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N anociència, nanotecnologia. Avui dia, la nanotecnociència és una de les àrees amb un major 
potencial de transformació social i econòmic.  

Nanobjecte, nanomaterial, nanotub. S’estan dissenyant nous materials funcionals capaços 
de modifi car i renovar les indústries.

Nanomàquina, nanorobot, nanodispositiu. La medicina crearà tractaments revolucionaris per guarir 
distintes malalties, millorant la qualitat de vida dels pacients i les seues esperances de curació.

Nanopartícules, nanoporus, nanosistemes. El sector energètic pot reconduir-se cap a un model més 
efi cient i sostenible. 

Nanofotònica, nanobiotecnologia, nanoquímica. En la ciència, les representacions visuals són cada 
vegada més importants.

Nanoimatge, nanoespai, nanoart. Els artistes han incorporat el discurs visual de la nanotecnociència 
al seu treball. 

Nanòmetre, nanosegon, nanoescala. Les múltiples imatges que sorgeixen des de l’escala d’allò minúscul, 
imatges científi ques i artístiques, comencen a escoltar-se amb viva veu.

Nanomón, nanocosmos: nanomètode. Podem preguntar-nos, per tant: què oculta i què suggereix el 
món nanoscòpic?

Guillermo Muñoz-Matutano. Investigador contractat, Institut de Ciència dels Materials, Parc Científi c, Universitat de València.
Fernando Sapiña. Professor titular, Institut de Ciència dels Materials, Parc Científi c, Universitat de València.

Per a aquest monogràfi c, MÈTODE ha comptat amb la col·laboració de diversos artistes que fa temps que treballen i exploren el camp conegut 
com nanoart, una nova perspectiva artística on precisament el que s’intenta és fer visible allò invisible. Unes propostes que van des de la 
fotografi a científi ca fi ns a instal·lacions i experiències artístiques on la nanociència és la peça central i la línia entre ciència i art és més difusa 
que mai. 

Aquesta visió es completa amb la col·laboració de Marina Núñez (Palència, 1966), que amb la seua obra ens ajuda a refl exionar sobre el trans-
humanisme i les possibles conseqüències de la nanociència en el cos humà.

A l’esquerra, Hugo Martínez-Tormo. Nanowor(l)d, 2010. Tècnica digital, 21 x 28 cm.
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NANO

TRANSFORMANT EL MÓN 
AMB LA NANOTECNOCIÈNCIA

Monogràfi c coordinat per Guillermo Muñoz-Matutano i Fernando Sapiña
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Víctor Puntes. Cobalt, 2009. Fotografi a digital, càmera UltraScan de Gatan, 50 x 70 cm.
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És un interval de temps curt, però, al mateix temps, 
prou llarg perquè es puguen revisar les esperances i 
les il·lusions que vam posar en joc en aquell moment. 
Podem evocar el que va succeir en la ciència i l’art en 
la primera dècada del segle passat. En els dos àmbits 
es va jugar a l’evolució i a la revolució. Planck i Eins-
tein són dos dels grans noms de 
la ciència d’aquella dècada. El 
vertiginós canvi en l’art va ser re-
presentat per noms tan coneguts 
com Picasso, Braque, Apollinai-
re, Matisse, Marinetti… Va ser el 
gran preludi dels grans avenços 
del coneixement, de l’adveniment 
de les avantguardes artístiques, 
dels contundents canvis socials 
que es van viure en les dècades 
posteriors.

NANOHISTÒRIA: ENTRE LA TECNOLOGIA 
I LA CIÈNCIA

A final del segle XX els termes nanociència i nanotec-
nologia van irrompre en els mitjans de comunicació. 
Des de llavors, la nanotecnociència ha esdevingut una 
de les àrees més desenvolupades i promocionades en 
els entorns econòmics i polítics. La nanociència pot 
definir-se com l’estudi de fenòmens i la manipulació 
de materials a escales atòmica, molecular i macromo-

lecular. La nanotecnologia, d’altra banda, és el disseny, 
caracterització, producció i aplicació d’estructures, dis-
positius i sistemes mitjançant el control de la forma i 
grandària a escala nanomètrica.

Des del naixement de la nanotecnociència s’ha 
anat construint una versió oficial de les seues carac-
terístiques, dels seus àmbits de treball, fins i tot de la 

seua història. Les fites comen-
cen usualment amb Feynman i 
la seua xarrada de 1959: «Hi ha 
molt d’espai ací baix» («There’s 
plenty of room at the bottom»); 
amb l’ús del terme nanotecnolo-
gia pel professor Taniguchi, de 
la Universitat de Tòquio, el 1974; 
amb la invenció de les microscò-
pies de sonda el 1981; i amb el 
desenvolupament dels ful·lerens 
i els nanotubs de carboni el 1985 
i el 1991.

Aquesta història oficial de la nanotecnociència, 
però, potser oblida moltes dades més. Com Orwell ens 
advertia: «Qui controla el passat, controla el futur.» 
Hem de recordar que Faraday, en el segle XIX, va sinte-
titzar nanopartícules d’or al seu laboratori. Les micros-
còpies electròniques, desenvolupades a partir de 1931, 
són també tècniques fonamentals de la nanotecnocièn-
cia. La xarrada de Feynman, tot i ser una de les referèn-
cies més usades a l’hora de parlar d’aquesta àrea, en el 
seu moment no va tenir cap repercussió; va ser redesco-

«DES DE FINAL DEL S. XX, 

LA NANOTECNOCIÈNCIA 

ÉS UNA DE LES ÀREES MÉS 

DESENVOLUPADES 

I PROMOCIONADES 

EN ELS ENTORNS 

ECONÒMICS I POLÍTICS»
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CREATIVITAT AL SERVEI DEL FUTUR

EL NOU IMPULS DE LA NANOTECNOCIÈNCIA

Guillermo Muñoz-Matutano i Fernando Sapiña

Creativity at the Service of Future Progress: New Boom in Nanotechnoscience.
Currently, a host of research-project applications contain the prefi x nano. However, this could be 
more-closely related to a new industrial explosion than with the emergence of new conceptual 
proposals. Society has also been touched by the euphoria that, in some cases, could be called a 
“craze”- but proposals from the most cautious sectors are far from science fi ction. Among these 

we fi nd Biomimetics, which takes as a reference point the solutions that living beings have adopted 
during the evolutionary process. By uniting these technical and academic visions we generate a third 
more realistic view of these pet hates. Perhaps this is an alternative that provides collective genius 

creatively and possibly sustainably at the service of future developments.
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L’efecte lotus. Les propietats autonetejants de les fulles de distintes 
espècies de plantes es basen en el seu caràcter superhidròfob. L’ai-
gua és repel·lida per la superfície de les fulles, i aquesta repulsió és 
deguda a una combinació d’una superfície microestructurada cons-
tituïda per les cèl·lules de les fulles, cèl·lules que, al seu torn, estan 
cobertes per cristalls de cera nanomètrics. Aquests cristalls de cera 
fan que la superfície de les fulles repel·lesca l’aigua, i aquesta propi-
etat es veu incrementada per la rugositat de la superfície. Ambdós 
aspectes són fonamentals: superfície repel·lent a l’aigua i rugositat 
a escala micro i nanomètrica. Aquesta propietat permet que, amb 
una inclinació mínima de la fulla, una gota d’aigua es desplace so-
bre la superfície i, en aquest procés, arrossegue les partícules de 
brutícia que hi ha dipositades a sobre. Basant-se en la comprensió 
d’aquest efecte, s’han desenvolupat materials que permeten pro-
duir recobriments autonetejables. Aquests materials es poden in-
corporar a una pintura per a façanes o teixits. 
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berta per Schneiker el 1985 i incorporada poc després 
a la història oficial. I, encara que s’assenyala que aques-
ta àrea és intrínsecament interdisciplinària, la veritat és 
que és complicat trobar grups de treball mixtos, on bi-
òlegs, físics, químics… treballen realment braç a braç. 
S’ha suggerit que aquesta diferèn-
cia entre el discurs oficial i aquest 
altre discurs que va sorgint gràci-
es a la feina dels historiadors de 
la ciència i la tecnologia es podria 
basar en els distints interessos de 
les companyies privades –tecno-
lògics– i dels entorns acadèmics 
–científics–. Però avui dia les 
universitats cada vegada s’allu-
nyen més d’aquesta antiga i potser 
obsoleta esplendor acadèmica i 
s’acosten més a la resplendor dau-
rada de la gestió comercial i em-
presarial.

DE NANOMANIES I NANOFÒBIES

En aquest principi de mil·lenni, la nanotecnologia es 
manifesta com un dels vehicles existents més potents 
per reestructurar els models econòmics. Aquest pro-
grés es basa sòlidament en el coneixement científic 
preexistent, encara que la nanociència actual també 

s’aprofita de l’emergència d’aquestes noves tecnologi-
es per desenvolupar nous coneixements i fites científi-
ques. No obstant això, hi ha alguna cosa diferent que 
està apareixent i que s’anomena també nanotecnologia: 
un moviment social basat en paral·lelismes, aproxima-

cions i esperances. En ciències 
socials, l’entusiasme popular per 
un conjunt d’esperances poc rao-
nables i mal definides es denomi-
na sovint mania. Estem parlant, 
doncs, de la nanomania. Aquest 
moviment va nàixer el 1986, quan 
Eric Drexler va publicar el llibre 
Engines of creation (“Motors de 
la creació”). Hi va fabular sobre el 
que seria possible si es pogueren 
crear assembladors nanomètrics 
autoreplicants. Drexler va supo-
sar que, en el futur, seria possible 
construir nanorobots capaços de 
fabricar àtom a àtom qualsevol 

objecte o dispositiu macroscòpic. 
Molta gent ha arribat a la conclusió que aquests as-

sembladors nanomètrics autoreplicants no sols són te-
òricament possibles, sinó que es podran produir en un 
futur pròxim. Aquesta esperança de la nanomania ha 
donat lloc a una reacció en forma d’alerta, de nanofò-
bia: la por a tota mena de mals espantosos que puguen 

El peu del dragó i d’altres rèptils, com el gecònid de les imatges, és un exemple de funcionalitat lligada a una nanoestructura. La capacitat 
que tenen els dragons d’escalar parets verticals o fi ns i tot de romandre ancorats als sostres, sostenint tot el seu pes, està relacionada amb 
l’estructura en forma de microfi laments dels seus peus. Cada un d’aquests fi laments es divideix entre 100 i 1.000 espàtules de dimensions 
nanomètriques. Aquesta forma natural d’adhesió es podria reproduir per construir vestits o botes especials que facilitaren les escalades o 
els ancoratges ferms, la qual cosa podria ser de gran avantatge en els passejos espacials.

«HI HA ALGUNA COSA 

DIFERENT QUE ESTÀ 

APAREIXENT I QUE 

S’ANOMENA TAMBÉ 

NANOTECNOLOGIA: UN 

MOVIMENT SOCIAL BASAT 

EN PARAL·LELISMES, 

APROXIMACIONS 

I ESPERANCES»
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eixir de la caixa de Pandora de la nanotecnociència. 
El mal que més es coneix és el de la plaga grisa. Què 
succeiria si aquests assembladors escaparen del nostre 
control? Podrien dedicar-se a autopropagar-se perillo-
sament. S’especula amb possibles accidents o fins i tot 
amb usos malintencionats: de la mateixa manera que 
la gent crea cucs i virus informàtics, algunes persones 
podrien decidir-se a crear una plaga d’aquesta mena.

No obstant això, des de l’entorn científic hi ha dub-
tes que aquests nanoassembladors artificials puguen 
ser una realitat, fins i tot a la llarga. Un dels investiga-
dors crítics respecte a aquestes aplicacions va ser Sma-
lley, premi Nobel de química pel descobriment dels 
ful·lerens. El que Smalley apunta és que hi ha proble-
mes inherents que fan que aquests nanoassembladors 
artificials siguen físicament impossibles. No obstant 
això, les idees de Drexler es van inspirar en un siste-
ma real d’assembladors nanoscòpics i autoreplicants: 
els mateixos organismes biològics. Aquests sistemes es 
poden definir com un conjunt de nanomàquines que 
s’autoassemblen, i que manipulen o produeixen altres 
estructures nanomètriques. Siga o no possible la cons-
trucció de futurs nanorobots nanoassembladors, la 
realitat és que nosaltres mateixos, a escala cel·lular i 
des d’un punt de vista biomolecular, som un exemple 
vivent d’aquest tipus de mecanismes autoreplicants. 
Però, a més, els éssers vius han fet servir les propietats 
dels materials nanoestructurats per trobar solucions a 
distints problemes. 

BIOMIMÈTICA: INSPIRANT-SE EN LA NATURA

La natura ha dissenyat materials i estructures que gene-
ren variabilitat a través de mutacions i recombina cions 
i, després, ha seleccionat els que han estat més útils en 
l’entorn biològic en què es van desenvolupar. Durant 
milions d’anys els organismes han estat utilitzant i op-
timant materials basats en biominerals que tenen pro-
pietats excepcionals. Tenim microesquelets, bioimants, 
dents, closques, ossos… Alguns investigadors, basant-se 
en aquestes observacions, van introduir el terme biomi-
mètica, la comprensió de les solucions que la natura ha 
trobat per resoldre els seus problemes, i la comprensió 
de la manera com aquestes solucions poden ser font 
d’inspiració per resoldre els nostres problemes tecnolò-
gics. La biomimètica, per tant, es pot considerar com la 
transferència de tecnologia des de la natura a l’home. 

En la dècada de 1970 es va realitzar al Jardí Botànic 
de Berlín un estudi sistemàtic de les característiques 
superficials de les fulles de distintes plantes, obser-
vant-les mitjançant microscòpia electrònica de rastreig. 
La metodologia experimental consistia a arreplegar les 
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fulles  i preparar-les de tal manera que pogueren ser es-
tudiades mitjançant la tècnica de microscòpia. Aquesta 
preparació requeria la neteja de les fulles. L’observació 
que hi van fer va ser, primer, que les fulles de certes 
plantes a penes necessitaven ser netejades i, segon, que 
les fulles d’aquestes plantes tenien una superfície molt 
rugosa. S’havia descobert l’efecte lotus: basat en la ca-
pacitat autonetejant de les fulles de Nelumbo nucifera.
Aquest descobriment ha permès desenvolupar superfí-
cies autonetejables.

També hi ha relacions entre les característiques d’al-
guns animals i insectes i la seua nanoestructura. Per 
exemple, com se sostenen els dragons en parets verti-
cals? Com poden caminar sobre superfícies horitzon-
tals boca per avall? Els peus del dragó estan recoberts 
amb infinitat de pèls molt fins, i cada un d’ells es rami-
fica al final en multitud de filaments amb forma d’es-
pàtula, que tenen dimensions nanomètriques. Aquestes 
estructures s’adapten així a la rugositat de la superfície, 
de manera que la superfície total de contacte dels peus 
dels dragons és, comparativament, molt major que la 
d’animals que no tenen aquestes nanoestructures.

El color de les ales de les papallones i de les clos-
ques d’alguns escarabats no es basa en els pigments. En 
la seua superfície hi ha infinitat de diminutes escates 
nanoestructurades que manipulen la llum. En el cas de 
la papallona Morpho menelaus, l’ordre de les nanoes-
tructures d’aquestes escates fa que la llum reflectida 
per les ales siga blava, mentre que el desordre en el cas 
de les escates dels escarabats del gènere Cyphochilus
fa que la llum es reflectesca totalment: són d’un color 
blanc perfecte.

Tenim, per tant, una immensa àrea interdisciplinària 
en què convergeixen la biologia, la física, la química, la 
ciència i l’enginyeria dels materials, una ciència híbri-
da en què posar a prova els nostres coneixements, les 
nostres tècniques de caracterització i la nostra creativi-
tat per respondre millor als reptes del futur. 
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La papallona Morpho menelaus és una espècie nativa d’Amèri-
ca Central i Sud-amèrica. Els elements que constitueixen les ales 
d’aquesta papallona s’organitzen en nanoestructures periòdiques. 
La llum interacciona amb aquestes nanoestructures de manera 
que únicament es refl ecteixen les longituds d’ona del color blau. 
Es produeix una coloració associada a la nanoestructura del mate-
rial i no als seus constituents químics. Als laboratoris d’investigació 
s’estan dissenyant cristalls fotònics artifi cials que simulen aquesta 
interacció matèria-llum. Ja s’han construït possibles candidats de 
dispositius per a l’enginyeria de computació o la nanoòptica, així 
com per a noves aplicacions industrials, com ara pintures i tints de 
color canviant.

L’art actual no és aliè a les noves tecnologies i als conceptes que 
sorgeixen en la nanotecnociència. Victoria Vesna i James Gimzewski 
han utilitzat la mateixa papallona morfo blava (a dalt) per construir 
una instal·lació artística titulada Blue Morph que es veu en la imatge 
de l’esquerra. La metamorfosi entre larva i papallona que es produ-
eix en la crisàlide s’expressa com una metàfora d’una nanofàbrica 
natural. Els canvis biològics que generen la nanoestructura de les 
ales durant la metamorfosi apareixen en pics d’activitat sobtats, 
semblants als canvis que fan trontollar les borses monetàries.©
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«LA NANOMANIA HA DONAT LLOC 

A UNA REACCIÓ EN FORMA D’ALERTA, 

DE NANOFÒBIA: LA POR A TOTA MENA

DE MALS ESPANTOSOS QUE PUGUEN 

EIXIR DE LA CAIXA DE PANDORA 

DE LA NANOTECNOCIÈNCIA»
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Hugo Martínez-Tormo. Nanopaper, 2010. Creació digital, 21 x 28 cm.
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El prefix nano (que prové de la paraula grega que sig-
nifica “petit”) equival a la milmilionèsima part de la 
unitat de mesura a la qual acompanya. D’aquesta mane-
ra, un nanòmetre (1 nm) és una longitud equivalent a la 
milionèsima part d’un mil·límetre. De manera arbitrà-
ria es defineix l’anomenada nanoescala com el rang de 
longituds o grandàries comprès entre 1 nm i 100 nm. En 
la nanoescala ens trobem amb àtoms, molècules, pro-
teïnes, virus, cadenes d’àcid desoxiribonucleic (ADN), 
nanotubs de carboni, nanopartí-
cules... Tots ells són els nanoob-
jectes d’interès per a la nanocièn-
cia i la nanotecnolègia. 

El terme nanociència fa refe-
rència a les investigacions desti-
nades a comprendre l’estructura i 
propietats de materials i objectes 
que presenten grandàries carac-
terístiques pròpies de la nanoes-
cala. La nanotecnologia parteix 
d’aquests coneixements per gene-
rar materials, estructures i disposi-
tius amb noves propietats degudes 
a unes dimensions nanomètriques. 
El prefix nano també es fa ser-
vir amb disciplines ja existents, quan es vol emfatitzar 
que s’orienten a estudiar fenòmens en la nanoescala. 
D’aquesta manera es parla de nanoelectrònica, nano-
química, nanofotònica, nanobiotecnologia, etc.

La nanociència i la nanotecnologia s’han desenvolu-
pat d’una manera relativament silenciosa fins a la dècada 
dels noranta. Ha transcorregut quasi mig segle des del 
visionari discurs de R. Feynman, que va permetre somi-

ar d’entendre i dominar la matèria a escala nanomètrica. 
El mateix terme nanotecnologia ja ha fet 35 anys, des 
que va ser encunyat per N. Taniguchi el 1974. En les 
darreres dues dècades, els denominats microscopis de 
proximitat, inventats per H. Rohrer i G. Binnig, s’han 
convertit en eines habituals per a observar i moure nano-
objectes. Els nanotubs de car  boni, grans protagonistes 
de la nanociència, els va descobrir el 1991 l’investigador 
japonès S. Iijima. Ara, a les acaballes de la primera dè-

cada del segle XX, som conscients 
del llarg camí recorregut.

