, va venir Antonio Marí, catedràtic 

d’Estructures de l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i 

Ponts de la UPC, per parlar-nos de les estructures humanes, 

la seva especialitat. 

Els humans hem construït un món a la nostra mesura, molt 

per damunt de qualsevol altra espècie sobre el planeta. Què 

cal tenir en compte en planificar les estructures? Amb quins 

materials podem comptar? Com ha canviat el disseny al llarg 

de la història? 

En Toni vol començar centrant la matèria de la seva 

xerrada: què són les estructures? Ens explica que són 

sistemes formats per elements interconnectats que 

compleixen diverses funcions. 

Funcions i requisits  

Les estructures han de ser segures; si fallen, òbviament 

comporta una responsabilitat civil. Per això cal que els 

enginyers tinguin una preparació sòlida. 

Les funcions de les estructures poden ser cobrir un espai 

(cobertes), creuar un accident geogràfic (ponts), arribar a 

punts elevats (torres de telecomunicacions), emmagatzemar 

líquids (preses), transportar (canalitzacions), resistir 

empentes (preses o murs) o simplement culte o símbol, com 
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en el seu moment va ser la Torre Eiffel (ara és també una 

antena de telecomunicacions). 

Les estructures han de complir requisits d’estabilitat, 

resistència, disseny, funcionalitat i estètica; han de ser 

duradores (fins als anys seixanta i setanta no es plantejava 

la durabilitat; ara la vida útil ha de ser de cinquanta anys 

per edificis i cent per ponts, i incloure el manteniment en el 

projecte), han de causar baix impacte ambiental, ser 

econòmicament raonables i de construcció factible. 

Com a exemple de la importància de conèixer bé el terreny 

on construir, en Toni ens explica el cas de la línia de l’AVE 

Madrid-Barcelona, que en la zona de Montblanc passava per 

una zona geològica rica en guix, mineral que, amb l’aigua, 

s’infla. Com en les excavacions es fa servir aigua, els 

processos es van accentuar. Segons dades del mateix 

ministeri i d’adif, en alguns llocs el terreny es va inflar i la 

solera del túnel va pujar fins a 0,8 m. Corregir la desviació 

va comportar un sobrecost notable: va caldre fer un 

revestiment de formigó molt resistent, una espècie de 

búnquer, per resistir les enormes pressions mesurades pels 

aparells instal·lats, que en aquell moment varen ser rècord 

mundial. 

Les càrregues  

La construcció ha d’avaluar les càrregues que ha de suportar 

l’estructura, el pes de la mateixa estructura, els pesos morts 

(vores, baranes, voravies...), les càrregues de servei (pes 
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dels cotxes, de les persones, del mobiliari...). Les càrregues 

extraordinàries, com per exemple, en la pilona que subjecta 

un pont marítim, el possible impacte d’un vaixell. També cal 

tenir en compte els canvis deguts al clima o la meteorologia 

(dilatació o construcció) o el vent (com a la torre de 

Collserola). 

Per mostrar-nos com el vent o els terratrèmols afecten 

estructures altes, ens duu un model que recorda la torre de 

Collserola. El model té un període propi de vibració, i segons 

la freqüència de les càrregues que l’exciten es veu poc 

afectada o molt, i fins i tot pot entrar en ressonància; 

aleshores, els efectes del sisme poden ser devastadors. 

El DF, a Mèxic, està construït sobre terra tou i les ones dels 

terratrèmols són lentes, de període alt. Per això no convé 

construir edificis de formigó d’entre quinze i vint plantes; i 

d’entre deu i quinze, si són de metall. Hi ha normativa de 

construcció per esmorteir l’efecte dels sismes. Sobre 

terrenys rocosos, per contra, les vibracions són més ràpides 

i els factors a tenir en compte són uns altres. 

Materials  

Al llarg de la història els materials han condicionat la forma i 

la perdurabilitat de les estructures. Les primeres estructures 

van ser de vegetals: lianes, canya, fustes. Un exemple és el 

pont de Lucerna. 

Els materials vegetals tenen problemes de preservació. El 

pont de Carles III a Molins de Rei va resistir tres segles, 
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però els seus fonaments no van resistir el pas dels vehicles i 

el pes del pont degut al fet que les extraccions d’àrids varen 

deixar els pilons exposats a cicles d’humitat i sequera i es 

van malmetre. 

També es va construir amb pedra. I aprofita per explicar-nos 

que les forces que han de suportar les estructures són de 

tracció, compressió, flexió i torsió. I ens ho mostra amb 

guixos de pissarra: suporten molt bé la compressió, no tan 

bé la tracció (es trenquen, tot i que costa una mica), molt 

malament la flexió (en doblegar el cilindre, es trenca), i si 

girem en trencar-lo, resta una forma helicoïdal. 

Una construcció típica en pedra és l’arc, amb les diferents 

parts: la clau, els ronyons i els estreps, que suporten les 

forces laterals. Ens duu un arc fet amb peces de fusta, que 

ha construït amb els seus alumnes. A nosaltres, que no 

distribuïm bé la càrrega, no ens aguanta tant de pes. 

Un arc és un disseny antifunicular de distribució de les 

càrregues; és a dir, la imatge especular de la caiguda dels 

pesos. Al cap i a la fi, aquest efecte de la catenària és el 

model que feia Gaudí i que després girava en la construcció. 

El problema dels arcs és que es poden obrir. Ens posa com a 

exemple el pont d’Alcántara, a Càceres. Va ser construït al 

segle II dC, i no s’ha obert, perquè les fortes pilones no ho 

permeten. Una altra forma que no s’obri l’arc són els 

contraforts de les catedrals romàniques o gòtiques. 
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Pedres artificials 

Ens parla de la primera construcció en pedra prefabricada: la 

tova (adobe en castellà), els maons assecats al sol. Per unir 

les unitats es fa servir ciment des de molt antic; un dels 

ciments més coneguts va ser el de Pozzuoli, al sud d’Itàlia, 

fet amb terres volcàniques, i que els romans van fer servir a 

moltes construccions, per exemple, al pont del Gard, a prop 

de Nimes. 

Un altre material de cohesió és el ciment pòrtland, fet amb 

pedra calcària o gres triturats, sorra i argila. Es fa una pasta 

que s’asseca en un forn i es polvoritza. A l’hora de fer-lo 

servir es torna a hidratar, prenent la forma del continent. 

Un avenç en pedra artificial va ser el formigó armat, inventat 

per un jardiner de Versalles, que va posar els ferros per 

evitar que les arrels dels arbres trenquessin els testos que 

construïa. Va permetre un salt qualitatiu en la construcció 

d’estructures, perquè es va engrandir la llum de les 

estructures construïdes. 

Metalls  

La construcció amb metalls, bàsicament ferro, va ser 

possible després de la Revolució Industrial, i té altres 

propietats i vulnerabilitats. Entre les vulnerabilitats hi ha la 

corrosió i la dificultat d’unir els diversos elements; entre les 

propietats, el canvi de disseny de les estructures.  
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Un dels canvis va ser la possibilitat de fer estructures menys 

pesants mitjançant gelosies, on els components fan forces 

de compressió i de tracció, com va fer Eiffel en les seves 

construccions. També va sortir la possibilitat de construir 

làmines, com al Palau Blaugrana. 

Els cables d’acer permeten de construir ponts atirantats de 

llums més amples. Al pont de Millau hi ha 342 m entre 

pilona i pilona. 

Ens explica com va ser construït el pont de Los Tilos, a l’illa 

de La Palma, Canàries, ja que va participar en els càlculs 

abans de la construcció. Es va construir avançat des dels dos 

costats en voladís. S’anaven construint trams d’arc penjats 

de tirants provisionals, es pujaven els pilars i es construïa un 

nou tram del tauler superior, i així successivament. Quan 

van ajuntar-se les dues parts amb un gat que pressionava 

sobre les dues bandes de la clau del pont, aquest es va 

assentar i en acabar l’arc es van poder enretirar els tirants. 

També hi ha altres maneres d’emprar els metalls: fent 

catenàries, com al Golden Gate a San Francisco. Els tirants 

principals es recolzen a les pilones, i en els extrems, en 

grans blocs de ciment que suporten la força de tensió. 

Quant al manteniment del Golden Gate, diu que sempre es 

pot veure una cabina penjada, que és la que el duu a terme; 

i que aproximadament cada dos anys hi ha hagut un recanvi 

de materials. 
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Ens explica que el col·lapse de les Torres Bessones va ser 

degut a un bon disseny i una bona construcció; si no, 

haurien caigut de costat i hagués estat una catàstrofe més 

gran. L’estructura no va suportar la temperatura que es va 

assolir en cremar-se el querosè que duien els avions tot just 

enlairats. En fondre’s l’acer, van caure els pisos un sobre 

l’altre, com en un joc de construcció. 

Materials actuals 

Els materials actuals són de tres menes. Els polímers 

reforçats amb fibres són més resistents, entre altres raons, 

perquè la fibra de vidre, per exemple, deixa menys buits i 

per això té més reforç. Els materials que tenen memòria de 

forma i que es fan servir en zones sísmiques. I materials 

amb nanotubs de carboni 

Quant als materials que recorden la forma, recordem el 

«secret» d’Uri Geller. Enganyava fent servir materials que 

recordaven la forma, i la recuperaven a 37 ºC, és a dir, en 

tocar-los. 

Passat i futur 

Quant a la història, diu que en època de Leonardo enginyers 

i arquitectes eren la mateixa professió i tenien components 

artístics i matemàtics. Amb l’aparició del racionalisme, al 

segle XVII, hi va haver una separació que s’ha mantingut; 

però les millors obres, com el pont de Millau, són les que 

edifiquen equips formats per ambdós tipus de professionals. 
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Potser el futur de l’enginyeria pot anar cap a la innovació en 

les estructures emprades. Per exemple, per què no es pot 

pensar de fer carreteres que captin energia? Per què no es 

poden incorporar detectors en talussos, que informin quan 

són a punt de caure? Per què no s’incorporen sensors de la 

velocitat del vent en estructures altes, que permetin 

conèixer millor les càrregues i facilitin la construcció futura? 

S’està treballant també en el reciclatge de material de 

construcció, per aprofitar-lo, potser no per a construcció 

d’edificis, però si per fer el sòl de carreteres, per exemple.  

Quan preguntem a en Toni com es va fer catedràtic 

d’Estructures ens explica que la seva passió d’estudiant era 

la física, per un professor que va tenir, Carlos Clemente. I 

que quan va anar a dir-li que es volia fer físic, li va suggerir 

de fer enginyeria, que és la física aplicada i que tindria més 

sortides professionals. 

Diu que li agrada molt investigar i també ensenyar; que no 

hi ha res més gratificant que veure com canvia la cara dels 

seus alumnes quan comprenen el que els explica. Per als 

participants al cafè científic no hi ha res més gratificant que 

escoltar una persona que parla amb passió de la seva feina. 

Gràcies, Toni! 
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Tardor 2017: Animals singulars 

Alguns animals ens fascinen, com els rèptils. Altres, ens fan 

nosa, com els mosquits. Altres, els recreem nosaltres 

mateixos. Com s’estudien els rèptils? Com es controlen els 

mosquits? I, en què ens ajuden les grues d’origami? 