L’impuls donat a les nanotec-
nologies ha estat més evident du-
rant els últims deu anys, gràcies 
als ingents recursos financers que 
els governs i empreses dels països 
més desenvolupats han invertit 
per fomentar la investigació en 
nanotecnologia i per transferir-la 
al sector productiu. Hi ha la con-
vicció generalitzada que aquest 
nou saber permetrà consolidar un 
nou model econòmic, que potser 
serà la porta al tan anhelat des-
envolupament sostenible. Tampoc 

no podem oblidar un altre factor clau: la nanotecnolo-
gia generarà un negoci que previsiblement assolirà la 
xifra de dos bilions d’euros el 2015. 

DE DALT CAP AVALL, DE BAIX CAP AMUNT

Un dels pitjors problemes de les nanotecnologies és 
la dificultat de transferir-les a una escala industrial. 
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UNA REVOLUCIÓ EN PETIT

MIG SEGLE DE NANOTECNOLOGIA

Pedro A. Serena

Mini-revolution: Half a Century of Nanotechnology. 
Nanoscience has progressed over the last 50 years from a scattered set of basic but outstanding 

breakthroughs to hundreds of research groups world-wide, continuously announcing the discovery 
of novel nanomaterials and fascinating nanodevices. Nanotechnology is becoming real; in fact, 

many of these advances have become part of our daily life. This article describes the basic features 
characterizing current research in nanotechnology and its main application sectors. In addition, this 

study also covers other issues like funding or public perception of this multidisciplinary fi eld.

«LA NANOCIÈNCIA 

FA REFERÈNCIA 

A LES INVESTIGACIONS 

DESTINADES A COMPRENDRE 

L’ESTRUCTURA 

I PROPIETATS DE 

MATERIALS I OBJECTES QUE 

PRESENTEN GRANDÀRIES 

CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES 

DE LA NANOESCALA»
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En aquesta imatge obtinguda mitjançant microscòpia de forces atòmiques (AFM) es mostra un nanodispositiu amb forma anul·lar d’un micró 
de diàmetre connectat mitjançant quatre terminals. Totes les línies (d’una altura de 15 nm) s’han dibuixat sobre el material GaAlAs mitjançant 
la tècnica litogràfi ca d’oxidació local usant la punta del microscopi AFM. Aquest dispositiu permet observar interessants efectes quàntics 
en el transport electrònic, i obre la porta a futurs dispositius nanoelectrònics. Aquesta tecnologia és un exemple de mètode bottom-up. 
No obstant això, l’elaboració d’aquestes estructures és encara massa lenta per a competir amb les actuals tecnologies de miniaturització. 
A. Fuhrer, de l’Institut Federal Suís de Tecnologia de Zuric (ETH), és l’autor d’aquesta imatge, titulada Nanorings, i que va ser guanyadora del 
concurs internacional SPMAGE07 (http://www.icmm.csic.es/spmage).
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Aquesta incorporació a les indústries es pot fer de dues 
maneres diferents. Per un costat hi ha processos de ti-
pus descendent o top-down (de dalt cap avall), en què 
es parteix de sistemes grans per a, mitjançant tècni-
ques d’atac, tall, polit, litografia, etc, obtenir sistemes 
amb parts nanomètriques. Aquesta aproximació, per 
exemple, és la que ha permès un increment incessant 
de la densitat de transistors que s’integren en una oblia 
de silici. D’altra banda, la nanotecnologia ofereix una 
altra alternativa, la denominada ascendent o bottom-up
(de baix cap amunt), en la qual es parteix d’elements 
petits (àtoms, molècules, cadenes d’ADN, nanoestruc-
tures,...) per construir sistemes complexos capaços de 
realitzar diverses funcions. L’únic sistema que funcio-
na completament seguint aquest tipus de procediments 
ascendents és la vida; les estructures biològiques i els 
seus mecanismes de funcionament són els exemples a 
imitar en el disseny de tecnologies bottom-up.

La nanotecnologia és un espai de convergència mul-
tidisciplinària de químics, biòlegs, físics i enginyers. 
D’aquesta convergència s’esperen plantejaments abans 
insospitats que proporcionen noves solucions a proble-
mes plantejats en un gran nombre de sectors d’aplica-
ció. Tot seguit es detallen algunes propostes de base 
nanotecnològica per a alguns dels sectors esmentats. 

BIOTECNOLOGIA I MEDICINA

En aquestes àrees es desenvolu-
pen noves tècniques d’observació 
de fenòmens biològics gràcies a 
equips com els microscopis de 
forces atòmiques. A més es van 
implantant noves vies de diagnòs-
tic basades en l’ús de nanopartí-
cules funcionalizades (és a dir, 
recobertes d’un material que els 
confereix noves propietats com la 
de detectar el focus de la malal-
tia). Aquestes nanopartícules, que 
s’usen com a marcadors òptics o 
magnètics per a la detecció pri-
merenca de malalties, en algun 
cas també poden actuar com a 
element terapèutic, destruint els teixits malalts a què 
s’han adherit. La diagnosi de malalties es podrà bene-
ficiar del desenvolupament de sensors nanoelectrònics 
que realitzaran un seguiment precís del nostre estat de 
salut. Diferents dispositius nanoelectrònics també es 
faran servir per restaurar capacitats òptiques i auditi-
ves de pacients amb pèrdua de vista o d’audició. També 
hi ha una forta investigació destinada a desplegar sis-

temes capaços de dosificar l’alli-
berament de fàrmacs en el mo-
ment i lloc adequats. Finalment, 
els nanomaterials biocompatibles 
ja s’aprofiten per fabricar pròtesis 
més resistents.

ENERGIA I MEDI AMBIENT

Sens dubte aquests temes han co-
brat importància gràcies a les evi-
dències del canvi climàtic i a les 
mesures de contenció d’aquest que 
impliquen la disminució de les 

emissions de diòxid de carboni, la necessitat d’acudir 
a fonts renovables d’energia i l’optimació de l’ús de les 
fonts convencionals d’energia. Altres temes, com faci-
litar l’accés generalitzat a recursos hídrics i el control i 
la remediació de la contaminació, també són prioritaris 
en el camí cap al desenvolupament sostenible global. 
En l’àmbit de l’energia, els catalitzadors nanoporosos o 
nanoparticulats continuaran essent peces fonamentals 
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Aquesta imatge ha estat obtinguda mitjançant microscòpia d’efec-
te túnel (STM) i mostra una superfície d’or recoberta de dos tipus 
de molècules amb estructura plana: di-perilè (DIP) i ftalocianina de 
coure (CuPc). Aquesta estructura ordenada s’ha aconseguit usant 
tècniques d’epitàxia de feixos moleculars (MBE). Les molècules 
s’ordenen espontàniament (s’autoassemblen) en fi leres alternants 
seguint orientacions ben defi nides. Aquest és un exemple de tec-
nologia massiva de tipus bottom-up que algun dia permetrà la fa-
bricació a gran escala de dispositius. L’autor d’aquesta imatge, titu-

lada (Nano)-blossoms in the Dark, és D. 
García de Oteyza, de l’Institut Max Planck 
d’Investigació en Materials (Sttutgart, Ale-
manya). Aquesta imatge va ser fi nalista del 
concurs internacional SPMAGE07.
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«LA NANOTECNOLOGIA 

ÉS UN ESPAI DE 

CONVERGÈNCIA 

MULTIDISCIPLINÀRIA 

DEL QUAL S’ESPEREN 

PLANTEJAMENTS ABANS 

INSOSPITATS QUE 

PROPORCIONEN NOVES 

SOLUCIONS EN UN GRAN 

NOMBRE DE SECTORS 

D’APLICACIÓ»
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en l’obtenció de derivats del petroli i en una infinitat 
de processos químics industrials. Els materials nano-
estructurats seran aplicats en cèl·lules de combustible, 
en producció d’hidrogen i en bateries alcalines de nova 
generació. Els panells solars augmentaran l’eficiència 
mitjançant l’ús de materials nanoestructurats (ja siguen 
basats en silici o en altres semiconductors orgànics o in-
orgànics). L’energia eòlica podrà ser més eficient gràci-
es als materials nanocompostos (nanocomposites), que 
permetran fabricar aerogeneradors de majors dimensi-
ons. Quant a la gestió de recursos hídrics, les nanotec-
nologies milloraran les tècniques actuals de dessalatge, 
depuració i potabilització d’aigua. La detecció de la 
contaminació es podrà efectuar de manera més ràpida i 
eficient gràcies a l’ús de xarxes de nanosensors.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
I LES COMUNICACIONS

Aquestes tecnologies han estat pioneres en tot allò que 
s’ha relacionat amb la miniaturització, de manera que 
tant la densitat de transistors en un processador com la 
de bits en un sistema d’emmagatzemament de dades 
han augmentat uns quants ordres de magnitud en les 
quatre últimes dècades. Es pot dir que fa aproximada-
ment deu anys la fabricació de dispositius electrònics 
va entrar en l’àmbit de la nanotecnologia. S’espera que 
aquest ritme continue mantenint-se fins que el silici no 
es puga continuar utilitzant. No obstant això, quan les 
propietats del silici s’hagen exhaurit, es necessitaran 
alternatives que proporcionen les mateixes prestacions 
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Els beneficis de les nanotecnologies seran per a 
aquells països que lideren la investigació en nano-
ciència i siguen capaços de transferir-la al sector 
productiu. Però en quina situació es troba Espanya? 
Ací la nanotecnologia s’ha desenvolupat seguint un 
patró semblant, amb els seus pros i els seus contres, 
al de les altres disciplines científiques, i en l’actuali-
tat hi ha prop de tres-cents grups d’investigació que 
pràcticament cobreixen totes les temàtiques de la 
nanociència i la nanotecnologia.

A partir de l’any 2000, i sota l’impacte global de la 
Iniciativa Nacional de Nanotecnologia dels EUA i les 
polítiques de la Unió Europea, els investigadors es-
panyols es van organitzar al voltant de xarxes com la 
desapareguda Red Nanociencia o la xarxa NanoSpain. 
Aquestes estructures van contribuir a exercir pressió 
sobre les administracions i van aconseguir la implan-
tació de l’Acció Estratègica de Nanociència i Nanotec-
nologia en els Plans Nacionals de Recerca, Desenvolu-
pament i Innovació (R+D+I) dels períodes 2004-2007 
i 2008-2011. A més d’aquestes accions estratègiques, 
el Programa Ingenio 2010, la finalitat del qual és ac-
celerar la convergència cientificotècnica amb la Unió 
Europea, ha promogut la investigació en nanociència 
i nanotecnologia a través dels programes Cénit i Con-
solider. A aquests esforços caldria afegir l’efectuat pels 
governs de les comunitats autònomes. Amb l’ajuda de 
tots aquests nous instruments de planificació i finan-
çament s’ha generant una dinàmica positiva en l’àmbit 
de la nanotecnologia que es reflecteix en la posada en 
marxa de quasi una desena de nous centres d’inves-
tigació. En conjunt, la inversió efectuada ha permès 

millorar les capacitats d’investigació del país, però són 
insuficients per a aconseguir una posició de lideratge 
internacional i, a més, l’actual situació econòmica pot 
truncar part del camí recorregut fins avui.

P. A. S.

Espanya no es vol quedar endarrerida en la implantació de les 
nanotecnologies. En aquests moments s’estan posant en marxa 
nou centres que tenen com a objectiu potenciar la investigació 
en nanociència i nanotecnologia: (1) Laboratori Ibèric Internacio-
nal de Nanotecnologia (INL), centre conjunt hispanoportuguès 
ubicat a Braga (Portugal); (2) Centro de Investigación en Nanoma-
teriales y Nanotecnología de Asturias; (3) CIC nanoGUNE, ubicat 
a Sant Sebastià; (4) Instituto Universitario de Investigación en 
Nanociencia de Aragón (INA), emplaçat a Saragossa; (5) Centre 
d’Investigació en Nanociència i Nanotecnologia (CIN2), ubicat a 
Barcelona; (6) Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) de Barce-
lona; (7) Institut Universitari de Tecnologia Nanofotònica de la 
Universitat Politècnica de València; (8) Centro Andaluz de Na-
nomedicina y Biotecnología (BIONAND) de Màlaga; i (9) IMDEA-
Nanociencia (Madrid).

EL CAS D’ESPANYA:
XARXES AUTOGESTIONADES I ACCIONS ESTRATÈGIQUES
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i que tinguen costos semblants. Siga quina siga l’alter-
nativa que es porte a la pràctica, estem raonablement 
segurs que es basarà en els desenvolupaments nanotec-
nològics que ara es plantegen als laboratoris. Podem 
destacar-ne els basats en l’ús de molècules i nanotubs 
de carboni com a elements constitutius dels processa-
dors i de les memòries del futur. Tampoc no podem 
oblidar el desenvolupament de les tècniques nano-
fotòniques per al processament de la informació. En 
aquests casos la nanotecnologia s’utilitzarà per fabri-
car, amb precisió nanomètrica, estructures capaces de 
manipular la llum. 

INDÚSTRIES TRADICIONALS

Ací ens referim a les nanotecnologies que es comencen 
a aplicar en sectors com la construcció, la fabricació de 
productes tèxtils, l’automoció, la indústria cosmètica, 
etc. En la major part d’ells, la nanotecnologia apareix 
com a subministrador de nous materials que conferiran 
un valor més gran afegit als productes. Per exemple, 
els nanotubs de carboni ja s’utilitzen com a reforç en 
materials de construcció, en algunes peces de vehicles 
o en material esportiu. Distintes nanopartícules hidrò-
fobes ja s’incorporen en materials per aconseguir su-

perfícies que no s’embruten ni s’entelen. S’incorporen 
nanopartícules de plata, amb propietats bactericides, 
en productes tèxtils o en filtres per a equips d’aire con-
dicionat. En la formulació de pintures i vernissos s’in-
clouen nanopartícules per augmentar la resistència a 
petites ratlladures. Les indústries tradicionals es bene-
ficiaran dels nanosensors, que, inclosos en distints ma-
terials, permetran conèixer variables tant de l’entorn 
(temperatura, humitat, etc.) com del mateix material 
(grau de fatiga, aparició de defectes, etc.). Finalment 
cal mencionar que diversos materials nanoporosos ja 
es fan servir en la indústria cosmètica per dispensar 
substàncies, i que en aquest sector també s’utilitzen na-
nopartícules com a bloquejant de radiació ultraviolada 
tant en maquillatges com en cremes protectores.

EUFÒRIA, POR, PRECAUCIÓ I CONTROL DEL RISC

Amb tantes aplicacions en marxa o en perspectiva, és 
lògic esperar beneficis suculents per a aquelles empre-
ses que lideren l’aplicació de les nanotecnologies. No 
obstant això, l’arribada de les aplicacions està condici-
onada per la percepció de la població sobre la nanotec-

Els ful·lerens, el representant més conegut dels quals és el C60, són 
molècules formades a base de carboni que es proposen per a ser 
usades com a elements rectifi cadors en els circuits electrònics del 
futur. La imatge obtinguda mitjançant microscòpia STM mostra 
parells i trímers de molècules de C60 atrapades en una estructura 
porosa de gran estabilitat tèrmica, amb una morfologia de tipus 
bresca fabricada amb un derivat del perilè. L’estructura regular de 
clots hexagonals proporciona llocs d’ancoratge on poder dipositar i 
fi xar altres molècules. Aquesta imatge, titulada C60 trapped within a 
nano-porous network, va ser obtinguda per M. Störh, de la Univer-
sitat de Basilea (Suïssa), i va ser imatge fi nalista del concurs interna-
cional SPMAGE07.

Els microscopis de forces atòmiques són unes poderoses eines per 
a observar i modifi car mostres biològiques en la nanoescala. En 
aquesta imatge es mostren fi laments del pèptid beta-amiloide, in-
volucrat en la malaltia d’Alzheimer, dipositat sobre mica. Aquestes 
observacions poden ser efectuades en mitjans líquids, per la qual 
cosa obren la porta a l’estudi de processos biològics en temps real. 
L’autor d’aquesta imatge, titulada Venis of Coral, és F. Mantegazza, 
de la Universitat de Milà Bicocca (Itàlia). Aquesta imatge ha estat 
premiada en el concurs internacional SPMAGE09.
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nologia. Al llarg de l’última dècada s’ha passat de tenir 
una visió positiva i esperançadora de la nanotecnologia 
a una situació d’una certa incertesa sobre els possibles 
impactes. Aquest canvi de percepció és degut a l’activi-
tat de diversos grups i organitzacions que han donat la 
veu d’alarma sobre la proliferació de nanoproductes en 
el mercat i al desconeixement existent sobre l’impacte 
d’aquests en la salut de treballadors i consumidors o 
en el medi ambient. En diversos fòrums s’ha arribat 
a proposar una moratòria per a la comercialització de 
nanoproductes.

La por a les nanotecnologies pot retraure les inver-
sions i retardar l’arribada de la tan promesa revolució 
industrial del segle XXI. La reacció dels governs i les 
empreses ha estat relativament ràpida, s’han posat en 
marxa projectes per estudiar l’impacte real de les na-
notecnologies sobre el medi ambient, els operaris que 
les utilitzen i els usuaris finals. Tots aquests estudis són 
el germen d’una nova disciplina: la nanoecotoxicolo-

gia. D’altra banda, s’està posant èmfasi en l’aplicació 
del principi de precaució per minimitzar el possible 
risc existent en laboratoris o centres de producció. No 
obstant això, és prou complex gestionar un risc que és 
d’una magnitud i conseqüències desconegudes. Tots 
els aspectes relacionats amb la presa de decisions en 
aquest nou context propicien els estudis en nanoètica. 
També cal mencionar que s’ha constatat la necessitat 
de millorar la formació i informació sobre aquest tema, 
de manera que molts governs plantegen iniciatives se-
rioses per a l’elaboració de continguts educatius i ma-
terials divulgatius accessibles a la població en premsa, 
museus, televisió, etc.

Comptat i debatut, és obvi que la transversalitat de 
les nanociències i les nanotecnologies transcendeix les 
disciplines merament experimentals i s’insereix ferma-
ment en camps com ara la seguretat laboral, l’impacte 
ambiental, els aspectes sociològics i culturals, els as-
pectes ètics, l’aparició de noves qüestions legals, etc.
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NANOCIÈNCIA EN L’AULA
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Excel·lent unitat didàctica que 
acosta la nanotecnologia i les 
aplicacions que té al gran pú-
blic, i en especial als estudiants 
de secundària i batxillerat, 
d’una manera molt didàctica 
i alhora rigorosa. Durant l’ela-
boració del llibre ha funcionat 
un feedback continu entre els 
autors i els professors i alum-
nes que ha quedat plasmat en 
el llibre. Els professors i alum-
nes són protagonistes actius 
i van incorporant al llibre les 
 seues idees i concepcions so-
bre la nanotecnologia. Això, 
unit a l’experiència divulgado-
ra dels autors, ha permès fer 
d’aquest text un referent de la 
nanociència i la nanotecnolo-
gia en les aules.

Com els autors mateixos indiquen, el llibre no és només 
una font de consultes, sinó també un estímul i una font de 
recursos per convidar professors i alumnes a submergir-se en 
les possibilitats que ens brinda aquesta tecnologia a escala 
atòmica. Si bé és un llibre que pot ser utilitzat en diferents 
assignatures d’ESO i batxillerat, em sembla especialment útil 
per a la nova assignatura de Ciències per al Món Contem-
porani (primer de batxillerat), una assignatura  molt oberta i 
propícia per a la indagació i el debat. 

El llibre es divideix en nou capítols. El primer ens aproxi-
ma al potencial d’aquesta tecnologia operant en les petites 
escales de la matèria, la seua història i la gramàtica subjacent 
(mecànica quàntica). En el segon capítol podem acostar-nos 
a les enginyoses estratègies que han dissenyat els investiga-

dors per travessar la barrera d’allò que és invisible i allò que 
és manipulable. Avui som capaços de veure àtoms i molècu-
les i moure’ls a voluntat. La història de la humanitat ha estat 
sempre marcada pels materials que la nostra espècie tenia 
al seu abast. En el tercer capítol s’exposen alguns dels nous 
materials que ens proporciona la nanotecnologia, com els ful-
lerens i els nanotubs de carboni, i les seues propietats tan fas-
cinants. La química és una subtil dansa d’àtoms i molècules. 
I se’n parla en el quart capítol, dedicat a la nanoquímica.  