Dimecres, 20 de setembre. L’evolució dels rèptils, 

Salvador Carranza, IBE, UPF-CSIC. Els rèptils són el grup 

més nombrós de vertebrats terrestres. Quan van aparèixer? 

Com van evolucionar? Com s’estudia la seva evolució? Quins 

grups són els més abundants al món?, i a la Mediterrània? 

Dimecres, 18 d’octubre. Mosquito Alert, Frederic 

Bartumeus, ICREA-CEAB-CSIC, CREAF. Actualment, els 

mosquits es poden considerar els animals més perillosos per 

als humans, perquè són transmissors de malalties i tenen 

gran capacitat d’invasió. Una aplicació exitosa per detectar 

la seva dispersió mitjançant ciència ciutadana es projecta 

ara globalment.  

Dimecres, 15 de novembre. Origami i matemàtiques, 

Eulàlia Tramuns, EspaiMAT. La papiroflèxia té un rerefons 

matemàtic algebraic i geomètric. Arreu del món s’aplica en 

nanocirurgia, astrofísica i impressió 3D, entre altres. I 

acompleix també aspectes més socials, com ara acostar el 

món de les matemàtiques als més reticents. 
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L’evolució dels rèptils (20/09/2017) 

Ahir, dimecres 20 de setembre, va venir Salvador Carranza, 

investigador de l’IBE (UPF-CSIC), per parlar-nos de 

l’evolució dels rèptils, el grup de tetràpodes més abundant. I 

no va venir sol. 

La primera pregunta que li vam fer era aparentment 

senzilla. La resposta va ser fascinant, com tota la sessió, en 

què vam trobar resposta a les altres preguntes proposades. 

Quan van aparèixer? Com van evolucionar? Com s’estudia la 

seva evolució? Quins grups són els més abundants al món?, 

i a la Mediterrània? 

Què són els rèptils? 

Els rèptils, ens explica Salvador, han estat, durant centenars 

d’anys, mal classificats. Les eines moleculars, com les que 

ell mateix empra, han explicat una història evolutiva diferent 

de la morfològica, que enganya. Ara hi ha un nou concepte 

dels rèptils. 

L’aparició dels rèptils 

Els rèptils, com els amfibis, les aus i els mamífers, són 

tetràpodes. L’aparició d’animals amb quatre potes va ser un 

esdeveniment que va comportar molts canvis en la història 

evolutiva. En el Devonià, ara fa uns 380 milions d’anys, a 

partir de peixos d’aletes lobulades –com el celacant o altres 

peixos pulmonats–, els animals van sortir de l’aigua per 

conquerir la terra ferma. 
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Una altra transició va ser independitzar-se totalment de 

l’aigua. De tots els tetràpodes, els únics que encara 

mantenen una forta dependència de l’aigua són els amfibis, 

que la necessiten per pondre els ous i pel desenvolupament 

de la seva fase larvària, com per exemple els capgrossos de 

granotes i gripaus Fora de l’aigua, tant els ous gelatinosos 

com les larves branquiades dels amfibis segueixen depenent 

de l’aigua o d’una humitat elevada. 

L’aparició de l’ou va permetre que un grup de tetràpodes 

s’independitzés de l’aigua. Més aviat, l’ou va ser una 

innovació que els va permetre endur-se l’aigua dins l’ou, 

encapsulada. Els tetràpodes que ponen ous, rèptils, aus i 

mamífers, són anomenats amniotes. 

L’amni és la coberta més pròxima a l’embrió, la que el 

manté en un medi aquàtic. L’al·lantoide és la coberta que 

acumula els residus tòxics i facilita l’intercanvi gasós. I el 

còrion, la membrana més fina (el tel que s’enganxa sovint a 

la closca dels ous), en els mamífers té una forta 

transformació. Finalment, molts ous amniotes estan 

envoltats per una capa mineralitzada que pot ser rígida o 

flexible: la closca. 

Entre els mamífers, els monotremes, com els equidnes i els 

ornitorincs, encara ponen ous. Els altres mamífers, 

marsupials i placentaris, ja pareixen cries vives. Mantenen 

l’embolcall de l’ou, transformat per nodrir-se a través de la 

mare. 
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La colonització de la terra ferma va tenir lloc durant el 

Carbonífer, ara fa 350 milions d’anys. Altres plantes, 

mol·luscs (cargols) i insectes ja havien sortit de l’aigua 

abans, de manera que en arribar els tetràpodes amniotes, 

van tenir molts camps per explotar, molts recursos, i hi va 

haver una radiació evolutiva. 

Línies evolutives dels amniotes 

Ben aviat es van definir línies evolutives molt clares, que els 

paleontòlegs poden distingir molt clarament segons les 

finestres del cap dels fòssils. Els fòssils que tenen una 

finestra (a banda dels ulls i els orificis nasals) són classificats 

com a sinàpsids, i van encetar la línia que duria als 

mamífers. 

Els cranis amb dues finestres als laterals del crani, els 

diàpsids, van donar lloc a les aus, els cocodrils, els 

llangardaixos i les serps. El crani amb cap forat, anàpsid, 

només el trobem avui dia a les tortugues; les dades 

moleculars, però, les relacionen amb els descendents dels 

diàpsids i, per tant, es considera que són un cas de 

convergència evolutiva amb els grups d’anàpsids que es van 

extingir a finals del Permià. Tots junts, diàpsids i les 

tortugues anàpsides, són agrupats en sauròpsids. Però, quin 

sentit tenien aquests forats al crani? 

Viure fora de l’aigua  

Sortir de l’aigua va comportar molts canvis en l’estructura i 

la fisiologia dels animals. Per començar, el medi és molt 
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diferent; l’aire és molt menys dens que l’aigua, de manera 

que els animals pesem més, i per tant es necessiten unes 

cames ben potents per suportar el pes el cos. I un esquelet 

rígid. 

La transmissió química i sonora són molt diferents; van 

haver d’evolucionar les oïdes i els narius. I també van haver 

d’especialitzar-se a menjar animals amb closca, que al seu 

torn havien desenvolupat un exosquelet, com els mol·luscs o 

els insectes. Això requeria uns bons músculs mastegadors. I 

les finestres són els llocs d’inserció dels músculs 

mastegadors. 

Les aus, un grup de rèptils 

Dins els sinàpsids i sauròpsids, per tant, s’inclouen les aus, 

que provenen d’un grup de petits dinosaures carnívors 

semblants als velociraptors: els teròpodes. Amb ells 

comparteixen mans amb tres dits cap al davant i un cap al 

darrere, bípede i emplomallat. Tenien també l’anomenat 

wishbone pels anglesos, un os format per la fusió de les 

clavícules que de vegades, menjant pollastre, trenquem per 

assolir desitjos. 

Aquest wishbone va fer exclamar al paleontòleg britànic 

Richard Owen davant de les restes d’un dinosaure: «That’s a 

chicken!». 

És cert que no s’ha pogut estudiar en DNA antic, ja que el de 

més de 400.000 anys està molt degradat; però s’han trobat 

fòssils intermedis, com l’Archaeopteryx de la fotografia, de 
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cent cinquanta milions d’anys, que té dents i cua com els 

dinosaures, i tenia ales amb plomes, com els ocells. 

El cas dels cocodrils 

Els crocodilis molecularment s’assemblen més a les aus que 

a qualsevol altre rèptil. De fet, fan nius i cuida de les cries, 

cosa que fan les aus però no els altres rèptils. A més, té un 

cor dividit en dues aurícules i dos ventricles. L’evolució va 

dur a aquesta estructura per l’adaptació a un medi hostil, 

com és el terrestre. 

Els peixos tenen un sol ventricle i una sola aurícula. Però 

fora de l’aigua, la gravetat i els canvis de temperatura molt 

més amplis i ràpids van dur a separar la sang pulmonar de 

l’arterial. En els animals terrestres la sang circula en 

canonades d’alta pressió, i s’ha format un cor molt més 

musculós que reparteix la sang a dos sistemes circulatoris: 

el pulmonar, que oxigena la sang, i el sistèmic, que duu la 

sang oxigenada a la resta de l’organisme. 

Comparant, la pressió sanguínia d’un mamífer és molt més 

alta que la dels peixos. 

La classificació clàssica 

Un cop exposada la nova classificació deguda a la 

morfologia, en Salvador ens parlarà dels rèptils, a partir 

d’ara, segons l’antiga agrupació: tortugues, crocodilis, serps 

i llangardaixos.  
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En Salvador estudia rèptils adaptats al desert; de fet, són els 

vertebrats més abundants en aquest ecosistema. Ell va al 

desert d’Aràbia, a Oman i els Emirats Àrabs Units. 

Arribats a aquest punt, en Salvador ens mostra dos dels 

seus acompanyants, una serp i un escíncid. 

La serp (Eryx jayakari) és una boa de sorra. Suggereix que 

ens fixem en el color i sobretot en la posició dels seus ulls. 

Passa el dia immersa en la sorra, només sobresurten els ulls 

per a poder detectar les preses. 

Com a boa, captura les seves peces i les mata per asfixia, 

comprimint-les; per això tenen una potent musculatura. 

Les serps poden ingerir preses de mida gran, en comparació 

amb la seva. Els manca el pulmó esquerre, degut al seu cos 

allargat, no tenen orifici auditiu ni oïda externa i poden obrir 

molt la boca gràcies a la capacitat de desllorigar les 

mandíbules i al fet que aquetes estiguin unides per la part 

anterior amb lligaments. 

Les serps acostumen a menjar un cop al mes. O passar 

molts mesos sense menjar. 

No tots els rèptils sense potes són serps. En Salvador explica 

que les extremitats s’han perdut unes vint-i-cinc vegades al 

llarg de la història evolutiva. És un avantatge evolutiu quan 

cal córrer fugint en espais amb vegetació. 

L’escíncid (Scincus), també del desert d’Aràbia, té el pavelló 

auditiu cobert per una escata i una boca en què la 
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mandíbula superior segella la inferior, a fi que no els entri 

sorra per cap orifici. 

Si la boa s’ensorra en diagonal, l’escíncid es capbussa. Per 

això també se l’anomena peix de sorra. 

Els escíncids del gènere Scincus poden estar temps sense 

menjar. Emmagatzemen reserves a la part alta de la cua, 

que quan fa un cert temps que no mengen s’aprima. 

En sortir de la sorra, només a primera hora del dia, és quan 

aprofiten per capturar animals i estudiar-los. Als lacèrtids els 

prenen la cua, que després regeneraran; a les serps els fan 

una petita extracció de sang. Atès que els rèptils tenen 

eritròcits amb nucli, la sang és molt rica en DNA per poder 

fer els estudis filogenètics moleculars. 

Unes quantes dades sobre rèptils 

Viure en terra ferma i pondre ous demana una fecundació 

interna, no externa com la d’amfibis i peixos; per això els 

rèptils tenen penis, i en concret els escatosos (llangardaixos 

i serps) en tenen dos i per això s’anomenen hemipenis. 