Una de les grans aplicacions de la nanotecnologia es diri-
geix a l’àmbit de la salut humana i la malaltia, matèria del cin-
què capítol. Potser la informàtica, l’electrònica i, en general, 
les noves tecnologies de la informació i la comunicació siguen 
l’exemple més evident d’aquesta «cursa cap a la petitesa», tò-
pic que s’aborda en el sisè capítol. És més ràpid i econòmic 
assajar prèviament amb llapis i paper abans de passar al labo-
ratori. Una cosa semblant al que s’esdevé en la construcció 
en la vida quotidiana: primer es dissenya el pla de l’edifi ci i 
després aquest es construeix atenent a les indicacions del pla. 
Aquestes estratègies es revisen en el setè capítol, dedicat a 
les simulacions.

De vegades, les promeses de la nanotecnologia semblen 
acostar-nos al terreny de la ciència-fi cció. Però la veritat és 
que ja tenim productes ben fascinants en el mercat, com ens 
mostra el vuitè capítol del llibre. El novè i darrer capítol és 
una refl exió sobre l’impacte de la tecnologia en la nostra so-
cietat. Vivim en una societat cientifi cotecnològica i per això 
és molt important conèixer el paper que la nanociència i la 
nanotecnologia representen en els nous avenços tecnològics. 
Trobe que aquest llibre ho ha aconseguit.

AMADOR MENÉNDEZ VELÁZQUEZ
Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias y del Centro Mixto 

de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología
(CSIC-Universidad de Oviedo)

Nanociencia y 
nanotecnología. Entre 
la ciencia fi cción 
del presente y la 
tecnología del futuro
José Ángel Martín Gago 
(coordinador)
Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología. 
Madrid, 2009. 247 pàgines.
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MIRANT ENDAVANT

Ningú no posa en dubte el paper que tindrà la nano-
tecnologia en el nostre futur a mitjà i llarg termini; per 
tant és imperatiu estar prou preparats per ajudar a cons-
truir aquest nou paradigma cientificotècnic i coliderar 
la transferència als sectors productius i la societat. Es 
necessita una actitud decidida per continuar invertint en 
projectes ambiciosos i promoure mecanismes de trans-
ferència eficients i professionalitzats. En cas contrari, 
continuarem generant una nanociència competitiva 
però seguirem augmentant el nostre dèficit comercial 
en productes de base tecnològica. És cert que l’actual 
conjuntura econòmica no invita a l’optimisme, però és 
precisament ara quan s’ha de mantenir l’impuls inver-

sor en temes capdavanters, com la nano ciència i la na-
notecnologia, i quan s’ha de dur a terme una optimació 
dels recursos existents. Tampoc no s’ha de descuidar 
la formació en nanotecnologia en tots els nivells edu-
catius, des de la primària al postgrau, posant en marxa 
programes semblants als ja existents en altres països. Al 
cap i a la fi la societat ha de ser beneficiària i còmplice 
del desenvolupament de la nanotecnologia.
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Aquesta imatge mostra una estructura ordenada de nanoesferes de 
poliestirè de 200 nm de diàmetre, obtinguda per autoassemblat-
ge a partir d’una dissolució col·loïdal. Aquesta estructura forma el 
que s’anomena un cristall fotònic, que pot ser usat per controlar i 
manipular la llum, i seran peces clau en el desenvolupament dels 
futurs computadors òptics. En la imatge s’observen alguns defectes 
en l’estructura cristal·lina bidimensional. Aquesta imatge es titula 
Aesthetic imperfections, i va ser presentada per D. Danzebrik, de 
l’institut PTB d’Alemanya, al concurs internacional SPMAGE09.

Aquesta imatge AFM mostra la topografi a, en presència d’humitat, 
de les fi bres d’un hidrogel crescut sobre mica a partir de calixarè 
i NaBr. Les altures màximes observades són d’uns 50 nm. Aques-
ta mena de materials s’han proposat per a usar-los com a sensors 
químics i com a sistemes per a l’alliberament controlat de fàrmacs. 
Aquesta imatge va ser obtinguda per T. Becker, de la Universitat 
Tecnològica Curtin (Perth, Austràlia), i amb el títol Hydrogel Net-
work va ser fi nalista del concurs internacional SPMAGE09.
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Christa Sommerer i Laurent Mignonneau. Nano Territori, 2007. Tènica mixta, dimensions variables.

 58 Núm. 65 MÈTODE



m
o

n
o

g
r

à
fi c

n
a
n

o

El químic, com a arquitecte de la matèria, és capaç de 
dissenyar i crear molècules cada vegada més comple-
xes, molècules que presenten propietats físiques, quí-
miques o biològiques d’interès. Per exemple, les molè-
cules poden realitzar funcions electròniques, la qual 
cosa pot ser molt útil per desenvolupar una electrònica 
basada en molècules que servesca 
d’alternativa a l’electrònica basa-
da en el silici i que permetrà fabri-
car dispositius molt més petits, 
eficients i ràpids que els actuals. 
Aquesta tendència cap a la minia-
turització s’inscriu dins d’una 
àrea multidisciplinària que es de-
nomina nanociència. Cada vega-
da disposem de tècniques més 
sensibles per a veure, manipular 
i mesurar les propietats d’àtoms i 
molècules de manera individual. 
A més, en el món nanoscòpic la matèria es comporta de 
manera diferent a com ho fa en el nostre món macros-
còpic. Totes aquestes possibilitats fan que la física, la 
química, la biologia, la medicina i les enginyeries s’in-
teressen per aquesta nova àrea d’investigació que, per a 
molts, constituirà la revolució científica i tecnològica 
del segle XXI.

L’aspecte molecular d’aquesta àrea es troba molt poc 
desenvolupat, probablement perquè les molècules són 
objectes més complexos que els àtoms, la qual cosa di-

ficulta estudiar-los en la nanoescala amb les tècniques 
instrumentals disponibles. No obstant això, és en aques-
ta regió del nanocosmos on els químics i els biòlegs 
poden trobar les millors oportunitats d’interacció amb 
els físics. De fet, la nanociència molecular pretén apro-
fitar les capacitats sintètiques dels químics, juntament 

amb un coneixement profund dels 
processos de reconeixement mole-
cular i autoorganització que ocor-
ren en els sistemes biològics, per 
preparar i manipular nous siste-
mes moleculars i supramoleculars 
funcionals. Al seu torn, aquestes 
noves nanoestructures representen 
un desafiament per a les capacitats 
instrumentals i teòriques actual-
ment disponibles en física, però, al 
mateix temps, són una oportunitat 
per desplegar noves aplicacions en 

àrees emergents com l’electrònica molecular, l’espintrò-
nica molecular o la biomedicina. 

Els principals objectes químics que centren l’atenció 
dels científics que treballen en nanociència molecular, 
en ordre de grandària creixent, engloben en primer lloc 
les molècules funcionals, seguits per les nanopartícu-
les i altres nanoobjectes de grandària finita, com els 
nanotubs de carboni, per exemple, i acaben amb les 
nanoestructures moleculars de grandària extensa for-
mades per unitats moleculars autoorganitzades en una, 
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UN UNIVERS EN MINIATURA

ELS REPTES DE LA NANOCIÈNCIA MOLECULAR

Eugenio Coronado Miralles

Miniature Universe: Challenges Facing Molecular Nanoscience.
The molecular fi eld of Nanoscience is an area as yet little explored in Nanoscience. This may be 

because, compared to simpler atom-based nano-objects, the larger structural and electronic 
complexity of molecules makes them more diffi cult to study at nanoscale with the instrumental 
techniques available today. Nonetheless, it is in this molecular fi eld where molecular chemists, 

biologists, physicists and engineers working in Nanosciences may have the best opportunities to 
interact. Areas like supramolecular chemistry, molecular electronics and molecular magnetism 

are expected to converge in this area. Here, the author gives the examples of bio-magnetic 
nanomaterials and multifunctional magnetic materials to illustrate the opportunities provided by 

this emergent area in chemistry, physics and materials science.

«CADA VEGADA DISPOSEM 

DE TÈCNIQUES MÉS 

SENSIBLES PER VEURE, 

MANIPULAR I MESURAR 

LES PROPIETATS D’ÀTOMS 

I MOLÈCULES DE MANERA 

INDIVIDUAL»
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dues o tres dimensions (cadenes, 
monocapes, multicapes i, final-
ment, cristalls).

En aquest article utilitzaré dos 
exemples del magnetisme mo-
lecular per il·lustrar com s’abor-
den actualment els problemes en 
nanociència molecular i quins 
són els reptes i oportunitats més 
importants d’aquesta àrea de la 
ciència. 

BIOMOLÈCULES COM A NANOREACTORS

La ferritina és la proteïna encarregada d’emmagatze-
mar ferro en els animals i les plantes. Aquesta biomo-
lècula fa uns 12 nm de diàmetre i en el seu interior 
conté una nanopartícula formada, com a màxim, per 
4.500 àtoms de ferro. Aquesta biomolècula és d’inte-
rès en nanoquímica. Un tractament químic en disso-
lució permet extraure la nanopartícula d’oxo-hidròxid 
de ferro del seu interior. S’obté així l’apoferritina, una 
proteïna porosa que els químics podem emprar com un 
nanoreactor biomolecular per fer química. Per exem-
ple, la reducció de distints ions metàl·lics en l’interior 
de l’apoferritina condueix a la preparació de tota una 
sèrie de nanopartícules metàl·liques (Co, Ni, Pd, …). 
Arribem, d’aquesta manera, a disposar de nanopartícu-
les de grandària controlada que, a més, són solubles en 
aigua i, a diferència de les nanopartícules metàl·liques 
nues, no formen agregats. 

Les característiques anteriors es poden aprofitar 
per a abordar qüestions obertes en nanofísica com, per 

exemple, el magnetisme del pal·ladi. Aquest metall 
en estat macroscòpic no és magnètic, però es postula 
que teòricament pot presentar ferromagnetisme quan 
es troba en forma de pel·lícules primes o de nanopar-
tícules. El problema experimental és que no és fàcil 
preparar nanopartícules de grandària controlada i que, 
a més, no agreguen en estat sòlid. Però s’han pogut ob-
tenir nanopartícules de pal·ladi aïllades i de grandària 
controlada en l’interior de l’apoferritina i s’ha compro-
vat que els teòrics tenien raó: el pal·ladi és ferromag-
nètic a temperatura ambient quan es troba en forma de 
nanopartícules. 

Bon punt hem demostrat que és possible fer química 
en l’interior d’aquestes biomolècules, el repte que se’ns 
planteja en nanociencia és el d’organitzar aquests na-
noobjectes sobre superfícies de forma controlada i amb 
precisió nanomètrica. A curt termini, açò permetria 

dissenyar nanoestructures mag-
nètiques. A més llarg termi ni, 
aquestes nanoestructures podrien 
ser d’interès en nanoelectrònica 
i nanomagnetisme per desenvo-
lupar memòries magnètiques de 
molt alta densitat basades en nano-
partícules magnètiques. Un pro-
cediment per aconseguir aquest 
objectiu aprofita, d’una banda, 
la precisió nanomètrica que ofe-
reix la tècnica de nanolitografia 

d’oxidació local per a, a partir d’un microscopi de for-
ça atòmica, crear punts d’òxid de silici de dimensions 
semblants a la ferritina sobre una superfície de silici. 
D’altra banda, aprofita les interaccions electrostàtiques 
atractives i repulsives que s’estableixen entre la molè-
cula de ferritina i la superfície per situar les molècules 
de ferritina sobre els punts d’òxid de silici, únicament 
i exclusivament. Per tant, aquest procediment permet 
situar selectivament la molècula de ferritina sobre una 
nanoestructura d’òxid de silici fabricada amb una tèc-
nica litogràfica. El paper de la proteïna és el de trans-
portar la nanopartícula des de la dissolució a la superfí-
cie. La proteïna es pot eliminar per procediments físics 
(escalfant la mostra en presència d’oxigen). Com que 
en l’interior de la proteïna podem sintetitzar nanopar-
tícules de molts tipus (de metalls, d’òxids metàl·lics, 
de calcogenurs metàl·lics, de cianurs bimetàl·lics...), 
aquest procediment permetrà organitzar una gran va-
rietat de nanopartícules funcionals. 

Una altra aplicació d’aquestes biomolècules magnè-
tiques la podem trobar en medicina. Aprofitant la bio-
compatibilitat de l’apoferritina i la seua capacitat per 
a agençar en el seu interior espècies magnètiques, és 

Una investigació en nanociència molecular consta de quatre etapes 
successives, tal i com es pot veure en aquest esquema. El primer 
pas és el disseny de molècules funcionals i d’altres nanomaterials 
moleculars; a continuació, l’organització i autoassemblatge d’aques-
tes molècules per a la preparació de nanoestructures moleculars; 
l’etapa següent és l’estudi de les propietats d’aquests sistemes i, per 
últim, el desenvolupament d’aplicacions.

«EN EL MÓN NANOSCÒPIC 

LA MATÈRIA ES COMPORTA 

DE MANERA DIFERENT A 

COM HO FA EN EL NOSTRE 

MÓN MACROSCÒPIC»
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possible dissenyar nous agents de 
contrast per a ressonància magnè-
tica nuclear (RMN) basats en deri-
vats de ferritina de baixa toxicitat 
i alta sensibilitat. La sensibilitat li-
mitada de les imatges obtingudes 
mitjançant RMN fa necessari bus-
car agents de contrast amb sensi-
bilitats cada vegada majors. Per 
això cal agrupar un nombre elevat 
de centres magnètics en un espai 
reduït. Una altra condició essen-
cial és que l’agent no siga tòxic du-
rant el temps necessari per al diagnòstic. La molècula 
d’apoferritina pot atrapar en el seu interior complexos 
o partícules amb molts centres magnètics, a més de ser 
biocompatibles. En particular, pot atrapar una partícu-
la d’oxihidròxid de manganès que pot reduir-se per a 
donar un gran nombre d’espècies paramagnètiques de 
MnII, la qual cosa permet millorar significativament les 
propietats de relaxació magnètica respecte a l’aproxi-
mació que es fa servir comercialment, i que consisteix 
a utilitzar complexos moleculars de gadolini. 

DISSENY DE MATERIALS
MULTIFUNCIONALS

La multifuncionalitat és una ten-
dència general en la ciència de 
materials actual. En aquest con-
text, els materials basats en molè-
cules susciten una enorme atenció, 
ja que, a més d’exhibir la majoria 
de les propietats d’interès tecno-
lògic tradicionalment associades 
als materials inorgànics basats en 
àtoms (ferromagnetisme, conduc-

tivitat i superconductivitat elèctriques, ferroelectricitat, 
òptica no lineal, etc.), la química molecular ofereix una 
gran versatilitat pel que fa al disseny dels materials. 
Així, mitjançant una elecció adequada dels blocs mo-
leculars de partida, és possible construir mitjançant un 
procés d’autoassemblatge arquitectures supramolecu-
lars que combinen dues propietats difícils o impossibles 
de mesclar en un sòlid inorgànic convencional. Aquesta 
possibilitat obre noves expectatives d’aplicació en elec-
trònica molecular i espintrònica. 

Diferents nanoobjectes moleculars que centren l’atenció dels científi cs que treballen en nanociència molecular. En primer lloc, i en ordre de 
mida creixent, trobem les molècules funcionals, en segon lloc les nanopartícules i, per últim, les nanoestructures moleculars.
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Una aproximació atractiva per a obtenir materials 
multifuncionals consisteix a construir sòlids híbrids 
formats per dues xarxes moleculars de manera que 
cadascuna introduesca una propietat en el material 
resultant. Per al químic molecular, la cerca de multi-
funcionalitat presenta el desafiament de desenvolupar 
estratègies de síntesi apropiades per a obtenir selecti-
vament materials híbrids d’elevada complexitat quí-
mica i estructural. Al físic, aquests materials li poden 
proporcionar una oportunitat única per a observar nous 
fenòmens físics mercès a l’assemblatge o associació in-
usual de propietats.

Com a exemple paradigmàtic d’aquesta aproximació 
híbrida podem mencionar els materials amb coexistèn-
cia de propietats elèctriques i magnètiques. Per tal de 
dissenyar conductors magnètics moleculars necessitem 
combinar complexos de coordinació magnètics amb ca-
pes conductores orgàniques basades en molècules dado-
res pi-electròniques del tipus TTF (tetratiofulvalè), que 
s’apilen en estat sòlid per donar lloc a bandes d’energia 
amb electrons deslocalitzats. Aquesta aproximació ha 
permès obtenir materials que combinen la conducti-
vitat amb el paramagnetisme propi de les molècules 
magnètiques. No obstant això, aquesta aproximació no 
ha permès dissenyar materials ferromagnètics. Per tal 
d’aconseguir un comportament ferromagnètic s’ha fet 
servir com a component inorgànic una xarxa aniònica 
polimèrica en compte de partir d’una espècie discreta. 
El primer avenç en aquest sentit utilitza com a compo-
nent magnètic els complexos bimetàl·lics d’oxalat amb 
estructura en capes. Comparada amb l’aproximació 
anterior, aquesta via és molt més exigent des del punt 
de vista de la síntesi i del creixement cristal·lí. Implica 
la formació de la xarxa polimèrica inorgànica, mitjan-
çant un autoassemblatge dels components moleculars 
de partida alhora que la molècula orgànica s’oxida 
electroquímicament i s’empaqueta. Aquesta aproxima-
ció permet obtenir cristalls d’un compost híbrid format 
per capes alternades [MnCr(ox)

3
]- i de BEDT-TTF que 

és al mateix temps ferromagnètic, per davall de 5,5 K, 
i metàl·lic, almenys fins a 0,2 K. 

Un repte que aquest nou tipus de materials plante-
ja és el de la possible coexistència de ferromagnetisme 
i superconductivitat en un mateix material, que és un 
tema d’enorme interès en física. De nou, i igual com en 
el cas del ferromagnetisme, la superconductivitat reque-
reix d’un empaquetatge precís de les molècules orgàni-
ques en estat sòlid, un paràmetre que es queda fora del 
control del químic. En tot cas, com a químics podem 
anar un pas més enllà i utilitzar com a bloc de partida 
una capa superconductora, igual com en l’exemple an-
terior utilitzàvem una capa ferromagnètica. Amb aques-
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Estructura de la ferritina. Aquesta biomolècula, d’uns 12 nm de dià-
metre, és la proteïna encarregada d’emmagatzemar ferro en els ani-
mals i plantes. En el seu interior conté una nanopartícula formada 
per 4.500 àtoms de ferro com a màxim.

Esquema d’un procés químic en l’interior de la ferritina: obtenció de 
nanopartícules metàl·liques solubles. L’eliminació de la nanopartícu-
la d’oxohidròxid de ferro de l’interior de la ferritina, mitjançant mè-
todes químics, condueix a l’obtenció de l’apoferritina. La introducció 
d’una dissolució de ions metàl·lics en el seu interior, seguida d’una 
reducció per tractament amb un agent reductor adequat, dóna lloc 
a la formació d’una nanopartícula metàl·lica en l’interior de l’apofer-
ritina. La mesura d’aquesta nanopartícula metàl·lica depèn de la me-
sura de la cavitat de l’apoferritina. D’altra banda, aquestes nanopar-
tícules, com que estan recobertes per l’apoferritina, no s’agreguen i 
són solubles en l’aigua. D’aquesta manera s’han pogut obtenir nano-
partícules de pal·ladi i comprovar que presenten un comportament 
ferromagnètic, d’acord amb les prediccions dels teòrics.

«UN REPTE QUE AQUEST NOU TIPUS 

DE MATERIALS PLANTEJA ÉS EL 

DE LA POSSIBLE COEXISTÈNCIA 

DE FERROMAGNETISME 

I SUPERCONDUCTIVITAT EN UN MATEIX 

MATERIAL, UN TEMA D’ENORME 

INTERÈS EN FÍSICA»
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ta estratègia s’ha aconseguit preparar un sòlid laminar 
format per capes alternades de grossària nanomètrica 
d’un òxid bimetàl·lic ferromagnètic i de sulfur de tàntal 
superconductor. Aquest mètode ascendent de la nanoci-
ència, basat en l’assemblatge de blocs de partida mole-
culars o macromoleculars que es troben en dissolució, 
contrasta amb l’aproximació utilitzada en física per ge-
nerar heteroestructures superconductores i ferromagnè-
tiques, basada a fer créixer aquestes capes mitjançant 
una evaporació successiva de dos metalls. Aquesta di-
ferència condueix a situacions totalment noves des del 
punt de vista de la física. Per exemple, mentre que en les 
heteroestructures físiques la component magnètica és 
també conductora, en les heteroestructures químiques, 
la component magnètica és aïllant o semiconductora. 

De nou, hom pot esperar que aquesta diferència condu-
esca a nous fenòmens físics que motiven el desenvolu-
pament de noves teories en aquest camp. 

NOUS REPTES

En aquest article he tractat d’il·lustrar amb alguns 
exemples les enormes possibilitats que ofereix la nano-
ciència molecular com a disciplina generadora de nova 
química, nova física i nous materials. En molts aspectes 
aquesta àrea es troba en els seus inicis. Així, el quí mic 
i el biòleg saben avui com dissenyar molècules cada 
vegada més complexes i com aprofitar els processos de 
reconeixement i autoassemblatge molecular per crear 
associacions supramoleculars, o per dissenyar nous ma-

Disseny d’un material multifuncional ferromagnètic i metàl·lic. Els elements que s’assemblen són capes inorgàniques de càrrega negativa, for-
mades per anions oxalat i ions manganès i crom [MnCr(ox)

3
]-, i molècules orgàniques de bis-etilè-ditio tetratiofulvalè (BEDT-TTF), de càrrega 

positiva. La capa inorgànica fa que, des del punt de vista de les propietats magnètiques, el compost obtingut es comporte com un material 
ferromagnètic. D’altra banda, les molècules orgàniques s’apilen per formar capes que queden entre les capes inorgàniques. Aquest apilament 
particular fa que, des del punt de vista de les propietats elèctriques, el compost obtingut es comporte com un metall.
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José Luis Prieto Marín. Remenat de xampinyons, 2009. Fotografi a. Imatge premiada en la 7a edició del Certamen Nacional de Fotografía 
Científi ca (FOTCIENCIA) convocat per la FECYT i el CSIC.
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terials moleculars funcionals. No 
obstant això, són encara un desa-
fiament l’organització controlada 
de molècules sobre superfícies, la 
connexió a elèctrodes i, sobretot, 
la investigació de les propietats 
d’aquestes molècules individuals; 
per això, és encara una incògnita 
com desenvolupar aplicacions en 
electrònica molecular, basades en 
les propietats individuals de les 
molècules. 

Pel que fa al disseny de nous tipus de materials mo-
leculars, la química ha fet avenços importants en l’ob-
tenció de materials amb propietats elèctriques, magnè-
tiques i òptiques d’interès; fins i tot s’estan començant 
a desplegar les primeres aplicacions reals d’aquests ma-
terials (com a sensors químics, dispositius emissors de 
llum, agents de contrast en biomedicina…). No obstant 
això, a mesura que augmenta la complexitat estructural 
i electrònica del material també va augmentant la difi-
cultat per a obtenir-lo. De fet, l’enginyeria cristal·lina 

Organització de la ferritina sobre una superfície de silici aprofi tant 
les interaccions electrostàtiques que s’estableixen entre la ferri-
tina, la superfície del silici i les marques d’òxid de silici fabricades 
mitjançant nanolitografi a d’oxidació local (LON). La tècnica LON es 
pot veure en la fi gura A. Es tracta d’un mètode de nanofabricació 
basat en una reacció d’oxidació confi nada localment a les proximi-
tats de la zona d’un material que és molt pròxima o en contacte 
amb la punta d’un microscopi de força atòmica. Les condicions de 
treball fan que el material estiga recobert per una fi na capa d’aigua. 
En acostar-hi la punta del microscopi, i havent establert un pont 
d’aigua entre tots dos, comença a produir-se l’oxidació superfi cial 
del material en aquesta zona. D’aquesta manera es pot produir de 
forma reproduïble punts d’òxid de silici de mida inferior a 10 nm 
sobre una superfície de silici, tal i com es veu en la fi gura B.

Química en l’interior de la ferritina: obtenció d’agents de contrast 
per a una ressonància magnètica nuclear. La molècula d’apoferritina 
atrapa en el seu interior una partícula d’oxohidròxid de manganès 
mitjançant un tractament químic adequat. Un procés posterior de 
reducció, a sota, fa que es formen en l’interior de l’apoferritina un 
gran nombre de compostos químics que contenen ions de manga-
nès. D’aquesta manera s’obtenen agents de contrast d’alta sensi-
bilitat per a obtenir imatges de ressonància magnètica nuclear en 
medicina.

necessària per a dissenyar un material multifuncional 
tot just està en els inicis, encara que ja ha proporcionat 
els primers fruits tant pel que fa a la creació de nous 
tipus de materials multifuncionals (imants conductors, 
superconductors paramagnètics, imants quirals…), com 
en l’observació de nous fenòmens físics. Podem esperar 
que la imaginació del químic i la seua passió per crear 
objectes cada vegada més complexos proporcionen en 
el futur molts més exemples d’aquest tipus. Evidentment 
els èxits en aquest camp depenen en gran mesura d’un 
esforç conjunt de químics, físics, biòlegs i enginyers. De 
fet, en l’àrea dels materials moleculars multifuncionals, 
Europa, gràcies a la llarga tradició de col·laboració en-

tre els grups europeus, es troba a 
l’avantguarda de la investigació, 
per davant de Japó i dels Estats 
Units. Espanya ocupa una posició 
molt destacada en aquest panora-
ma. De fet, moltes de les iniciati-
ves relacionades amb els aspectes 
magnètics de les molècules i els 
materials són liderades a Europa 
per grups espanyols. 
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«LA NANOCIÈNCIA 

MOLECULAR, COM A 

DISCIPLINA GENERADORA DE 

NOVA QUÍMICA, NOVA FÍSICA 

I NOUS MATERIALS, OFEREIX 

ENORMES POSSIBILITATS»
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Definir una paraula és enfrontar-se a la seua història, a 
l’ús que se’n fa i a les expectatives que genera. Tot un 
repte en un sol mot. Encara que no hi ha una data cla-
ra de quan es va disparar el tret d’eixida que va donar 
començament a la cursa per la nanotecnologia, actual-
ment el món nanoscòpic es basteix a un ritme trepidant. 
Una de les fites històriques més al·ludides va ser el des-
envolupament del microscopi d’efecte túnel (STM, de 
l’anglès scanning tunneling mi-
croscope) per Binnig i Rohrer el 
1981, que al seu torn va donar ori-
gen a altres tècniques de micros-
còpia, com la de forces atòmiques 
(AFM) i l’òptica de camp pròxim 
(NSOM). Mitjançant l’STM es 
va aconseguir manipular àtoms 
un a un, la qual cosa va permetre 
albirar un nou paisatge: la nano-
tecnologia com una aproximació 
bottom-up –un procediment que 
parteix de petits elements per ela-
borar sistemes complexos– per 
construir agregats atòmics i ma-
terials més complexos. 

No obstant això, la història del 
sorgiment de la nanotecnologia sol oblidar sovint les 
investigacions realitzades al llarg del segle XX en el 
camp de, per exemple, la química inorgànica, la termo-
dinàmica o la física de superfícies. Aquestes disciplines 
proporcionen les bases científiques de mètodes de crei-
xement i d’elaboració de moltes altres nanoconstruc-

cions, com és el cas de les nanopartícules. Depenent del 
procediment d’elaboració i dels seus paràmetres externs 
(pressió i temperatura) i de l’estructura electrònica dels 
àtoms, aquests s’uniran entre si formant nanopartícu-
les. Si l’agrupació d’àtoms dóna lloc a partícules d’una 
grandària entre 1 i 10 nm també se les coneix com na-
noclústers. Si els àtoms es disposen amb ordre cristal·lí 
se’n diu nanocristalls i si aquests es troben dipositats 

sobre substrats semiconductors 
se’n diu nanoestructures. A més, 
si els nanocristalls tenen caràcter 
metàl·lic o semiconductor, i gran-
dàries prou petites perquè donen 
lloc al confinament quàntic dels 
electrons de valència, el terme 
més difós és el de punts quàntics.
Podríem dir que les nanopartí-
cules són unes missatgeres molt 
especials, mitjançant les quals 
podem relacionar d’una manera 
controlada i dirigida propietats 
del món nanoscòpic amb efectes 
sensibles per a l’ésser humà.

Les característiques d’absorció 
i emissió de llum de les nanopar-

tícules ens poden servir per a entendre aquest accés al 
control de les seues propietats. Qualsevol sistema físic, 
quan és pertorbat fora de la seua situació d’equilibri 
energètic, tendeix a tornar-hi de manera espontània. 
Una de les maneres de pertorbar un material fins des-
equilibrar-lo és irradiar-lo amb llum. La llum és ener-

«LES NANOPARTÍCULES 

SÓN UNES MISSATGERES 

MOLT ESPECIALS. A 

TRAVÉS D’ELLES PODEM 

RELACIONAR D’UNA MANERA 

CONTROLADA I DIRIGIDA 

PROPIETATS DEL MÓN 

NANOSCÒPIC AMB EFECTES 

SENSIBLES PER A L’ÉSSER 

HUMÀ»
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EL MAJÚSCUL IMPACTE D’ALLÒ MINÚSCUL

NANOPARTÍCULES SEMICONDUCTORES I METÀL·LIQUES

Juan Martínez-Pastor, Guillermo Muñoz-Matutano i Rafael Abargues López

Tininess Makes a Huge Impact: Semiconducting and Metallic Nanoparticles.
Defying the conventions of linguistic repetition, the prefi x nano springs up in all languages with 

unusual force. Nanostructure, nanofi ber, nanocrystals, nanowires, nanotubes, nanodevice ... These are 
just a few examples, although you won’t fi nd them in the dictionary. These words have retained some 
meaning of the root from which they are derived, but should inescapably be contemplated, at best, 

as distant metaphorical refl ections. The words nanoparticle and nanocrystal will be the focus of this 
article: What are nanoparticles? When is a nanoparticle a nanocrystal? When is the nanoparticle a 

quantum dot? What applications can we expect if they are semiconducting or metallic?
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resten en una situació fora de l’equilibri. Hi ha materi-
als que aquest excés d’energia el transformen en nova 
emissió de llum i passen per un procés intern de pèrdua 
d’energia tal que la llum que emeten és d’un color dife-
rent del de la llum absorbida. Normalment, les carac-
terístiques dels materials van lligades al material, a la 
seua composició, a l’ordre de la seua estructura interna, 
etc. El color de la llum no canvia-
ria tant si observem un mm2 com 
un cm2 de material, per exemple. 
Però, què succeeix si reduïm la 
grandària del nostre material fins 
a uns pocs nanòmetres? Efectiva-
ment, la sorpresa ve de la relació 
que existeix entre les propietats 
del material i la seua dimensió: 
el color del material depèn de la 
grandària de la partícula. Els can-
vis que es produeixen són d’una gran importància en 
el domini cientificotècnic, perquè les propietats dels 
materials fins i tot poden ser millorades o incrementa-
des reduint-ne les dimensions per sota d’una grandària 
determinada. Per exemple, centrant-nos en un punt de 
vista químic, la superfície activa d’un material com-
post per nanopartícules serà major a mesura que les di-
mensions es vagen reduint, per la qual cosa augmenta-
rà l’activitat catalítica del material. El límit màxim per 
al rendiment catalític serà determinat per la grandària 
mínima del nanoclúster, en què tots els àtoms determi-
nen la superfície. 

LA REVOLUCIÓ DE LES NANOPARTÍCULES 
SEMICONDUCTORES

Durant els anys vuitanta la investigació en semicon-
ductors va dirigir molts dels seus esforços a la mini-
aturització dels materials. Es va aconseguir reduir la 
grossària de capes primes semiconductores contro-
lant-la amb resolució atòmica (mitjançant la tècnica 

d’epitàxia de feixos moleculars), 
generant el que es va etiquetar 
com a pou quàntic. Aquesta re-
ducció de la grossària feia que els 
electrons més externs dels àtoms 
del material estigueren confinats 
en aquella direcció. Es va demos-
trar que aquest efecte de confina-
ment quàntic, com més tard es va 
anomenar, permetia controlar la 
longitud d’ona de la llum emesa 

únicament augmentant o reduint la grossària, la qual 
cosa va permetre desenvolupar el primer díode làser a 
780 nm per a gravació i lectura de CD. 

Més tard es van formar estructures en què el confi-
nament quàntic es produïa en dues direccions espacials 
o fins i tot en les tres (usant tècniques d’epitàxia, en el 
cas de nanoestructures, i de síntesi química, en el cas 
de nanocristalls). D’aquestes últimes nanoestructures i 
nanocristalls, que confinaven els electrons en un vo-
lum nanoscòpic, se’n va dir punts quàntics. La llum 
que emeten els punts quàntics no sols té la propietat 
de sintonitzar-se a mesura que les dimensions canvi-

400 nm 700 nm
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A la dreta, foto de col·loides (suspensions de partícules en un líquid, com ara el cafè) que contenen en cada vial nanocristalls semiconductors 
de selenur de cadmi amb diferent grandària. Cada un dels col·loides conté nanocristalls del mateix material, però de grandàries nanomètri-
ques distintes (en el rang de 2-5 nm), que, al seu torn, es corresponen amb un color diferent de la llum que emeten. No sols les propietats 
òptiques de les nanopartícules depenen de la seua dimensió o forma, sinó també altres propietats físiques (per exemple, elèctriques i mag-
nètiques) o químiques (activitat catalítica). A l’esquerra, espectres d’absorció i emissió de llum de cada col·loide. 
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en, sinó que s’assembla a la que emeten els àtoms per 
si sols. Podríem dir que les seues propietats òptiques 
són tan semblants a les dels àtoms que s’han arribat a 
anomenar àtoms artificials, sintetitzats o preparats en 
el laboratori a voluntat. 

La síntesi química dels nanocristalls semiconduc-
tors es realitza mitjançant el mètode desenvolupat per 
La Mer i Dinegar el 1950. En aquest procediment s’in-
jecten els precursors de les nanopartícules per damunt 
d’una temperatura crítica, fet que provoca la nucleació. 
Tot seguit es procedeix al refredament fins la tempera-
tura de creixement per a la qual la formació de nuclis és 
molt menys favorable. Aquest procés es fa en presència 
d’una substància química normalment orgànica ano-
menada lligant que controla i limita el creixement dels 
nanocristalls. Els lligants es troben units a la superfície 
d’aquests i determinen les propietats químiques de la 
nanopartícula, com ara la solubilitat (per a mantenir-
les en forma col·loïdal, per exemple) i la reactivitat amb 
altres molècules (proteïnes, ADN…), i això és de gran 
importància per a aplicacions en nanomedicina.

ENLLAÇANT PASSAT I PRESENT 
AMB NANOPARTÍCULES METÀL·LIQUES

L’absorció de llum en nanopartícules de metalls nobles 
es produeix sota un mecanisme físic diferent del dels 
punts quàntics. En aquest cas, l’absorció i dispersió de 
llum no és definida per l’efecte de confinament quàntic 
dels electrons en la nanopartícula, sinó per un efecte 
d’interacció de la llum amb la vibració col·lectiva dels 

A l’esquerra, nanoestructures semiconductores (punts quàntics) 
d’arseniür d’indi dipositades per epitàxia de feixos moleculars en 
un substrat d’arseniür de gal·li (imatge arreplegada mitjançant AFM). 
A la dreta, imatge de microscòpia electrònica de transmissió (TEM) 
d’una nanopartícula cristal·lina o nanocristall d’or (s’hi observa la di-
fracció de plans atòmics).

«LA LLUM QUE EMETEN ELS PUNTS 

QUÀNTICS NO SOLS TÉ LA PROPIETAT 

DE SINTONITZAR-SE A MESURA 

QUE LA SEUA DIMENSIÓ CANVIA, 

SINÓ QUE S’ASSEMBLA A LA QUE EMETEN 

ELS ÀTOMS PER SI SOLS»
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Quan la llum incideix sobre les nanopartícules de metalls nobles, la zona de l’espectre amb una freqüència que afavoresca una vibració col-
lectiva induirà una ressonància en l’absorció de la llum. Aquest fenomen es coneix com ressonància localitzada de plasmó superfi cial (efecte 
LSPR). A l’esquerra, esquema de l’efecte LSPR en el qual es representa l’oscil·lació dels electrons lliures en la nanopartícula metàl·lica en fase 
amb el camp electromagnètic de la llum. A dalt, a la dreta, foto de dues capes de polímer que contenen nanopartícules amb forma esfèrica 
de plata (color groc) i or (color magenta), i, a sota, espectres d’absorció que expliquen aquests colors a contrallum (és a dir, en el cas de les 
nanopartícules de plata, que absorbeixen/dispersen llum en el blau, deixant passar la resta de l’espectre visible).
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seus electrons lliures. En incidir llum sobre les nano-
partícules, la zona de l’espectre amb una freqüència 
que afavoresca aquesta vibració col·lectiva induirà una 
ressonància en l’absorció de la llum. D’aquesta peculiar 
vibració dels electrons, de manera conjunta, se n’ha dit 
plasmó i al fenomen de la ressonància amb la llum, 
ressonància localitzada de plasmó superficial (efecte 
LSPR). Aquesta forta ressonància fa que l’or i la plata 
a escala nanomètrica es vegen a contrallum rogencs i 
groguencs, respectivament, sempre que adopten una 
forma esfèrica. L’ús de nanopartícules d’or es coneix 
des de fa uns 1.700 anys, com prova l’existència de la 
copa de Licurg conservada al British Museum, encara 
que sembla que va ser Faraday, l’any 1857, qui va inten-
tar explicar per primera vegada el color rogenc de l’or 
present en els vitralls de les esglésies associant-lo a un 
efecte de grandària, si bé no ho va poder provar, cosa 
que sí que va fer Mie a Alemanya cinquanta anys més 
tard. Faraday també va ser el primer a sintetitzar per 
primera vegada en un laboratori els primers col·loides 
de nanopartícules d’or usant una reacció de reducció 
dels ions AuCl4 amb fòsfor. Durant les dues dècades 
següents es van emprar reaccions semblants per desen-
volupar les plaques fotogràfiques (basades en emul-
sions d’halurs de plata), els píxels de les quals no eren 
més que nanopartícules de plata produïdes en aquestes 
reaccions de reducció afavorides per la llum de l’expo-
sició. En l’actualitat hi ha una infinitat de mètodes, tant 
de químics com de físics, per a la síntesi d’aquest tipus 
de nanopartícules, la major o menor conveniència dels 
quals és determinada per l’aplicació final d’aquestes.

DEL NANOHOSPITAL AL FÀRMAC INTEL·LIGENT

El matrimoni de la microelectrònica i la fotònica amb 
la nanoquímica i la biotecnologia pot conduir durant 
els anys vinents a avenços molt importants en la tec-
nologia de sistemes intel·ligents en un xip, tant des del 
punt de vista del mesurament com del diagnòstic mè-
dic. S’ha demostrat que es poden identificar biomolè-
cules d’interès fins al límit d’una única molècula quan 
s’etiqueten amb nanopartícules fluorescents i s’usen 
microscòpies òptiques d’alta resolució. En l’actualitat 
s’utilitzen microscopis externs i de grans dimensions, 
a més d’un làser d’excitació i un sistema complex de 
detecció, per la qual cosa els esforços es van orientant 
cap a la miniaturització d’aquests sistemes òptics i cap 
a la integració en xips funcionals. D’altra banda, les na-
nopartícules per si soles també podran utilitzar-se com 
biomarcadors en tècniques d’imatge d’alta sensibilitat 
per a biomedicina, com per exemple les que es necessi-
ten per a la detecció precoç de tumors cancerígens. 