Alguns rèptils són ovovivípars. L’ovoviviparisme ha aparegut 

més de cent vegades a la història evolutiva d’aquest grup. 

Les tres espècies d’escurçons de la península Ibèrica són 

ovovivípars (el seu nom en llatí és Vipera), cosa que 

comporta retenir els ous dins l’organisme de la mare fins al 

naixement. Les aus, pel pes dels ous, són totes ovípares. 



 62 

De rèptils n’hi ha unes 10.400 espècies; ara bé, si 

comptéssim els sauròpsids (és a dir, rèptils i aus), 

arribaríem a 20.000 espècies. En els diferents grups hi ha: 

- tortugues: 346 espècies. 

- crocodilis: 25 espècies. 

- serps: 3.600 espècies, una morfologia molt exitosa. 

- llangardaixos i altres escatosos (sense comptar les 

serps): 6.475 espècies. 

Per comparar, de mamífers hi ha descrites 5.000 espècies 

(mil dues-centes de les quals són quiròpters; és a dir, un de 

cada cinc, vola). D’amfibis hi ha 7.000 espècies; mentre que 

de peixos, 30.000 espècies.  

Tot i això, el nombre va canviant a mesura que els estudis 

moleculars posen de manifest que algunes formes 

considerades la mateixa espècie no ho són. Per exemple, el 

febrer de 2008 hi havia 3.149 espècies de serp; ara, n’hi ha 

3.619 espècies. 

El mateix Salvador pertany al grup que va separar el tritó 

del Montseny del tritó del Pirineu; són dues espècies 

diferents, perquè no hi havia flux gènic entre elles.  

Crisi messiniana 

Ara fa entre 5,9 i 5,3 milions d’anys (és a dir, durant 

600.000 anys), l’estret de Gibraltar no existia i la 

Mediterrània era pràcticament seca, llevat d’algunes zones 

amb aigua molt salada. Aquesta situació, anomenada crisi 
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messiniana, va fer baixar molt la fauna marina, però va 

permetre que la fauna terrestre europea anés al nord 

d’Àfrica i viceversa. 

Els rèptils van ser un grup afavorit. Llangardaixos i 

sargantanes van patir una gran expansió que, en retornar 

l’aigua, va diversificar les sargantanes de les illes del gènere 

Podarcis, per exemple. I els únics dos grups d’urodels de 

tota Àfrica són originàriament de la península Ibèrica. 

Radiacions adaptatives 

A les illes es veuen exemples de radiació, ja que els animals 

arriben i tenen molts nínxols per explotar. Els estudis d’en 

Salvador l’han dut a veure que a l’illa de Socotra els dragons 

del gènere Hemidactylus presenten una diversitat 

morfològica superior a la del continent. 

Una altra radiació evolutiva es pot veure en les espècies de 

tortugues a les illes Galápagos. A les illes no tenien 

depredadors, de manera que la closca ja no els calia. Per 

això es va aprimar i es va obrir sobre el coll, de manera que 

els va permetre ocupar nous nínxols terrestres, segons l’illa 

on van arribar. 

Viure al mar o fora d’ell té implicacions fortes per la diferent 

composició química del medi intern respecte del medi 

extern. Els ocells marins, com ara les gavines, tenen unes 

glàndules de la sal per expulsar-la, ja que els seus ronyons 

no la poden filtrar i els ocasionaria greus problemes 
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fisiològics. El mateix passa amb les iguanes de les illes 

Galápagos que van retornar al mar.  

Relacionat amb el paper dels ronyons, parlem de l’excreció 

del grup amoni, del metabolisme de les proteïnes. Els 

amfibis excreten directament amoníac, ja que es dissol bé 

en medi aquàtic. Els mamífers, que tenim un bon sistema 

renal, expulsem urea. Els sinàpsids (rèptils i ocells) excreten 

àcid úric. 

També ens explica que les aus tenen un excel·lent sistema 

respiratori en què els sacs aeris els permet de tenir un flux 

continu d’aire per poder volar. No les veiem mai recuperar 

l’alè. 

Salvador, quan vas començar a apassionar-te pels 

rèptils? 

Quan feia primer de BUP vam anar a la Vall d’Aran amb 

algunes expedicions faunístiques i vaig veure la serp verda i 

groga. Algunes altres expedicions van fer que entre els 

catorze i quinze anys quedés fascinat pels rèptils. I vaig fer 

Biologia. 

Però el 1992, quan es va descriure la PCR, vaig pensar que 

la biologia molecular tenia un potencial excel·lent per inferir 

la filogènia dels rèptils. Per això, en acabar la carrera no 

vaig anar al Departament de Zoologia, com feien altres 

companys, sinó que vaig fer la tesi sobre platihelmints al 

Departament de Genètica per aprendre la tècnica de 

seqüenciació. 
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Entre 1998 i 2004, en Salvador va fer un postdoc sobre 

rèptils al Museu d’Història Natural a Londres. Va retornar a 

la UB amb una beca Ramón y Cajal. I més endavant, va 

entrar al CSIC i a l’IBE. I dimecres ens va oferir un deliciós 

cafè científic. Gràcies! 
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Mosquito Alert (18/10/2017) 

Dimecres 18 d’octubre va venir Frederic Bartumeus (ICREA-

CEAB-CSIC, CREAF) per parlar-nos de Mosquito Alert, la web 

que administra. 

Actualment, els mosquits es poden considerar els animals 

més perillosos per als humans, perquè transmeten malalties 

i tenen gran capacitat d’invasió. Una aplicació exitosa per 

detectar la seva dispersió mitjançant ciència ciutadana es 

projecta ara globalment. 

Frederic és un investigador ICREA amb dues afiliacions, el 

CREAF i el CEAB-CSIC, un centre del CSIC on treballen cent 

deu persones. El Centre d’Estudis Avançats de Blanes va 

començar com un centre experimental on es barrejaven 

oceanògrafs, astrofísics i investigadors en intel·ligència 

artificial. Finalment va derivar cap a biòlegs i ecòlegs 

marins. 

Frederic és ecòleg, aquells que tenen una visió global de 

l’entorn. Que no són zoòlegs ni biòlegs únicament, sinó que 

estudien «allò que resta quan el que és important ha perdut 

el seu nom», com deia Margalef fent èmfasi en l’aspecte 

sintètic de l’ecologia. 

Va començar estudiant els llacs del Pirineu i va acabar fent 

d’ecòleg teòric que estudiava models de desplaçament dels 

animals, com ara ocells marins o formigues. En algun 

moment va estudiar el control dels mosquits dels aiguamolls 
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de l’Empordà, però ho va deixar. Més tard els recuperaria, i 

com! 

El mosquit tigre 

El mosquit tigre (Aedes albopictus) és originari de les selves 

del sud-est asiàtic. Les femelles ponen els ous en els petits 

tolls d’aigua que resten sobre les fulles i allà es 

desenvolupen els ous fins a completar la metamorfosi. 

Triguen entre una i dues setmanes. Durant la seva vida es 

mouen poc, menys de 500 metres, i poden pujar a poca 

alçària. 

Demogràficament poden ser explosius: la femella allibera un 

centenar d’ous en cada posta, i com que pot fer al voltant de 

deu postes durant la temporada de cria, cada femella pot 

generar uns mil mosquits. Ara que amb el canvi climàtic es 

desplaça la cria cap a la tardor, poden pondre més vegades. 

Posem que cada femella acabi posant mil ous l’any, la meitat 

dels quals seran femelles que seguiran el mateix procés, 

imaginem la multiplicació de l’espècie. 

Per a pondre els ous, les femelles de mosquit tigre han de 

ser hematòfagues, és a dir, picar un mamífer. Una proteïna 

de la sang permet que els ous es desenvolupin 

correctament. Piquen de dia i quan la presa està en 

moviment, no cal que estiguin quiets. A més, són molt 

intrusius, sembla que piquin a través dels pantalons, però és 

perquè poden entrar per escletxes molt petites. 



 69 

A la pregunta de per què sembla que els mosquits piquin 

més a unes persones que a d’altres, en Frederic explica que 

pot ser pel metabolisme de la persona: l’olor, la 

temperatura...  

Aviat van canviar els seus hàbits a la ciutat. Tenen el que 

tenen a la selva: petits llocs on pondre els ous, siguin 

públics, com els embornals dels carrers, o privats, com 

restes d’aigua que queden en els patis de les cases. 

S’ha arribat a veure que es desenvolupaven fins a larvetes 

de mosquit tigre dins la closca d’un cargol! 

Els mosquits i la salut  

El grup de mosquits al qual pertany el mosquit tigre poden 

ser un problema de salut pública, perquè poden transmetre 

malalties com el zika, el chikunguya o el dengue. Són 

mosquits que han d’estar localitzats i sota control. 

Si un mosquit pica una persona infectada pot absorbir el 

paràsit en la xuclada; quan va a picar una altra persona, en 

injectar-li saliva amb anestèsic perquè no es noti la picada, 

pot inocular el paràsit (en aquest cas, un virus de la família 

dels arbovirus). 

Per això, quan el mosquit es detecta en una zona, es dóna 

una alerta sanitària al Departament de Salut, que ho 

transmet al Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del 

Ministerio i s’avisa a l’ajuntament corresponent, que és qui 
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posa en marxa les mesures per a la contenció de l’expansió i 

el control de les poblacions. 

Tot i que en el nostre entorn no hi ha els virus que 

provoquen aquestes malalties, sí que hi ha viatgers que 

poden ser contagiats en països on hi siguin.  

El control del mosquit 

El mosquit tigre va ser detectat per primera vegada a Sant 

Cugat el 2004. Ja havia arribat abans a Itàlia. En principi no 

passava bé els hiverns, però han mutat i ja tenen una 

cutícula més resistent que els permet resistir temperatures 

més baixes i dessecació. 

En l’entorn urbà, els tècnics controlen la plaga amb un 

bacteri (Bacillus thuringensis) al qual se li ha inoculat un gen 

que no permet que la larva arribi a la fase adulta. Es tracta 

d’un bacil transgènic. 

Dins les zones privades són els habitants els qui han de tenir 

cura de no deixar pots o rodes o qualsevol objecte que pugui 

fer de recipient d’aigua, especialment després de les pluges, 

perquè en cinc o deu dies pot tenir una nova generació de 

mosquits tigre.  

Mosquito Alert 

En Frederic estudiava el moviment d’animals i la dispersió 

del mosquit tigre a Catalunya quan va començar la crisi 

econòmica. Amb l’equip també van estudiar el moviment de 

mosquits. Aleshores van pensar de fer una app mitjançant la 
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qual els ciutadans poguessin enviar fotografies, de manera 

que podrien estudiar l’expansió del mosquit tigre amb un 

cost menor i arribant a llocs on no podrien arribar mai. 

I així va néixer «Atrapa el tigre», que es va transformar en 

Mosquito Alert per incloure noves espècies de mosquit. Els 

resultats obtinguts pels ciutadans són tan bons com els dels 

mateixos científics, com han publicat en la revista Nature 

Comunications. 

La participació ciutadana continuada es manté explicant el 

projecte i demanant col·laboració continuadament a través 

dels mitjans de comunicació i sent molt actius a les xarxes 

socials.  