La copa de Licurg (segle IV dC) que es conserva en el Museu Brità-
nic conté nanopartícules d’or distribuïdes en l’interior del vidre, la 
qual cosa provoca els canvis de color en interaccionar amb la llum. 
A dalt, efecte de la dispersió de la llum sobre la superfície de la copa 
que genera tons verds. En la pàgina següent, efecte de la transmissió 
de llum a través de la copa. En aquest cas, l’efecte LSPR produeix 
una llum de tons rogencs.
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«L’ÚS DE NANOPARTÍCULES D’OR 

ES CONEIX DES DE FA UNS 1.700 ANYS, 

COM PROVA L’EXISTÈNCIA DE LA COPA 

DE LICURG»
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Tant les nanopartícules semiconductores com les 
metàl·liques han estat proposades com a sistemes físics 
per a ser usats en biomedicina (o nanomedicina) per al 
desenvolupament d’aquestes tècniques de detecció pre-
coç. La gamma de longituds d’ona important per a l’ús 
de les nanopartícules semiconductores com a biomar-
cadors té lloc en el rang de 600 a 1.000 nm, on el teixit 
humà és més transparent. En aquest rang es podrien 
utilitzar punts quàntics de CdSe, CdTe, PbS, PbSe o 
PbTe del diàmetre adequat. L’ús de metalls pesants en 
aquestes aplicacions no és substancialment perillós, ja 
que la majoria de les nanopartícules utilitzades en un 
assaig serien eliminades. Les nanopartícules que no es 

fixaren a les cèl·lules infectades s’eliminarien a través 
del nostre sistema excretor. Les que sí que s’hi fixa-
ren s’eliminarien durant la fase de teràpia junt amb les 
esmentades cèl·lules. Si no n’hi haguera prou, també 
s’estan fent avenços importants en l’encapsulament de 
nanopartícules semiconductores mitjançant un embol-
call d’un centenar de nm de SiO2, no perjudicial per a 
l’organisme. Amb l’increment de grandària que aquest 
embolcall genera, es redueix enormement la probabi-
litat que una cèl·lula puga engolir-se-les, la qual cosa 
disminueix pràcticament a zero la perillositat i toxici-
tat de les nanopartícules en el cos humà. L’ús de na-
nopartícules en aquest camp va de la mà del desen-
volupament d’etiquetes moleculars adequades per al 
reconeixement de cèl·lules malaltes, així com d’altres 
que servesquen per a ancorar-les a aquestes cèl·lules 
una vegada trobades, tot això sense que perden les 
propietats luminiscents. Totes aquestes estratègies són 
difícils d’aconseguir amb una arquitectura molecular 
convencional, d’ací l’auge de l’ús de les nanopartícules 
en nanobiomedicina.

Si bé la superfície lliure de les nanopartícules metàl-
liques és ja de per si la base del seu ús en catàlisi, les 
conseqüències descrites per a la interacció ressonant 
amb la llum són de gran interès en uns quants camps 
d’aplicació, com el de bioassajos in-vivo / in-vitro
(biosensors), diagnosi in vivo i teràpia del càncer. La 
idea, en aquest cas, és incorporar en les nanopartícules 
metàl·liques molècules de reconeixement de les cèl-
lules cancerígenes i, una vegada ancorades en elles –de 
manera selectiva perquè se’n controle la reactivitat–, 
procedir a escombrar la zona identificada amb un làser 
la longitud d’ona del qual siga ressonant amb el plasmó 
superficial (efecte LSPR). Si aquesta longitud d’ona no 
fóra absorbida per altres teixits seria possible generar 
teràpies sense cirurgia. Quan la llum làser d’aquesta 
longitud d’ona adequada es focalitza en la zona trac-
tada amb nanopartícules, la llum dispersada/absorbida 
per aquestes es transforma en calor, havent-se mesurat 
increments de temperatura de fins a 80 °C. Aquest in-
crement local de temperatura mataria les cèl·lules can-
cerígenes que tingueren nanopartícules ancorades. 

LLUM COM A CORRENT SOCIAL

La tecnologia de semiconductors ha estat, i continua 
sent, la base de la major part dels dispositius i tecno-
logies que relacionen els camps de l’òptica i l’electrò-
nica. Actualment n’hi ha un bon nombre de basats en 
la miniaturització en alguna de les direccions espa-
cials, com és el cas dels díodes electroluminiscents i 
làser, i alguns tipus de fotodetectors i fins i tot de cèl-
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lules solars, basats en punts quàntics (encara en fase 
de desenvolupament). En l’actualitat s’està pensant en 
la manera de generar nous dispositius que incorporen 
els beneficis de l’ús dels punts quàntics. S’han realitzat 
avenços significatius en la construcció de nano-LED 
(light-emitting diode), tot i que encara dista de ser una 
tecnologia consolidada. 

Una cosa semblant ocorre en el camp de la fotode-
tecció i de les cèl·lules solars, en què el grup de Moungi 
Bawendi del MIT és un dels més actius, a més de ser 
pioner en la síntesi de nanocristalls de CdSe i en les 
seues aplicacions en optoelectrònica. La idea que sub-
jau en aquests dispositius és la de tancar una capa de 
punts quàntics de tan sols unes desenes de nm entre 
elèctrodes adequats d’injecció o transport d’electrons i 
buits. En un nano-LED els parells electró-forat que do-
nen lloc a fotons (llum) s’injecten de manera elèctrica 
a través d’aquests elèctrodes. En el cas de fotodetectors 
o cèl·lules solars, els parells electró-forat es generen en 
els punts quàntics quan absorbeixen la llum incident, i 
l’aplicació d’un camp elèctric entre els elèctrodes ha de 
poder arrancar i separar les càrregues de signe distint 
per alimentar un circuit extern. L’avantatge d’aquesta 
tecnologia i d’altres de similars que utilitzen compòsit 
polímer-nanopartícules o materials híbrids orgànic-in-
orgànic és la simplicitat i el baix cost de fabricació. En-
cara falta molt de terreny per recórrer fins aconseguir 
l’èxit desitjat, però es poden esperar grans avenços. 

Nanopartícules. Una simple paraula que enllaça 
passat, present i futur lligats en més de 1.700 anys 
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d’història. Des dels mites grecs, representats en la copa 
de Licurg, passant pel reflex daurat de les ceràmiques 
de Paterna, fins a les més futuristes aplicacions de la 
nanobiomedicina, el camí de les 
nanopartícules dibuixa una histò-
ria contínua i transdisciplinar. La 
investigació en aquest camp pre-
senta expectatives temptadores 
per a físics, químics, biòlegs, met-
ges o enginyers, i fins i tot per als 
especialistes de les humanitats i 
de l’art. Una investigació que ac-
tua com una finestra cap al nano-
món. Com succeïa en els vitralls 
de les antigues catedrals medie-
vals, la llum que passe a través 
d’aquesta finestra metafòrica pot-
ser projecte una societat més rica, 
més variada i amb més oportuni-
tats. No sols dependrà dels tècnics 
i dels especialistes, sinó de tots els ulls que puguen per-
cebre aquesta llum misteriosa i potent que prové de les 
nanopartícules.
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Aplicació d’imatge i teràpia contra el càncer in vivo sobre un ratolí el qual ha assimilat nanopartícules semiconductores i nanopartícules 
metàl·liques. La llum làser (A) arriba a dues zones del ratolí. En la zona B es representa com les nanopartícules semiconductores amb lligants 
sensibles a les cèl·lules cancerígenes es poden ancorar en un tumor, de manera que la llum làser incident propiciarà la luminiscència de les 
nanopartícules semiconductores i es podrà localitzar el tumor maligne. En la zona C es representa com les nanoparticules metàl·liques que 
poden ser ancorades també en un tumor poden generar un augment de temperatura local (ombra groga) propiciat per la interacció plasmò-
nica amb la llum làser (A) i aquest augment de temperatura pot destruir el tumor.
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«Be a Scientist! Save the World!» (Smalley, 2004). Amb 
aquesta frase tan càndida, que només un científic amb 
el premi Nobel en el seu currículum podria permetre’s 
davant d’un públic d’experts, acabava la conferència de 
Richard Smalley. La sala era encara en penombra, a 
punt d’esclatar en aplaudiments, i a la pantalla, la seua 
frase de pel·lícula de Hollywood amb una bella imatge 
de la Terra de fons. Era la conferència plenària de l’enè-
sima reunió de la Materials Research Society a Boston, 
el 2004. Llavors ni la nanotecnologia ni l’energia aca-
paraven tants titulars. Però tan cert com era llavors que 
havia arribat el moment d’actuar per a assegurar-nos 
l’energia del futur ho continua essent ara.

L’energia ho impregna tot en la nostra societat. De 
la mateixa manera que una cèl·lula manté el seu ordre 
i funcions internes (la seua vida!) gràcies a l’ús d’ener-
gia (energia somàtica o metabòlica) la nostra societat 
manté les seues estructures i ordre 
gràcies al consum d’una «energia 
social» (energia exosomàtica) que 
s’empra no sols en funcions com 
el transport sinó en tota activitat 
social, des de la manufactura als 
serveis (Gómez, 2007).

La figura 1 mostra l’evolució 
de la despesa d’energia social a 
mesura que una societat es torna 
més complexa. La despesa d’ener-
gia somàtica d’un humà és d’unes 
2.000 kcal per persona i dia, el 

contingut energètic d’una dieta mitjana. Aquest és el 
valor que la gràfica assigna al consum d’energia d’una 
societat primitiva, sense funcions socials. A mesura que 
la societat es fa més i més complexa, la despesa d’ener-
gia exosomàtica es multiplica (Miller, 2000).

Però entre els augments de la figura 1 s’aprecien dos 
salts qualitatius molt significatius. El primer va tenir 
lloc amb la Revolució Industrial. Quan un cert James 
Watt va millorar una màquina de vapor d’un cert New-
comen va arrancar una espiral de desenvolupament que 
va culminar en el segle XIX amb el polinomi vapor, car-
bó, ferrocarril i Anglaterra. El segon salt, ja en el segle 
XX, va significar un nou ordre de magnitud de consum 
i consumisme materialitzat pel polinomi combustió, 
petroli, automòbils i Estats Units.

El 85% del consum energètic global procedeix de 
combustibles fòssils (Gómez, 2007). Era la xifra vi-

gent quan vam canviar de se-
gle, aquell llunyà any de l’efecte 
2000, recordeu? La velocitat dels 
nostres ordinadors s’ha més que 
duplicat des de llavors, però la 
nostra dependència dels combus-
tibles fòssils continua essent es-
sencialment la mateixa.

El primer dels fòssils combus-
tibles que ens donarà maldecaps 
és el petroli. I no perquè s’haja 
d’exhaurir, que ja ens diuen els 
més demagogs dels experts que 

From Nanometers to Terawatts: Energy Applications of Nanoscience.
Energy production is rapidly becoming an area urgently needing the help of Nanosciences. The 

transition from the obsolete model based on fossil fuels to a sustainable one will need the input 
from science in each of the areas of this multifaceted challenge, from energy production, to storage 
and consumption. This article gives a brief overview of the many pending scientifi c revolutions that 
will make sustainable technologies possible, not only more effi cient and environmentally-friendly 

than the old ones, but also cheaper. Fundamental science, new discoveries, processes and materials 
will also be required. Many pending scientifi c revolutions will make this urgent new re-evolution in 

technological energy possible.
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no, i que continuarem cremant petroli molts anys. Veri-
tats irrellevants que amaguen la qüestió vertaderament 
preocupant: que podem arribar al punt de producció 
màxima de petroli sense tenir a punt alternatives ca-
paces d’assimilar la titànica magnitud d’energia que 
necessitem per a mantenir viva la nostra societat del 
Primer Món i Tres Quarts. 

El punt de producció màxima, o zenit del petroli 
(peak oil en anglès) no és qüestió d’opinió. S’assoleix 
tard o d’hora, en forma de pic o de replà, en un any o al 
llarg d’un lustre, però la producció de recursos limitats, 
no renovables, no es pot mantenir permanentment crei-
xent. I decreixerà (figura 2). Ja ho va dir Hubbert.

Si es donen tres condicions coincidents, a saber, la 
producció de petroli toca sostre o s’estanca (i això ho 
veurem tots nosaltres); la demanda d’energia en gene-
ral i de petroli en particular continua augmentant (i 
tot xinès apunta en aquesta direcció); i hem estat prou 
estúpids per no haver desenvolu-
pat alternatives a temps, llavors, 
es podria donar una crisi de di-
mensions desconegudes fins ara. 
La paraula crisi adquiriria un nou 
significat.

La ciència té molt a dir (i fer) 
en aquest tema. Els enginyers po-
den construir i optimar plantes de 
cogeneració més eficients, poden 
continuar defensant l’energia nu-
clear, per substituir els contami-

prim
itiv

a (
E s

omàti
ca

)

ca
ça

dors-
re

co
l·le

ct
ors

ag
ríc

ola 
prim

itiv
a

ag
ríc

ola 
av

an
ça

da

industr
ial

 an
tig

a

industr
ial

 m
odern

a

industr
ial

 m
odern

a (
EU

A)

250.000 kcal

200.000 kcal

150.000 kcal

100.000 kcal

50.000 kcal

0 kcal

2.000 5.000 12.000
20.000

60.000

125.000

230.000Kilocalories per persona i dia nants d’avui pels de demà, o millor, poden no parar de 
construir centrals de generació d’electricitat termoso-
lar. Però la veritat és que totes i cada una de les alter-
natives que hi ha avui, allò que els possibilistes ano-
menen «fonts demostrades» d’energia, són insuficients 
i necessiten millores radicals per a poder respondre a 
la nostra pantagruèlica set d’energia (Gómez, 2010). 
I això és així encara que limitem el nostre malbarata-
ment absurd i aprenguem un model sostenible.

Què pot fer la ciència per la nostra energia? Moltes 
coses. La figura 3 resumeix de manera gràfica algunes 
de les revolucions científiques pendents per a poder 
dur a terme la necessària re-evolució tecnològica. En 
tots els angles de l’energia, generació, emmagatzema-
ment i consum, la nostra societat està esperant (encara 
que no ho sap) aquests descobriments o invencions que 
facen de les noves tecnologies no sols alternatives més 
efi cients o més sostenibles sinó fins i tot més barates.

Fem una ràpida volta a la figura 3 per mencionar 
algunes d’aquestes revolucions científiques pendents i 
com les aborda la nanociència. Unirem els punts, de l’1 
al 19 a veure què ens en surt. Comencem per les ener-
gies renovables. Totes elles representaran sens dubte 
un paper important en un nou model de varietat tecno-
lògica. Però tecnologies com l’eòlica presenten un alt 
grau de maduresa i admeten poca millora derivada de 
descobriments científics fonamentals. En canvi d’altres 
com la solar arribaran a la maduresa només quan es 
beneficien de nova ciència, nous materials, nous dispo-
sitius o nous processos.

Comencem la nostra volta a la figura 3 pel silici, com 
a rei actual de l’energia solar fotovoltaica. Els detractors 
d’aquesta última esgrimeixen sovint la baixa eficiència 
que ofereix per tal de desacreditar-la. Però aquest no 
és el problema principal de la fotovoltaica. Fins i tot 
Bart Simpson ho sap, quan diu allò de «multiplica’t per 
zero», perquè fins i tot el 10% de gratis és gratis, i tec-
nologies com la solar que usen una font primària gra-
tuïta haurien de tenir millor consideració. A banda de 
l’eficiència, que sempre convindria millorar, el proble-

ma principal de la fotovoltaica és 
el preu; derivat en gran manera de 
l’alt cost del silici. Heus ací la pri-
mera revolució científica pendent: 
el desenvolupament de nous pro-
cessos de purificació que redues-
quen dràsticament el cost del silici 
solar (Si del 99,999% de puresa), 
fins i tot el policristal·lí. 

Alternativament, el problema 
se solucionaria amb nous ma-
terials més barats amb presta-

Figura 1. Despesa d’energia exosomàtica en funció del tipus de soci-
etat. (Dades extretes de Miller i Tyler, 2000.)

«EL PRIMER DELS FÒSSILS 

COMBUSTIBLES QUE ENS 

DONARÀ MALDECAPS ÉS EL 

PETROLI. PODEM ARRIBAR 

AL PUNT DE PRODUCCIÓ 

MÀXIMA DE PETROLI 

SENSE TENIR A PUNT 

ALTERNATIVES»
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cions iguals o millors que el Si. 
I ja s’hi treballa en laboratoris 
de tot el món, perfeccionant les 
cel·les solars amb pigments (dye-
sensitized solar cells) com les 
que Grätzel va proposar el 1991 
o inventant noves combinacions 
com les cel·les solars orgàniques 
o híbrides. També hi ha els semi-
conductors compostos i les cel·les 
de concentració, que concentren 
la llum solar sobre una petita su-
perfície de semiconductors cars 
però eficients. Recentment s’ha 
publicat un nou mecanisme de 
concentració mitjançant guies de 
vidre dopades amb pigments que absorbeixen la llum 
i la reemeten a longituds d’ona més llargues fent-les 
arribar a les vores, on esperen petites cel·les basades 
en semiconductors compostos com el GaAs. Altres 
compostos prometedors són el CdSe (aquest amb pro-
blemes de toxicitat del Cd), el CIGS (copper indium 
gallium selenide), que promet alta eficiència amb una 
centèsima part de material semiconductor en compara-
ció amb les cel·les convencionals de silici, o la sèrie In1-

xGaxN, que, depenent de la seua composició, comprèn 
pràcticament tot l’espectre solar. 

Però, a més de la solar fotovol-
taica, hi ha la més desconeguda 
solar fotoelectroquímica, que en 
compte d’electricitat pot produir 
combustibles a partir del sol, per 
exemple hidrogen, o millor, hi-
drogen en un elèctrode i oxigen 
en l’altre. Trobar un fotocatalitza-
dor efectiu, amb una cinètica ràpi-
da, és en el punt de mira de molts 
investigadors, que sovint es fixen 
en el diòxid de titani (TiO2) nano-
mètric. Si fórem més i més crea-
tius podríem provar altres materi-
als i fins i tot dissenyar nous 
mètodes d’escrutini de l’activitat 

fotocatalítica de moltes més combinacions de la taula 
periòdica.

Recentment s’ha dissenyat un sistema d’òxid de co-
balt (Co3O4) nanomètric dispers en una matriu meso-
porosa que, activat per la llum, és capaç de convertir 
eficientment l’aigua en oxigen. Això ja és la meitat de 
la reacció de fotosíntesi. Combinada amb un catalitza-
dor que activara i reduïra el CO2 ajudat per llum solar, 
tindríem un procés de fotosíntesi artificial complet. No 
obstant això, la reducció del CO2 continua essent una 
de les revolucions científiques més endarrerides.

Figura 2. Diagrama esquemàtic de l’evolució històrica i prevista de la producció de petroli global. Aquesta gràfi ca de «tovalló de bar» és tan 
bona com qualsevol altra, en absència d’estimacions fi ables de les reserves globals de petroli. Algú sap quant en queda davall els deserts 
d’Aràbia Saudita?

«TOTES I CADA UNA DE LES 

ALTERNATIVES AL PETROLI, 

EL QUE ELS POSSIBILISTES 

ANOMENEN “FONTS 

DEMOSTRADES” D’ENERGIA, 

SÓN INSUFICIENTS 

I NECESSITEN MILLORES 

RADICALS PER A PODER 

RESPONDRE A LA NOSTRA 

PANTAGRUÈLICA SET 

D’ENERGIA»
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L’energia termoelèctrica sol ser la gran oblidada de 
les renovables. Probablement per la seua «nanoeficièn-
cia», que la limita a aplicacions especialitzades, com 
ara termoparells. Però bombar calor amb electricitat 
o aconseguir convertir de manera eficient energia de 
baixa qualitat com la tèrmica en energia elèctrica és 
un repte tan atractiu que hauria de ser intel·lectualment 
rendible. Augmentar la baixa eficiència d’aquests dis-
positius és l’objectiu. Per tal d’assolir-lo s’han proposat 
recentment materials semiconductors de tipus clatrat 
amb cavitats nanogegantines en la seua estructura, 
ocupats per àtoms l’agitació dels quals permet mante-

nir una baixa conductivitat tèrmica mantenint alta la 
conductivitat elèctrica, requisit necessari perquè algun 
dia aquests dispositius ens permeten refrigeradors i 
 aires condicionats d’estat sòlid i alta eficiència. 

La nanociència té aportacions a fer fins i tot en àrees 
com l’ús de combustibles fòssils. I és que, encara que 
la captura i confinament de CO2 siga el més semblant a 
agranar la pols davall de l’estora, es tracta d’un tema de 
gran importància, atès que no deixarem de cremar car-
bó ni petroli despús-demà. De moment ja hi ha alguns 
sistemes nous i interessants, com uns materials híbrids 
(orgànico-inorgànics) capaços d’expandir-se i absorbir 

ENERGIA

CONSUM

IL·LUMINACIÓ

DÍODES EMISSORS DE LLUM
ORGÀNICS I INORGÀNICS

18 - 19

RENOVABLES

ESTALVI
I EFICIÈNCIA

DISPOSITIUS
ELECTRÒNICS

15 - 16TÈRMICASOLAR
FOTOVOLTAICA

(Si, Grätzel,
concentradors)

1 - 2 - 3 - 4 
5 - 17

GENERACIÓNUCLEAR

COMBUSTIBLES
FÒSSILS

CAPTURA CO2

7

GENERACIÓ
RENOVABLE

9

2a GENERACIÓ

8

PILES DE COMBUSTIBLE

11

BIOGÀS

TERMOELÈCTRICA

6

BIOCOMBUSTIBLES

EMMAGATZEMATGE

HIDROGEN
CALOR LATENT

SALS FOSSES
ENERGIA
TÈRMICA

BATERIES
CONDENSADORS

SUPERCONDENSADORS

12 - 13 - 14

EMMAGATZEMATGE

10

Figura 3. La volta al món de la nanotecnologia al servei de l’energia. Aquest esquema resumeix les principals aplicacions de la nanotecnolgia 
en el camp de l’energia, tant en la generació d’aquesta com en el consum i l’emmagatzematge. Els nombres fan referència a materials amb 
aplicacions energètiques que s’expliquen en l’article. 1) Silici. 2) Cel·les solars orgàniques o híbrides. 3) Guies de vidres dopades amb pigments. 
4) GaAs. 5) Diòxid de titani (TiO2) nanomètric. 6) Materials semiconductors de tipus clatrat. 7) Sistema de captura de diòxid de carboni. 
8) Nanopartícules mesoporoses. 9) Acoblament entre un nanotub de C i l’enzim hidrogenasa. 10) Estructures metal·lo-orgàniques nanopo-
roses. 11) Ferro ancorat en matrius de carboni dopades amb nitrogen. 12) Carbons nanoporosos o nanoestructurats. 13) Òxids nanodispersos. 
14) Dispersió de clústers nanomètrics inorgànics en polímers conductors. 15) WO3. 16) Clústers de polioxometàl·lats. 17) Nitrur d’indi i gal·li 
(InGaN). 18) Alq3. 19) CdSe.
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gasos en les seues nanocavitats. I segons el seu disseny 
molecular, tant serveixen per a absorbir selectivament 
CO2 com H2, que també és un tema candent.

Cremar biocombustibles (etanol amb, o en compte 
de, gasolina; biodièsel en compte de dièsel) semblava la 
solució fins que ens vam adonar que si hem sobreexplo-
tat els nostres sòls per engreixar al Primer Món no po-
dríem sobreexplotat-los novament per malbaratar-los en 
els nostres cotxes. La crisi de la coqueta de dacsa (Gó-
mez, 2010) ens va mostrar el 2007 que els biocombus-
tibles, tal com s’han plantejat, representen, com tantes 
altres tecnologies, més un problema de cobdícia que de 
ciència. La solució passa pel desenvolupament de bio-
combustibles de segona generació: produir, per exem-
ple, bioetanol a partir de biomassa cel·lulòsica residual 
o biodièsel a partir d’algues contaminants. Les nano-
partícules mesoporoses s’usen per recol·lectar el biodi-
èsel produït per algues sense destruir-les. La producció 
de biocombustibles de segona generació no interferiria 
amb el cultiu d’aliments i tancaria un cercle de soste-
nibilitat. Però encara falta molt a 
fer i la fama i la fortuna esperen a 
qui ensopegue amb alguna de les 
moltes solucions possibles.

A més llarg termini que els 
bio combustibles, l’hidrogen es 
postula com el vector energètic i 
combustible del futur. I lamenta-
blement ho continuarà sent fins 
que no es resolguen almenys tres 
reptes clau. El primer és generar-
ne a partir de fonts renovables (el 
sol seria genial). En la figura 3 es fa referència a un 
acoblament entre un nanotub de C i l’enzim hidrogena-
sa, que simbolitza una via bioinspirada per a aquest fi. 
Un altre dels reptes fa referència a l’emmagatzemament 
segur i fàcilment reversible de l’hidrogen, per al qual es 
va proposar l’ús de nanotubs de carboni i s’assagen des 
de 2003 estructures metal·lo-orgàniques nanoporoses 
(metall organic frameworks, MOF). Finalment, ens 
trobem amb l’abaratiment de les piles de combustible 
encarregades de convertir l’hidrogen en electricitat. 
Són eficients però cares. Substituir el caríssim platí per 
altres catalitzadors en les piles polimèriques (polymer 
electrolyte membrane, PEM) seria un bon principi. Un 
treball molt recent reclama haver-ho aconseguit amb 
l’humil ferro, adequadament ancorat en matrius de car-
boni dopades amb nitrogen.

La punta de llança de l’emmagatzemament d’energia 
són des de fa temps bateries i condensadors. Lamenta-
blement les bateries tenen una densitat de potència baixa 
tot i l’alta densitat d’energia que ofereixen. I els con-

densadors una baixa densitat d’energia a pesar de l’alta 
densitat de potència. Els supercondensadors esborren les 
fronteres entre ambdós dispositius i aspiren a permetre 
altes energies i potències. S’ha treballat en carbons na-
noporosos o nanoestructurats, òxids nanodispersos (típi-
cament el costós RuO2), però continuem pensant en nous 
conceptes, com la dispersió de clústers nanomètrics in-
orgànics (polioxometal·lats) en polímers conductors.

Finalment, al racó del consum també hi ha revo-
lucions científiques pendents. Els materials electro-
cròmics, o fotocròmics podrien enfosquir les nostres 
finestres a voluntat. El WO3 va ser el material per excel-
lència per a aquesta aplicació, encara que els clústers 
de polioxometal·lats que representen el límit quàntic 
d’òxids com el WO3 o el MoO3 podrien acomplir la ma-
teixa funció més ràpidament. No obstant això, la gran 
revolució pendent en consum afecta la il·luminació. La 
bombeta d’Edison, que continuem usant, és una estufa 
que fa llum (només el 10% de l’energia que gasta es con-
verteix en llum). Les bombetes de baix consum són un 

primer pas per parar aquest mal-
baratament. Però les nostres cases 
s’il·luminaran aviat amb díodes 
emissors de llum (LED) blancs. 

Molts investigadors caminen 
buscant el material que reunesca 
tres bes crucials: blanc, brillant i 
barat. El nitrur d’indi i gal·li In-
GaN (LED blau) hi promet perquè, 
depenent de la seua composició 
en la sèrie In1-xGaxN, comprèn tot 
l’espectre visible. Els LED orgà-

nics (OLED), dels quals la molècula en forma d’hèlice 
Alq3 sol ser un component habitual, són més lleugers i 
flexibles. Recentment es va publicar un article que usa-
va un material fosforescent adaptat a un LED blau que 
produïa llum blanca, però emprava SeCd, i el cadmi, 
com ja hem dit, és massa tòxic. 

Potser els científics hauríem d’afegir a la nostra cer-
ca de nous LED, i a la de nous materials en general, una 
quarta be. La be de benignitat mediambiental.
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«LA NANOCIÈNCIA TÉ 

APORTACIONS A FER FINS 

I TOT EN ÀREES COM L’ÚS 

DE COMBUSTIBLES FÒSSILS. 

JA HI HA ALGUNS SISTEMES 

NOUS I INTERESSANTS»
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Marina Núñez. Àngel Caigut, 2008. «Sèrie Ciència-fi cció». Vídeos monocanal, 1  minut.
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La nanotecnologia té un company, un conjunt de refl e-
xions sobre les qüestions ètiques que afecten aquesta 
ciència: conferències i actes de congressos, un llibre 
titulat Nanoethics i la revista, també anomenada Na-
noethics, que s’edita des del 2007. Un conjunt d’estudi-
osos de les humanitats i de les ciències socials analitza 
en profunditat tot el que es refereix al bé i al mal en 
el camp de la nanotecnologia. Molts d’aquests experts 
han estudiat prèviament la biotecnologia o la tecnolo-
gia de la informació, de manera 
que aporten experiència i subtile-
sa a la discussió sobre l’ètica en la 
nanotecnologia.

Quasi totes aquestes refl exions 
tenen veu laica. Des d’un punt 
de vista religiós, s’han fet menys 
refl exions i en general l’anàlisi 
dels aspectes ètics d’aquesta ma-
tèria s’ha desenvolupat menys. 
No obstant això, les opinions de 
caràcter religiós sobre la nano-
tecnologia poden ser infl uents en 
un futur pròxim, per dues raons. 
En primer lloc, tot indica que les 
creences religioses seran un dels 
principals paràmetres que determinaran les reaccions 
del públic enfront de la nanotecnologia. En segon lloc, 
alguns científi cs tenen creences religioses, i serà inte-
ressant veure com compaginen les seues conviccions 
amb el seu treball en nanotecnologia. Veiem, doncs, el 
panorama del que sabem actualment sobre les opinions 
de caràcter religiós sobre la nanotecnologia.

Hi ha tres estudis que revelen que les creences reli-
gioses infl uiran intensament en les reaccions del públic 
enfront de la nanotecnologia. Un, de 2005, de G. Gas-
kell et al., va descobrir que als EUA les creences reli-
gioses es correlacionen amb les actituds negatives so-
bre la nanotecnologia. Un altre, de 2009, de D. Bros-
sard i els seus col·legues, aporta uns resultats semblants: 
els temors religiosos que es van desenvolupar anterior-
ment, en resposta a la biotecnologia, serveixen com a 

model per a les reaccions religio-
ses contra la nanotecnologia. Les 
persones que són menys religio-
ses es mostren més favorables a 
fi nançar la nanotecnologia. Final-
ment, un estudi dels EUA i de 
dotze països de la UE va revelar 
que tots tretze tenien nivells com-
parables en ciència i tecnologia, 
però que en els més religiosos es 
considera menys acceptable la na-
notecnologia. «La religiositat és 
el factor més determinant de l’ac-
ceptació moral de la nanotecnolo-
gia», conclouen D. Scheufele i el 
seu equip. Els tres estudis indi-

quen que els coneixements científi cs sobre nanotecno-
logia tenen poca infl uència sobre les actituds del públic 
sobre aquesta matèria.

Resultats com aquests formen part d’un extens cor-
pus d’investigació que indica que les reaccions que la 
gent mostre enfront de la nanotecnologia dependran 
molt poc del coneixement científi c, i encara menys de 

Right and Wrong for Atoms and Molecules: Religion and Nanotechnology.
There is a solid body of literature on ethical aspects of nanotechnology, but it comes almost entirely 
in the secular voices of professional ethicists.  Meanwhile, recent studies show that religious beliefs 
are likely to be powerful determinants of lay public reactions to nanotechnology.  There have been 
few explicitly religious contributions to ethical issues in nanotechnology, but it is still important to 

understand the current status of religiously inspired reactions, and to ask some questions about 
religious reactions to nanotechnology in the future.

«TANT ELS 

TRANSHUMANISTES 

COM ELS AUTORS 

CREIENTS QUE S’OPOSEN 

AL TRANSHUMANISME 

DEFINEIXEN LA 

NANOTECNOLOGIA EN 

TERMES DE MILLORA DEL 

COS HUMÀ I DE VIA PER 

ASSOLIR LA VIDA ETERNA»
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les preferències dels científi cs. En canvi, les reaccions 
que desperte la nanotecnologia s’enquadraran en tot un 
paisatge de valors, creences i preocupacions. Les cre-
ences religioses seran un dels elements més infl uents. 
En la mentalitat de la gent, el coneixement científi c és 
un contrincant massa dèbil per a enfrontar-se als va-
lors, creences i preocupacions que nien als seus cors.

Un segon tema és el punt de vista religiós dels cientí-
fi cs. Un treball recent de E. Ecklund i C. Scheitle expli-
ca que aproximadament el 48% dels científi cs dels EUA 
tenen alguna fi liació religiosa. El Pew Research Center, 
en una enquesta de 2009 a 2.533 científi cs dels EUA, 
va trobar el mateix percentatge (48%) de científi cs amb 
conviccions religioses. Si bé no hi ha cap estudi especí-
fi c sobre científi cs dedicats a la nanotecnologia, es pot 
deduir d’aquests dos treballs que la nanotecnologia pro-
bablement inclou una proporció comparable de cientí-
fi cs amb creences religioses. De fet, tant R. Berne com 
M. Johansson van concloure que alguns dels científi cs 
que treballen en nanotecnologia que van interrogar són 
creients, però sovint separen les conviccions religioses 
de la labor científi ca. Seria interessant veure com evolu-
cionen aquests canvis en els pròxims anys i si afecten al 
pensament científi c en nanotecnologia.

LA TECNOLOGIA SALVADORA

Quines són les qüestions de fons en el pensament re-
ligiós sobre la nanotecnologia? En les primeres refl e-
xions religioses, un tema és especialment important: el 
transhumanisme, és a dir, un conjunt de creences sobre 
com la tecnologia ens salvarà de la malaltia, la velle-
sa, la mort i altres problemes. L’autor transhumanista 
més rellevant en qüestions religioses és William Sims 
Bainbridge, que ha escrit una mena de literatura religi-
osa: una croada contra la religió tradicional i una crida 
a una nova religió que proporcionarà la vida eterna i 
l’explicació fi nal.

«La vertadera llibertat humana», escriu, «es troba 
en el transhumanisme, que pretén donar la capacitat a 
cada individu de ser el que ell o ella desitge.» Segons 
Bainbridge, «els transhumanistes pensen que hem arri-
bat a un punt en la història en què els canvis fonamen-
tals en la nostra naturalesa s’han convertit no sols en 
possibles, sinó també en desitjables».

D’un d’aquests canvis es diu ciberimmortalitat:
«Ben aviat serà possible construir un model informàtic 
de totes les preferències, opinions i associacions men-
tals, basat en la convergència de les tecnologies avan-
çades d’informació amb la ciència cognitiva i els mè-
todes més tradicionals de la psicologia i la sociologia.» 
Aquesta informació –el vostre esperit emmagatzemat 

Els nous dissenys i les noves funcionalitats que s’apliquen des del 
nanomón es perceben per alguns sectors socials com una forma 
efi cient de pal·liar les imperfeccions dels nostres propis organismes. 
Una nova oportunitat per a desafi ar els límits de la vida. Però, quin 
és el límit en la recerca sobre la millora de la nostra salut? Qui ha de 
decidir-ho? Els productes de la nanotecnologia estan començant a 
convertir-se en una realitat, però fi ns a quin punt s’ha generat un 
debat social sufi cientment profund com per a no caure en els ma-
teixos errors d’altres tecnologies? En la imatge, microscòpia digital 
d’immunofl uorescència de cèl·lules fi broblàstiques en cultiu te-
nyides amb diversos anticossos (verd-microtúbuls, roig-contactes 
cel·lulars, blau-ADN). Aquesta fotografi a de Jan Schmoranzer fou 
premiada en el concurs Nanoart21 del 2008 (http://www.nanoart21.
org), dirigit per Cristian Orfescu.

«LES CREENCES RELIGIOSES SERAN 

UN DELS PRINCIPALS PARÀMETRES 

QUE DETERMINARAN LES REACCIONS 

DEL PÚBLIC ENFRONT DE LA 

NANOTECNOLOGIA»
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en silici, per dir-ho així– viuria per sempre «dins dels 
sistemes d’informació, de robots o d’organismes biolò-
gics modifi cats genèticament» i així la humanitat evo-
lucionaria «des d’una existència en el pla material a una 
altra en el pla computacional».

Llavors, qui s’oposaria a aquesta transcendència tan 
gloriosa?, pregunta Bainbridge. «El poder de les religions 
tradicionals es veu directament amenaçat pel transhuma-
nisme perquè es pot preveure que aquest posarà fi  als mo-
nopolis sagrats […]. Els éssers humans poden arribar a ser 
com déus, i això pot deixar la religió convencional fora del 
negoci […], la religió pot sentir-se temptada de destruir la 
ciència per a salvar-se.» En la descripció d’aquest confl ic-
te, Bainbridge no s’està de generalitzar: la fe de caràcter 
fonamentalista és consubstancial a la religió i totes les re-
ligions més o menys són hostils a la tecnologia.

A més d’una nanotecnologia capaç de descarregar 
la vostra consciència en els sistemes d’informació, un 
segon aspecte del transhumanisme –expressat especial-

ment per Ray Kurzweil– és que la nanomedicina prolon-
garà la vida humana de manera indefi nida. Quina forma 
de vida eterna preferiu: la ciberimmortalitat o un cos de 
carn i ossos que no canvie amb el pas del temps?

Alguns autors cristians s’han horroritzat davant de les 
prediccions transhumanistes perquè temen que aquestes 
reduesquen els éssers humans a mers subjectes d’experi-
mentació científi ca, i perquè aquestes prediccions subs-
tituiran la fe en Déu per la fe en la ciència. Recorden als 
seus lectors la idea cristiana d’encarnació, és a dir, la cre-
ença que els cristians haurien de sentir-se còmodes amb 
els seus cossos imperfectes, i que de la mort del cos no 
caldria escapar-ne. El cristianisme s’ha enfrontat a proble-
mes com aquests anteriorment, com la creença gnòstica 
que els nostres cossos no eren simplements imperfectes, 
sinó vils i corruptes. Potser els autors cristians rescataran 
del passat la causa contra el gnosticisme i actualitzaran 
alguns arguments per oposar-se al transhumanisme.

Això ens porta a una conseqüència intel·lectual im-
portant: tant els transhumanistes com els autors creients 
que s’oposen al transhumanisme defi neixen, de fet, la 
nanotecnologia en termes de millora del cos humà i 
de via per assolir la vida eterna. Al meu parer aques-
ta és una manera bastant lamentable de veure la nano-
tecnologia. Se centra en les prediccions a llarg termini, 
com la ciberimmortalitat, però passa per alt l’evolució 
a curt termini, com els sistemes de nanodosifi cació 
de fàrmacs. És que ens hem de limitar a veure la na-
notecnologia com a especulacions a favor o en contra 
de coses que podrien o no podrien passar d’aquí a unes 
quantes dècades? No podrien aquests autors conside-
rar els canvis que es preveuen en un futur pròxim al-
menys tant com les especulacions sobre un futur llunyà? 
A més, si els autors creients aborden la nanotecnologia 
només en termes de perfeccionament i immortalitat, po-
drien caure en la trampa de ser sistemàticament hostils a 
una tecnologia molt àmplia. Això és tant un error estra-
tègic com un enfocament lamentable. El present, el futur 
pròxim i, per descomptat, el futur llunyà de la nanotec-
nologia són molt més interessants que la simple qüestió 
de la perfecció i la immortalitat.