Mosquito Alert és un triangle perquè simbolitza el vèrtex de 

la recerca científica, el dels ciutadans i el dels gestors. Quan 

hi ha alerta sobre la presència de mosquit tigre en una zona, 

els tècnics hi van a impedir el desenvolupament de les 

larves. Pensem que només a Barcelona hi ha uns 75.000 

embornals on pot créixer el mosquit. 

Quant a la recerca, l’equip de Frederic està estudiant la 

dispersió activa del mosquit per vol, mitjançant tècniques de 

trampeig de captura-recaptura, i també la seva dispersió 

passiva mitjançant el transport en cotxe. 

Amb l’ajuda dels Mossos d’Esquadra, han investigat la 

presència del mosquit tigre en cotxes que entraven a 

Barcelona i han descobert que, efectivament, els mosquits 

tigre viatgen en cotxe. Van detectar una mitjana de cinc 
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mosquits cada mil cotxes. Aquest número pot semblar petit 

però, si es multiplica per la quantitat de cotxes que circulen 

a l’àrea metropolitana de Barcelona, estem parlant d’uns 

quaranta mil mosquits transportats diàriament en cotxe. 

L’atracció als cotxes pot tenir a veure amb el caliu que 

ofereix un cotxe, el color fosc de la tapisseria, la font de C02 

que emet... El cas és que a més a més, és un bon lloc on 

descansar i, si cal, alimentar-se, ja que el mosquit es pot 

amagar a la part baixa del cotxe, on arriba perfectament a 

picar els turmells dels viatgers. 

La internacionalització 

Mosquito Alert i Nacions Unides impulsen una aliança global 

per frenar els mosquits transmissors de malalties mitjançant 

la participació ciutadana. Un projecte de ciència 

col·laborativa global. Perquè global ha de ser la lluita contra 

l’animal que més persones mata. 

Tanquem la sessió després d’haver xerrat molt i molt, 

d’haver après un munt i d’agrair a en Frederic la seva 

dedicació i entusiasme. I això que només ha explicat una 

tercera part de la recerca que fa! 
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Origami i matemàtiques (15/11/2017) 

Ahir, dimecres 15 de novembre, va venir Eulàlia Tramuns, 

d’EspaiMAT, per parlar d’origami i matemàtiques. La 

papiroflèxia té un rerefons matemàtic algebraic i geomètric. 

Arreu del món s’aplica en nanocirurgia, astrofísica i 

impressió 3D, entre altres. I acompleix també aspectes més 

socials, com ara acostar el món de les matemàtiques als 

més reticents. 

Eulàlia comença explicant-nos que les matemàtiques són per 

tot arreu. I que no només són números. Les matemàtiques 

són una manera de veure el món, un llenguatge. Amb 

l’origami es veuen les matemàtiques que hi ha rere les 

figures, els números que emmascara, les relacions entre 

ells. 

La paraula «origami» en japonès significa oru (plegar) i kami 

(paper). Per tant, papiroflèxia! Per a ella són sinònims. 

Els models d’origami més antics que es coneixen són 

xinesos, datats de l’any mil de la nostra era. Es feien servir 

com a entreteniment, però també se’ls podia donar ús. Ens 

mostra una delicada capsa plana, presa d’un model xinès. 

En realitat conté trenta-una capses. Sota les setze capses 

superficials (quatre per banda), s’obren vuit capses de la 

mida de dues petites; de la mida de dues de segon ordre, i 

així successivament fins a la darrera capsa, de la mesura 
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total. És una mostra d’origami modular, fet amb més d’un 

paper. 

Les tècniques de l’origami clàssic 

En general, per a qualsevol model d’origami es fa servir un 

sol paper, a menys que sigui origami modular, com és la 

flexiball, inventada pel director de l’Escola-Museu d’Origami 

de Saragossa. O en els pop-ups de llibres. 

No es fan servir ni tisores, ni cola, ni cap altre additiu. Sí 

que es poden fer servir pinces per als plecs petits i 

obrecartes per a tallar millor el paper. De papers n’hi ha de 

molts tipus: més gruixuts, més prims, translúcids, més 

opacs... 

Endreçant el camp 

Fins a la segona meitat del segle XX no hi va haver una 

transmissió escrita de l’origami. Fins aleshores la transmissió 

s’havia fet de manera oral i era considerada artesania o 

només entreteniment. El japonès Akira Yoshizawa la va 

elevar a art, i va arribar a presentar la seva obra al Louvre. 

Yoshizawa va introduir una simbologia per explicar els 

moviments quan es plega el paper: esquemes en els 

plegaments, quan és «vall» (plegat endins) o en 

«muntanya» (plegat enfora); quan hi ha girs... De la notació 

actual, millorada per altres artistes, se’n diu Yoshizawa-

Randell. Aquesta sistematització permet pensar d’ensenyar 

matemàtiques plegant paper. 
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Origami i matemàtiques 

Com a exemple, l’Eulàlia ens mostra la forma més senzilla 

que tots hem vist o hem fet: el got de paper. En desplegar-

lo (cosa que es fa amb tots els models que es volen 

estudiar), numera tots els angles en el sentit horari. 

Sigui quina sigui la figura, sumant els angles que tenen 

número senar o tots els que tenen número parell, el resultat 

és el mateix: 180º. I la suma de tots dóna 360º, que és la 

circumferència completa que fan tots els plecs entorn del 

vèrtex de plegament. 

També es poden aprofitar els models per explicar les àrees 

dels polígons, les rectes, els angles... Pintant les cares del 

model només amb dos colors, no coincideix el mateix en 

cares contigües.  