Una segona posició de caràcter religiós pel que fa 
a la nanotecnologia és la declaració de 2007 de l’Es-
glésia Evangèlica Alemanya (EKD). La declaració 
de l’EKD critica la política de la Unió Europea sobre 
la salut ambiental i la seguretat de la nanotecnologia. 
Diu que la política de la UE és massa limitada, mas-
sa voluntarista, i que no és prou restrictiva. L’EKD 
conclou la seua declaració dient que està moguda pels 
principis cristians (EKD, 2007). Aquest document és 
el més extens i la presa de posició més refl exiva sobre 
la nanotecnologia sorgits d’una organització religiosa. 
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Una tercera refl exió prové d’un número especial del 
Journal of Lutheran Ethics dedicat a la nanotecnologia. 
Tres autors intenten desenvolupar una posició explícita-
ment luterana sobre la nanotecnologia. Es troben, però, 
que la majoria dels luterans i de les persones amb con-
viccions religioses estan massa desinformats sobre la ci-
ència com per prendre-hi posicions ètiques, i també que 
les posi cions ètiques cristianes sobre la nanotecnologia 
han de ser distintes de la gran varietat de posicions èti-
ques laiques, que són més nombroses i s’han desenvolu-
pat més que les religioses.

UNA REFLEXIÓ NECESSÀRIA

Com hem anticipat, el desenvolupament de reaccions re-
ligioses enfront de la nanotecnologia podria benefi ciar-se 
de la perspectiva històrica de l’experiència adquirida amb 
la biotecnologia. Aquest cas és il·lustratiu perquè mostra 
que el pensament religiós també estava poc desenvolupat 
en aquell camp. P. Thompson, en el seu estudi Religious 
and Metaphysical Opposition to Biotechnology, va esti-
mar que sovint les manifestacions religioses seguien el 
model de «norma ètica tecnològica», amb poc contingut 
específi cament religiós. Moltes d’aquestes declaracions 
de grups religiosos bé podrien haver estat escrites per 
grups laics sense fonament teològic. Per descomptat, 
era això el que inquietava els tres autors del Journal of 
Lutheran Ethics quan es preguntaven sobre les implica-
cions ètiques de la nanotecnologia. While Thompson es 
lamentava «del caràcter incipient de l’oposició religiosa a 
la biotecnologia», encara que es mostra esperançat que el 
pensament religiós en aquesta àrea es defi nesca millor.

D’altra banda, les ciències ambientals s’acompanyen 
d’algunes refl exions religioses ben desenvolupades. La 
protecció del medi ambient pot ser equiparada amb el 
manament bíblic de gestionar correctament la terra, en 
el pensament judeocristià, i la degradació del medi am-
bient es pot veure com una gestió pecaminosa. Tenint en 
compte les observacions de Thompson sobre la biotec-
nologia i el pensament religiós, seria més desitjable que 
aquest pensament prenguera com a model les refl exions 
que ja s’han formulat pel que fa al medi ambient en lloc 
d’imitar les reaccions religioses contra la biotecnologia. 

Quan les objeccions religioses a la nanotecnologia es 
plantegen en el futur pròxim, caldrà fer-se tres pregun-
tes. En primer lloc, les confessions religioses generaran 
opinions que s’ajusten a les seues tradicions teològiques? 
Podem esperar que les grans confessions, que disposen 
dels seus propis seminaris, universitats i teòlegs profes-
sionals, tinguen els recursos intel·lectuals sufi cients per 
defi nir propostes ètiques enfront de la nanotecnologia 
basades en les seues arrelades tradicions teològiques. 

De vegades, els estudis ètics sobre l’impacte de la ciència en la so-
cietat es redueixen al diàleg dels especialistes en el tema. La religió 
pot actuar com un vehicle per a entendre els comportaments i les 
respostes populars davant els nous desafi aments científi cs. La in-
corporació o el rebuig de les noves tecnologies que sorgeixen des 
del món nanoscòpic dependran de la manera com la societat en 
el seu conjunt les assimile. Alguns colors dels vitralls medievals es-
tan directament relacionats amb l’existència de nanopartícules d’or 
i plata en el seu interior. Aquests mateixos vitralls, allotjats en les 
esglésies i catedrals, centres de recés i consulta espiritual, serveixen 
com a metàfora de les possibles unions i de les anàlisis que poden 
sorgir des d’entorns aparentment inconnexos.

«SERIA BO PER A TOTS, JA SIGUEN 

RELIGIOSOS O LAICS, QUE LES POSICIONS 

RELIGIOSES SOBRE LA NANOTECNOLOGIA 

ESTIGUEN BEN INFORMADES I 

ARTICULADES. EN L’ACTUALITAT SOM 

LLUNY D’AQUESTA SITUACIÓ»
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Altres grups religiosos potser tindran menys capacitat 
o recursos per a fer-ho.

En segon lloc, caldrà fer-se ressò de les observa cions 
de Thompson sobre la biotecnologia: els grups religio-
sos plantejaran posicions específi cament religioses o es 
limitaran a reiterar els punts de vista ètics laics? 

Finalment, el punt de vista dels creients concorda-
rà amb l’orientació teològica de les seues confessions? 
Quants creients tindran les seues pròpies opinions, en-
cara que siguen religioses, sobre la nanotecnologia? Les 
declaracions ofi cials i els articles en revistes teològiques 
s’han de prendre seriosament, però els valors personals 
i les inquietuds d’alguns creients potser no refl ectesquen 
les posicions teològiques de les seues confessions.

D’aquí a poc és probable que els creients i les or-
ganitzacions religioses defi nesquen les seues posicions 
enfront de la nanotecnologia. Segurament alguns esta-
ran millor informats sobre aquesta matèria que altres, 
i potser alguns tindran uns raonaments religiosos més 
articulats que altres. Seria bo per a tots, ja siguen reli-
giosos o laics, que les posicions religioses sobre la na-
notecnologia estiguen ben informades i articulades. En 
l’actualitat som lluny d’aquesta situació. Les posicions 
religioses sobre la nanotecnologia s’han desenvolupat 
molt poc en comparació amb les posicions ètiques lai-
ques. Esperem que els creients i les diferents confessi-
ons invertesquen a partir d’ara la seua intel·ligència i la 
seua fe a tractar el bo i el pitjor de la nanotecnologia.
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El paradigma de la nanotecnologia de moure àtoms un a un s’ha utilitzat com a refl ex del pacient i laboriòs treball que realitzen els monjos 
budistes quan construeixen un mandala de sorra, posicionant un a un cada gra de color. L’obra Nanomandala, de l’artista californiana Vic-
toria Vesna i el nanocientífi c James Gimzewsky en col·laboració amb els monjos budistes del monestir de Gaden Lhopa Khangsten (l’Índia), 
refl ecteix com dues cultures oposades, una d’occidental i una altra d’oriental, una de científi ca i altra d’espiritual, poden establir vincles co-
muns i aproximar les seues visions. El resultat fi nal d’aquesta unió cultural genera una visió científi ca distinta cap a un instrumental tecnològic 
contemporani com és la microscòpia electrònica i d’efecte túnel.
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Que no us enganye el terme del títol. El nano-
món no és un entorn petit al qual cal acostar-
se com a mínim amb microscopi electrònic, 

més aviat tot el contrari, es tracta d’un món extensíssim 
que s’ha anat desenvolupant espontàniament al voltant 
de la nanotecnologia. I és que, sens dubte, el prefix nano
ha passat de manera natural al nostre vocabulari i ja no 
es troba relegat als articles científics i a les pàgines es-
pecialitzades. D’exemples de notícies, més o menys re-
llevants, relacionades amb aquesta branca de la recerca 
en trobem contínuament. Entre les més recents, la del 
passat Nadal, quan, des del Laboratori Nacional de Físi-
ca del Regne Unit, van felicitar les festes amb el ninot de 
neu més petit que podem imaginar. Un curiós rècord del 
grup de detecció quàntica que treballà per aconseguir 
que la seua creació ens somriguera fent només 0,01 mil-
límetres de diàmetre. La tècnica, 
la manipulació de nanopartícules; 
el material, estany i platí; l’esperit, 
nadalenc, i el somriure i els ulls, 
gràcies a un feix de ions. 

I vet ací que també caldria des-
tacar la inclusió del terme nano
al món de les passarel·les, on la 
majoria de vegades veure un nexe 
entre ciència i moda és força com-
plicat. Ens situem a Nova York, 
on dos joves decideixen assumir 
un repte que sembla impossible: 
desbancar els texans, uns panta-
lons que des que aparegueren han sobreviscut a infi-
nites generacions i a nombrosos canvis atzarosos a la 
manera de vestir. El motiu, la impossibilitat d’aquest 
teixit de donar la talla per a un ús cada vegada més es-
tès, recomanable i ecològic: desplaçar-se en bicicleta, i 
una idea, que prompte farà un any, un nou teixit al qual 
se li aplica nanotecnologia per crear solcs invisibles 
que repel·leixen qualsevol tipus de líquid i taca. Així, 
combinant la tècnica amb el tipus de teixit, els nous 
pantalons aconsegueixen suplir problemes físics (per 
la fricció al pedalejar), meteorològics (contra la pluja 
i la suor) i, fins i tot, estètics. Tot i això, la idea no és 
nova i els pantalons antitaques es comercialitzen des de 
començament de segle aplicant altres tècniques nano. 

Amb tot, no és estrany que en els cercles més inno-
vadors i multidisciplinaris s’hagen creat multitud d’ac-
tivitats relacionades que exploren la nanotecnologia 
des d’un punt de vista artístic, modern i dinàmic, sense 
deixar de banda les aplicacions pràctiques. 

Per començar ens quedem a casa, i és que a València 
es presentà, a finals del 2008, la Setmana Nanocon-
nexions, organitzada pel col·lectiu Piratas de la Cien-
cia1 amb la intenció d’obrir una finestra a aquest món 
desconegut per a molts. Entre la tanda d’activitats que 
componia la setmana es trobaven un bar de la ciència 
(trobada amb personatges destacats que tenen, d’una o 
altra manera, una feina estretament relacionada amb els 
avenços nanotecnològics), una jornada de portes ober-
tes a l’Institut de Ciències dels Materials de la Univer-
sitat de València, i un seminari, «Nanoconnexions a la 
frontera d’allò invisible: relacions entre l’art, la ciència 
i la societat a través de la nanotecnologia», on s’explo-
raven els reptes i desafiaments de la nanotecnologia, 
els aspectes socials d’aquesta matèria i, de manera més 
pràctica, la construcció de vitralls a partir de la síntesi 

de nanopartícules d’or. 
Però cal dir que el plat fort va 

ser la mostra «Nanoconfluènci-
es, mirades artístiques cap a allò 
immensament menut», una ex-
posició col·lectiva de nanoart de 
propostes que tenien a veure amb 
els horitzons que s’obren amb 
l’estudi d’allò nano, una fusió en-
tre art i ciència on el primer s’ins-
pira en els avenços de la segona. 
La participació fou destacada i 
acabà englobant artistes nacio-
nals i internacionals com Marc 

Morgan, Cristina Miranda, Hugo Martínez-Tormo, 
Santiago Ortiz, Víctor Franco Puntes i Victoria Ves-
na. De fet, aquesta última, amb una trajectòria força 
destacada dintre de l’art digital2, participà en un altre 
interessant projecte desenvolupat per l’Exploratorium 
de San Francisco i el NISE Net (Nanoscale Informal 
Science Education Network). En aquest cas fou una 
mostra també de nanoart que plantejà a diferents artis-
tes una suggerent  premissa: Com representem un món 
que no podem veure? Com imaginar un lloc on poc im-
porta la gravetat i tot és en moviment continu? Sembla 
l’inici d’una pel·lícula de Tim Burton, però els resultats 
d’aquella experiència, que es desenvolupà al 2006, es 
poden trobar a http://www.nisenet.org/artnano/ i són 
certament bells i interessants. 

1 http://www.piratasdelaciencia.org
2 Podeu consultar la seua pàgina web en: http://vv.arts.ucla.edu/

tu també pots formar part del nanomón

«EL PREFIX ‘NANO’ 

HA PASSAT DE MANERA 

NATURAL AL NOSTRE 

VOCABULARI I JA NO ES 

TROBA RELEGAT ALS 

ARTICLES CIENTÍFICS 

I A LES PÀGINES 

ESPECIALITZADES»
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Al mateix temps, i acostant-nos més al present, a 
l’abril tindrà lloc «Art in the age of nanotechnology»3,
una altra proposta, aquesta vegada australiana, per tre-
ballar sobre l’estreta relació entre la ciència i l’art con-
temporani. Un repte per als artistes i per als científics: 
crear noves formes de veure, sentir i connectar amb la 
nanomatèria, que és infinitament menuda i abstracta. 
És ben cert que des dels començaments de l’art els ar-
tistes han pres la realitat a través dels seus cinc sentits 
i ens l’han mostrada una vegada processada i treballa-
da per la seua ment, la seua imaginació, la seua sensi-
bilitat. En l’era científica i tecnològica en què vivim, 
l’artista ha d’anar molt més enllà, ha d’abstraure, ha de 
representar, sobretot ha de participar de la ciència, for-
mar-ne part i fer-la obra. 

Però, si hi ha un altre camí important en l’era nano-
tecnològica és el de la divulgació, i en aquest cas hem 
de parlar del NISE Net4, que treballa amb científics i 
comunicadors i es presenta com una xarxa comprome-
sa amb la comprensió pública de la nanociència. Com 
qualsevol bon espai de divulgació, conté una oferta rica 
en activitats i informació per a qualsevol que hi estiga 
interessat, i ofereix el contacte dels nombrosos mem-
bres que componen la seua xarxa per fer-la encara més 
gran. Un butlletí mensual amb les notícies més inte-
ressants, un banc de dades d’imatges sorprenents i fins 
i tot nanohaikus són només algunes de les coses que 
es poden trobar a la seua web. Hem de parar especial 

3 http://johncurtingallery.curtin.edu.au/exhibitions/future.cfm
4 http://www.nisenet.org

atenció al seu treball coordinat i dirigit als alumnes, i 
l’estreta relació que manté amb els museus, importants 
nexes d’unió entre la ciència i el públic. 

Així mateix, ha desenvolupat idees fantàstiques com 
NanoTeach Your Clasroom!, un projecte que s’enceta 
enguany i que ajuda econòmicament professors de físi-
ca d’institut que vulguen participar en una investigació 
basada en el disseny de continguts didàctics adequats 
per aconseguir un ensenyament de la nanotecnologia 
assequible però de nivell, útil, pràctic, innovador i mo-
tivador. I també els NanoDays, el seu festival nacional 
de programes d’educació sobre enginyeria, nanocièn-
cia, i els possibles impactes d’aquesta matèria en el fu-
tur, en què participen museus de la ciència, universitats 
i centres d’investigació. 

I per acabar, un viatge, un dels que s’emprenen en les 
novel·les de ciència-ficció i que ens porten a mons des-
coneguts amb personatges inimaginables. Per accedir-
hi, només ens cal fer un clic a www.nanoreisen.com i 
deixar-nos portar. Com es viu damunt d’una tecla d’or-
dinador? I si anem més enllà i volem endinsar-nos en 
el mateix material que compon la tecla? I si el que ens 
pica és un mosquit i apleguem fins l’interior del mateix 
corrent sanguini que xucla l’insecte? Ací tot és possible 
i més encara. Nosaltres triem la ruta mentre l’escala a la 
qual viatgem descendeix sense parar, 10-2, 10-4, 10-6... 
cap a una destinació desconeguda per a nosaltres però 
ben explorada per la ciència. 

EVA PASTOR
Responsable del Gabinet de Cultura i Comunicació del Jardí Bo tànic, 

Universitat de València

En els cercles més innovadors i multidisciplinaris s’han creat mul-
titud d’activitats relacionades que exploren la nanotecnologia des 
d’un punt de vista artístic, modern i dinàmic. En les imatges, dues 
activitats dutes a terme durant la Setmana Nanoconnexions a Va-
lència.
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A l llarg de la seua carrera, George Whitesides (Louisville, EUA, 1939) ha desenvolupat pode-
roses tècniques de nanofabricació com la litografi a tova o l’autoassemblatge molecular. In-
vestigacions que li van valer, entre molts altres guardons i reconeixements, el Premi Príncep 

d’Astúries el 2008. En la següent entrevista parlem amb ell de la seua particular visió de la nanotecno-
logia i d’altres assumptes de l’actualitat científi ca nord-americana. Als seus setanta anys, George Whi-
tesides no pretén ser políticament correcte, ni repeteix els tòpics de sempre sobre nanotecnologia, ni 
dissimula una certa arrogància amb els seus plantejaments tan provocadors. Després d’un recorregut 
pels diversos laboratoris que dirigeix al Departament de Química de la Universitat de Harvard, comen-
ça l’entrevista preguntant ell: «Què t’ha semblat el que has vist?»

«la química és la veritable nanotecnologia»
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GEORGE WHITESIDES
Professor de Química de la Universitat de Harvard

per Pere Estupinyà
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M’ha deixat impressionat la diversitat de projectes. 
Quantes disciplines diferents de científi cs hi treballen?

[Amb somriure de satisfacció.] Diria que potser unes 
quinze: biologia, enginyeria, computació, física, farma-
cologia, ciència de materials, tot tipus de químics… 

I ja s’entenen entre ells? 

Això és el que procurem! Hi ha tres raons per mantenir 
aquest esperit multidisciplinari. La primera és que els in-
vestigadors aprenen els uns dels altres, i això és molt es-
timulant per a ells. En segon lloc, els problemes actuals 
més transcendentals en ciència i tecnologia són profun-
dament complexos i impossibles d’afrontar només des 
d’una única perspectiva. Si realment vols fer alguna cosa 
important i innovadora has de mesclar investigadors 
excel·lents de diferents disciplines; ningú pot ser alhora 
un veritable expert en biologia celular, microfabricació, 
desenvolupament de sensors i microscòpia d’alta resolu-
ció. I la tercera raó és força senzilla: treballar sempre 
dins del mateix camp és avorridís-
sim. És més interessant canviar ca-
da cert temps, tenir diversos projec-
tes entre mans, renovar-te i provar 
línies de recerca originals. 

Expliqui’ns un projecte concret 
que seria impossible realitzar fora 
d’aquest plantejamet.

Gairebé tot el que fem, però un 
molt bon exemple és l’extinció de 
fl ames amb camps elèctrics que has vist abans. Per fer 
aquesta recerca necessites gent que sàpiga treballar amb 
combustió, amb electrostàtica, termodinàmica, sistemes 
dinàmics, enginyers per dissenyar-ho, i, a més, que tots 
pensin conjuntament sobre el problema. Hi estem molt 
entusiasmats perquè és un projecte molt innovador i pot 
tenir aplicacions en indústria, energia, construcció, en el 
camp militar... En la societat trobem fl ames a tot arreu!

Em sembla curiós que encara no hagi citat les paraules 
nanotecnologia o nanotecnòleg… No li agrada el terme 
nano?

Si t’he de ser sincer, em deixa un poc indiferent. No és 
prou descriptiu, ni està gaire ben defi nit. El signifi cat de 
nano depèn molt de les circumstàncies. Quan jo vaig co-
mençar es deia que la nanotecnologia treballava a menys 
d’una micra. Després deien que a menys de 100 nanòme-
tres. Ara si et dediques a microfabricació ho faràs en el 
rang dels 50 nm, 10 nm si ets un químic interessat en par-
tícules que puguin penetrar teixits, i baixaràs fi ns a 2 nm 

si com a físic vols aprofi tar fenòmens quàntics. És una 
noció molt fl exible i la pots defi nir gairebé com vulguis.

De fet, vostè és bastant crític amb la nanotecnologia. 
Diu que molts cops amb la micro ja és més que sufi cient, 
i s’abusa de la paraula nano perquè és moda.