Origami i tecnologia 

D’origami podríem dir que n’hi ha al tetrabric, que desfem 

en desplegar-lo per reciclar. I els qui treballen amb capses 

de cartró en coneixen més exemples. Òbviament, tot es pot 

complicar molt més. Amb la possibilitat de càlcul que 

ofereixen els grans ordinadors es poden buscar fórmules que 

permetin de pensar a aplicar la tècnica de l’origami en les 

noves tecnologies. 

Per exemple en astrofísica. Els grans projectes de recerca 

espacial, com la missió Gaia (que ens va explicar fa ja uns 

quants cafès), volen components capaços de ser plegats en 
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càpsules per arribar a l’òrbita desitjada. Un cop allà (i 

després de rebre una bona sotragada per adquirir la 

velocitat necessària per sortir de l’atmosfera) s’han de 

desplegar. Aquest és el cas, per exemple, dels panells 

solars. L’Eulàlia ens mostra una manera de plegar, en 

aquest cas, paper, però que es fa servir per incloure una 

placa solar en una càpsula. 

També es fa servir origami en medicina. Un giny que ha 

d’entrar plegat en un catèter per ampliar les artèries 

coronàries és l’stent. 

També es fan servir càpsules d’origami amb un material 

magnetitzat, que s’omplen d’un fàrmac en concret. 

Aleshores, per conducció magnètica, el medicament és dut 

al lloc de l’organisme on és requerit. Així tenim origami en 

l’escala macro, micro (10-6) i nano (10-9). 

En camps més quotidians, es fan làmpades i roba d’origami. 

I l’airbag del cotxe també està plegat amb tècniques 

d’origami. 

Origami i natura 

Ens preguntem si hi ha origami a la natura i ens ve al cap el 

plegament dels nous brots de les plantes, de la falguera, 

concretament. 

L’Eulàlia ens explica que els biòlegs moleculars estudien en 

l’origami com pot tenir lloc el fantàstic plegament del DNA, 
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d’un metre de llarg dins el nucli de la cèl·lula que, en total, 

fa una micra. 

Els axiomes 

L’Eulàlia ens explica que hi ha determinats problemes de 

construcció geomètrica que no es poden resoldre només 

amb regla i compàs, com ara trisecar un angle o doblar un 

cub, però que sí que poden ser solucionats plegant paper. 

I plegant paper també es poden resoldre equacions de quart 

grau, només aplicant els axiomes de Huzita-Hatori. Una de 

les persones més reconegudes que fa matemàtica de la 

papiroflèxia és Robert Lang. També s’anomenen «axiomes 

de Huzita-Justin». Robert Lang i Roger Alperin van trobar 

que ja no n’hi hi pot haver més, d’axiomes. 

Robert Lang és conegut per la divulgació de l’origami i pels 

models artístics amb una gran base matemàtica, com ara el 

rellotge de cucut, fet només amb un sol paper!, encara que 

sembli modular. Roger Alperin té moltes publicacions 

influents sobre les matemàtiques de l’origami. 

Mentre ens explica tot això, l’Eulàlia va buidant tots els 

models i les imatges que duu en una gran capsa. Treu 

grues, com la de Sadako Sasaki, que en volia arribar a fer 

mil perquè se li concedís el desig de viure. De fet, es venen 

capses amb mil retalls de paper de diferents colors per fer 

les mil grues. 
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La difusió de la papiroflèxia 

A cada país hi ha una associació que té la seva revista. A 

Foldigdidactics, a Badalona, es fan congressos i sessions de 

didàctica.  

L’origami es fa servir també en psiquiatria i psicologia, per 

augmentar l’autoestima, la concentració, la psicomotricitat 

fina, la memòria... 

El pedagog alemany Friedrich Fröbel (1782-1852) va 

incloure l’origami al Kindergarten. Ara es considera una 

manualitat. A Israel la papiroflèxia està inclosa en el sistema 

educatiu. Al Japó és familiar a les escoles. 

Miguel de Unamuno va ser un gran creador de pajaritas de 

papel. A les grans taules els tovallons plegats eren un toc de 

distinció. L’artista Joan Sallas va preparar una exposició de 

tovallons plegats a Viena, recuperant un art perdut.  

Acabem tots plegant un ocell de paper. 

Distrets una estona intentant plegar com ens ensenya 

perquè es propagui menys l’error. 

Quan li preguntem a l’Eulàlia què l’ha dut fins aquí ens 

explica que quan era petita un amic dels seus pares va fer-li 

un ocell de paper que la va deixar impressionada, però que 

no va ser per això que va acabar aquí. 

Va fer matemàtiques a la UPC, perquè sempre li havien 

encantat les mates. En acabar, va treballar durant set anys 
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a una caixa fent recerca financera. Fins que va assumir que 

volia fer una altra activitat. Va tornar a la UPC i va fer una 

tesi en el departament de teoria de números. Allà es va 

enfrontar a un article en què es mencionava la presència de 

la teoria de números en l’origami. 

El nom de la seva tesi és «Una formalització de les 

estructures geomètriques». Aleshores sí que es va adonar 

del poder didàctic de l’origami. I, un cop acabat el seu 

contracte de professora ajudant, va muntar EspaiMAT. 

A l’Eulàlia la vaig conèixer per Conchita Comamala, una 

veïna del barri, historiadora natural i practicant de 

taekwondo. Em va començar a respondre als correus de 

recordatori del cafè científic per excusar-se quan l’edat no li 

permetia de venir. Un dia em va dir: «Tienes que invitar a 

Eulàlia Tramuns, verás qué buen trabajo hace». I a fe que 

sí! 
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