[Es mou cap endavant, aixeca els braços, i adopta una 
expressió més seriosa.] Mira, la nanotecnologia va ser 
impulsada gràcies a dues promeses concretes, i cap de les 
dues funcionarà. La primera: amb el desenvolupament de 
microscopis de rastreig o TEM que ens permetien veu-
re per primer cop àtoms i molècules, ens vam imaginar 
que seríem capaços de manipular la matèria a escala atò-
mica, i construir noves màquines o robots a escala na-
noscòpica. Això no ha tingut sentit mai, i s’ha mantingut 
vigent perquè s’han ignorat les limitacions físiques que 
comporta. No tindrem petits submarins circulant per la 
sang en direcció a les cèl·lules cancerígenes, el mateix 
fl ux sanguini n’és un gran inconvenient. Els limfòcits 

tenen les dimensions que tenen per 
alguna raó, i ja els costa prou trobar 
cèl·lules cancerígenes; submarins 
robòtics minúsculs no ho faran. 
La segona promesa va arribar amb 
les tecnologies de la informació, 
els microprocessadors, els circuits 
electrònics, i la necessitat d’anar re-
duint-los constantment. Aquí el que 
succeeix és que la microelectrònica 
convencional ja està produint siste-

mes tan petits que no fa falta en absolut incorporar-hi 
eines de nanociència. La microelectrònica comercial tre-
balla a escales de 40 nanòmetres, i les abaixarà encara 
més. Jo crec que continuarà millorant fi ns oferir uns pro-
ductes de consum fabulosos, que no necessitarem reduir 
més, i després colonitzarà altres mercats arreu del mon. 
Però avançarà per evolució, no per revolució. 

On tindrà èxit llavors la nanotecnologia?

En els camps de l’energia i del sanejament d’aigua ja en 
té. Allí trobem estructures nanoscòpiques per tot arreu. 
La nanotecnologia va néixer amb unes idees, però ha 
evolucionat per altres camins. Tots els combustibles a 
base d’hidrocarburs estan sent processats per estructu-
res a escala nanoscòpica sobre un soport d’alumini. Ho 
fan químics i li diem catàlisi heterogènia, però en el fons 
és nanotecnologia. I què dir de l’energia solar, això sí que 
és prometedor! Jo vull saber com funciona la fotosíntesi 
a nivell químic, i fer ciència de materials per intentar 
aprofi tar tan bé com les plantes l’energia del Sol. 

«LA PREGUNTA SOBRE 

L’ORIGEN DE LA VIDA 

ÉS PURAMENT QUÍMICA, 

NO TÉ RES A VEURE AMB 

LA BIOLOGIA»
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He llegit una frase seva, «La quí-
mica és la veritable nanotecnolo-
gia», en un text on assegurava que 
en el camp de la medicina, la veri-
table disciplina del futur és la quí-
mica, no la biologia molecular.

Sí. Semblava que entràvem en l’era 
del genoma, però cada cop tenim 
més clar que quan llegim l’ADN 
no hi trobem tanta informació 
com ens pensàvem. La seqüència 
de bases fa curt, no ens diu res de la catàlisi ni de les 
reaccions químiques, que per a mi són la clau del que 
entenem per vida. La biologia molecular ha arribat a 
llegir el genoma, però s’estan deixant moltes coses en-
rere. Aquest grau de detall no interessa tant als biòlegs, 
però és imprescindible que algú es preocupi de les reac-
cions i la comunicació entre els elements de l’interior 
d’una cèl·lula, que són purament química.

Vostè dóna un paper central a la química en totes les 
àrees del coneixement, de fet el seu grup investiga en 
àrees tan disperses com els sistemes complexos o l’ori-
gen de la vida.

Per a mi la pregunta sobre l’origen de la vida és pura-
ment química, no té res a veure amb la biologia. Mira, 
una cosa bona de fer-te gran és que acabes veient mol-
tes temàtiques diferents. Jo sóc químic, però el que vull 
és investigar problemes interessants. Em fa igual com 
els classifi quis, jo ja li trobaré la perspectiva química. 
Un bon exemple és la complexitat. Per a mi és con-

ceptualment impressionant; una disciplina que es pot 
aplicar a paquets d’energia, trànsit, neurones, mercats 
borsaris, molècules dins la cèl·lula… a qualsevol siste-
ma format per elements que interaccionen entre ells de 
manera aparentment aleatòria i llavors, sense entendre 
per què ni com, alguna cosa succeeix. Aquestes propi-
etats emergents són impressionants; ens deixen boca-
badats i amb dues preguntes bàsiques per resoldre. La 
primera: hi ha una ciència que pugui arribar a descriu-
re de manera satisfactòria les lleis internes d’aquesta 
complexitat? I la segona: això nou que apareix… hi era 
allà abans i és qüestió de ser més afi nats amb els càl-
culs, o és realment imprevisible? 

De segur que això no és terreny per als físics?

Et posaré un exemple químic. imagina’t que tu ho saps 
tot sobre l’estructura de la molècula d’aigua. Podries 
preveure la transició de líquid a gel? O succeeix a un 
nivell diferent? Jo crec que és fonamentalment diferent, 
perquè la segona llei de la termodinàmica, per exem-

ple, apareix quan hi ha més d’una 
molècula, no una sola. Als físics 
no els sol agradar aquest plante-
jament, perquè ells pensen que si 
van desgranant el sistema de dalt 
a baix podran arribar a entendre 
totes les seves característiques. 
Solen ser més reduccionistes, però 
jo com a químic tinc una aproxi-
mació diferent. Nosaltres al la-
boratori construïm nous sistemes 
complexos en lloc de deconstruir-

ne d’existents. I llavors els estudiem d’una manera més 
holística. 

I això que vostè apostava per la multidisciplinarietat…

[Somriu.] Deixa’m que t’expliqui una anècdota. Fa un 
parell d’anys participava en un congrés a Avinyó so-
bre ètica de la nanotecnologia (no crec que hi hagi cap 
problema ètic amb la nanotecnologia, però això és un 
altre assumpte) on es va concloure que els grans rep-
tes actuals de la societat, com ara mantenir el planeta 
Terra habitable, tenir un sistema sanitari que arribi a 
tothom o aprofi tar la globalització per redistribuir els 
benefi cis de la societat amb justícia… tots eren proble-
mes químics. 

La globalització també? En quin sentit?

Què fa la globalització? Distribuir treballs arreu del món 
seguint el cost més baix. Però quin tipus de treballs? Els 
de producció, la base dels quals és purament química. 
Tu i jo vivim en països on no tenim «necessitats» sinó 

«SI REALMENT VOLS FER 

ALGUNA COSA IMPORTANT 

I INNOVADORA HAS DE 

MESCLAR INVESTIGADORS 

EXCEL·LENTS DE DIFERENTS 

DISCIPLINES»
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George Whitesides és un pioner en l’innovador camp de la info-
química, que pretén codifi car informació utilitzant reaccions quí-
miques en lloc de zeros i uns electrònics. El xip creat amb micro-
fl uídica per Roger York i Audrey Ellerbee processa informació amb 
bombolles d’aire. No tenen cap aplicació en ment encara, però això 
no els importa gens ni mica. Ja n’arribaran. 

Apagar fl ames amb electricitat 
Durant una combustió, a més de diòxid de carboni i vapor d’aigua 
també es generen gran quantitat de partícules carregades posi-
tivament i negativament. Quan Kyle Bishop va aplicar un camp 
elèctric al voltant d’aquesta fl ama, les partícules es van desplaçar 
generant un efecte semblant al vent. La fl ama es movia com si 
algú estigués bufant, i en apujar de cop la intensitat, es va apagar 
immediatament.

Levitació 
Filip Ilievski em va mostrar unes boletes de diferent densitat dins 
un fl uid paramagnètic, que levitaven a diferent alçada en aplicar-
los un camp magnètic. No semblava massa espectacular. L’aspecte 
més nou era la simplicitat d’aquesta tècnica patentada per White-
sides, que no requereix fl uids a temperatures supercrítiques ni 
condicions extremes, i pot ser aplicada amb sensors que aprofi tin 
diferències de densitat per detectar, per exemple, si un oli està 
adulterat.

Cultius cel·lulars en 3D 
La química gironina Anna Laromaine em va mostrar la seva recerca 
com a post-doc al laboratori de Whitesides. Totes les cèl·lules del 
teu cos tenen un vas sanguini proper que els subministra oxigen i 
nutrients, però quan un tumor creix, va acumulant capes de cèl-
lules de manera que les centrals queden aïllades i reben menys oxi-
gen. Per saber què passa allí, els científi cs utilitzen cultius cel·lulars. 
Una limitació d’aquests cultius és que son «plans» i es fa difícil re-
produir una estructura tridimensional. Anna Laromaine combina 
gels amb paper per dissenyar una estructura molt senzilla que per-
meti als investigadors col·locar cèl·lules de manera tridimensional 
i, per exemple, reproduir in vitro l’estructura d’un tumor.

passejant pel laboratori de whitesides

A més de poder parlar amb George Whitesides sobre diverses qüestions relatives a la nanotecnologia i a la 
ciència actual, el químic ens va brindar l’oportunitat de visitar el seu laboratori i conèixer en què treballen els 
membres del seu equip de recerca.
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«desitjos». Qualsevol ciutadà nord-americà pot acce-
dir a aigua potable i a una sanitat mínima, però això 
no passa a Namíbia. El Tercer Món és ple de gent amb 
necessitats materials concretes com fàrmacs, aliments 
o potabilització, que són produïdes per la química. Hi 
ha molta feina a fer, i el que hem de procurar és que 
ells mateixos fabriquin tots aquests productes de ma-
nera senzilla, per engegar el cicle del desenvolupament: 
tu poses diners perquè la gent compri coses, coses que 
algú ha d’haver produït, havent generat llocs de feina, 
que permetran tenir diners per comprar més coses. 

En parlen molt, de l’ajuda que la ciència pot prestar al 
món en desenvolupament, però pensa que en el fons 
hi ha una veritable actitud d’ajuda? 

Ja coneixes els Estats Units… les nostres prioritats són 
dirigides pel benefi ci econòmic. La societat està con-
vençuda que la salut és una oportunitat de negoci, no 
una obligació social. És molt complex, perquè plante-
jant-ho d’una manera tan crua li estàs passant la res-

ponsabilitat al govern, que per altra banda és inefi cient 
i no sap fer res per si sol. Els únics que poden fer canvis 
substancials són les empreses privades amb afany lu-
cratiu, però elles estan interessades en el càncer o les 
malalties coronàries, que són malalties que apareixen 
en edats avançades. Per a la salut de la població seria 
més efi cient netejar l’aire de les ciutats que donar mi-
llors anticossos monoclonals durant els últims sis me-
sos de vida, però aquí no hi ha un model de negoci clar. 
Llavors, tu em preguntes si la ciència mèdica investiga 
seriosament en aplicacions sòlides, de baix cost, i que 
puguin ser utilitzades de manera àmplia per tota la po-
blació, inclosa la que no té recursos. La resposta és un 
no contundent. 

Un dels seus projectes s’adreça justament a disminuir 
els costos d’anàlisis sanguínies als països pobres.

Sí, hem dissenyat papers que detecten diversos indica-
dors. Hem començat i la tecnologia està força avança-
da, però no la podrem implantar a gran escala fi ns que 

«EN LA MAJORIA DE SOCIETATS 

AVANÇADES LA INVESTIGACIÓ 

S’HA CONVERTIT EN UN NEGOCI 

QUE MOU MOLTS DINERS, AMB 

POCA FLEXIBILITAT I MASSA 

BUROCRÀCIA»

Xips per a Caenorhabditis elegans
No entenia quina era la pregunta científi ca que volia respondre 
Lizzy Hulme amb el seu xip per a cucs C. elegans preparat amb 
la tècnica de soft lithography desenvolupada per Whitesides. 
Quan li ho vaig consultar em va respondre: «Nosaltres no fem ci-
ència amb eines, sinó eines per fer ciència.» Aquest dispositiu no 
serveix per res més que per tenir un gran nombre de C. elegans 
en un espai reduït i poder fer cert tipus d’experiments que abans 
no es podien realitzar. Ni per res menys. 

Diagnòstic per a tothom
Aquests petits papers de colors que Anna Laromaine ens ense-
nya són tests per analitzar de manera fàcil i barata mostres de 
sang i orina. La idea del lab on a chip no és ben bé nova, però 
George Whitesides està obsessionat a abaixar el preu de la tec-
nologia perquè pugui arribar a gran escala als països en vies de 
desenvolupament. Aquest xip de paper cromatogràfi c dissenyat 
amb tècniques de microfl uídica permet detectar nivells de glu-
cosa, proteïnes i altres dades relatives a la salut de manera molt 
assequible.
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algú digui: «Ens interessa, i volem cent mil unitats per 
distribuir-les pels hospitals a veure com funciona. Si 
va bé us en demanarem més.» És clar, el problema és 
que aquest producte està pensat justament perquè sigui 
molt barat i es pugui aplicar a l’Índia o Àfrica. O fi ns i 
tot que serveixi per reduir el cost de les anàlisis sangu-
ínies als Estats Units.

I això no interessa…

Exacte. Però aquí, si et fi xes, hi ha una paradoxa molt 
gran. A la societat actual ens hem acostumat al fet que 
la informació sigui gratuïta i que el valor econòmic 
s’afegeixi en gestionar-la. En canvi, les teves anàlisis 
de sang són molt més cares del que podrien ser. I això 
és perquè es consideren com una oportunitat de nego-
ci. La conseqüència és que la gent 
controla la seva salut molt menys 
de l’aconsellable. És absurd, per-
què produint sistemes analítics 
de baix cost podríem controlar 
el nostre cos de manera molt més 
efi cient. La informació de salut 
hauria de ser –i podria ser-ho–, 
gratuïta, i buscar l’oportunitat de 
negoci amb la gestió d’aquesta in-
formació.

Més de la meitat del pressupost 
del 2010 per a ciència d’Estats Units es dedicarà a in-
vestigació militar. Gran part de la vostra recerca és fi -
nançada per la DARPA, l’agència d’investigació del de-
partament de defensa dels Estats Units. Quina opinió 
li mereix la investigació militar?

És un assumpte complicat. Deixa’m que t’expliqui. En 
aquest país les universitats que actuen com grans cen-

tres d’investigació, tipus Caltech, Harvard, el MIT o la 
Universitat de Chicago, tenim un rol complex dins la 
societat. No estem pensades només per a ensenyar, sinó 
també per a investigar, crear riquesa, llocs de feina, 
serveis i assessorar el govern. D’alguna manera ens de-
manen que pensem per la societat. Abans de la Segona 
Guerra Mundial la funció bàsica de les universitats era 
ensenyar als alumnes, però tot va canviar quan 
Vannevar Bush va preparar el seu famós informe The 
endless frontier, on deia que les universitats d’investi-
gació havien de preocupar-se de tres assumptes bàsics: 
ocupació, salut i seguretat nacional. I si mirem la histò-
ria del segle XX, queda clar que no podem menysprear 
aquest tercer punt. Quina és la quantitat adequada per 
a invertir en seguretat nacional? Aquí no hi ha una res-

posta clara, la guerra és caríssi-
ma. És obvi que sempre és millor 
evitar-la, per descomptat. Sempre. 
Però si som realistes en un as-
sumpte tan important com aquest, 
hem de reconèixer que això no 
sempre és possible. És clar que 
els EUA i l’URSS es podrien ha-
ver estalviat tot aquest dineral 
gastat en armes nuclears fa unes 
dècades, però, per altra banda, és 
el món millor o pitjor a causa de 

l’existència d’armament nuclear? Jo no ho sé, però crec 
que possiblement és millor, ja que ha permès evitar que 
certes nacions entrin en guerra a gran escala, en saber 
que ningú pot vèncer-les. 

Home…

El fet és que des de la Segona Guerra Mundial no hem 
tingut guerres grans, solament de petites. És compli-

«EL TERME ‘NANO’ EM DEIXA 

UN POC INDIFERENT. NO ÉS 

PROU DESCRIPTIU, NI ESTÀ 

GAIRE BEN DEFINIT. EL SEU 

SIGNIFICAT DEPÈN MOLT 

DE LES CIRCUMSTÀNCIES»

INTERGLOBE INTERGLOBE INTERGLOBE

sciencediting@interglobelanguage.com
www.interglobelanguage.com   Tel 665.816.670 

ESPECIALISTES EN TRADUCCIÓ / CORRECCIÓ DE TEXTOS
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cat, però tampoc podem oblidar que la tecnologia de la 
informació, la ciència de materials, l’energia nuclear o 
els avions que ara tenim han sortit en gran part d’inves-
tigacions militars. 

Es podria haver fet més barat pensant directament en 
les aplicacions civils sense passar per les militars.

Sí, és clar, tens raó. Moltíssim més barat, però… Ho 
hauríem fet? Qui sap.

Llavors la seva recerca fi nançada per la DARPA, té fi ns 
militars?

No. Jo mai no he treballat amb un sistema militar, o 
amb armes, ni ho faria. Nosaltres posem la base cien-
tífi ca, però tot el que fem per a la DARPA sempre té 
aplicacions civils, i són les úniques en què nosaltres 
pensem. Creu-me, realment és així, estem convençuts 
d’utilitzar la ciència per fer un món millor. 

En aquest sentit, vostè ha manifestat molt clarament 
que el seu objectiu és marcar diferències. 

Sí, a tres nivells: amb les persones, els conceptes i la 
tecnologia. En tecnologia, altres investigadors i jo ja 
hem estat molt involucrats amb avanços dins les àre-
es de autoassemblatge, litografi a o microfabricació de 

baix cost, que estan sent utilitzades per molta gent ge-
nerant llocs de feina i riquesa. Quant a concepte, volem 
aprofi tar el poder que ens dóna la nostra posició per 
crear noves tendències. Hi ha molta gent treballant en 
projectes de desenvolupament, però tradicionalment 
els químics no hi han estan implicats. Jo intento fer 
conèixer que hi ha un camp d’oportunitats amplíssim 
perquè la química participi en assumptes com l’aigua, 
l’alimentació, diagnosis, vacunes… I intento motivar 
més científi cs a treballar en aquest tipus de projectes. 
I en tercer lloc, les persones, que són importantíssimes. 
Un gran objectiu nostre és crear una estructura social 
de grup d’investigació, on els estudiants d’aquí estiguin 
molt centrats a fer una millor funció per a la societat. 
Jo crec que mitjançant els estudiants podríem canviar 
l’agenda científi ca. No em malinterpretis, no estic ma-
nipulant els estudiants perquè segueixin el que a mi em 
ve de gust… jo sincerament penso que és més profi tós 
per a ells que publicar articles científi cs en publicaci-
ons de referència. Aquí també ens toca publicar, però 
no ens interessa tant. 

Per què ha estat tan crític amb el sistema de publicaci-
ons científi ques?

Jo sóc crític sobretot amb el peer review. És molt, molt, 
molt conservador. El que fa és eliminar tots els treballs 
dolents i gran part dels més bons. Nosaltres publi-
quem per poder tenir fi nançament que ens permeti fer 
recerques més aventureres, que són les que volem fer 
en realitat. És una situació ètica estranya, perquè estic 
ensenyant als estudiants a ser poc honrats amb el que 
realment els interessa fer, i així aconseguir diners amb 
els quals portar a terme les seves idees. Ens toca seguir 
aquest joc, perquè en la majoria de societats avança-
des la investigació s’ha convertit en un negoci que mou 
molts diners, amb poca fl exibilitat i massa burocràcia.

No vull acabar sense preguntar-li per l’alegria amb què 
els científi cs d’Estats Units han rebut Obama.

La situació ha canviat molt, perquè les primeres deci-
sions que va prendre sí que mostraven una aposta molt 
forta per la ciència. Va rodejar-se d’un equip d’asses-
sors científi cs excel·lent, ha augmentat el fi nançament 
i ha promès que mai modifi carà els resultats científi cs 
perquè confi rmin el seu programa polític. Jo sí que acu-
so George W. Bush d’haver tergiversat informacions, 
especialment en allò referent al canvi climàtic. Obama 
sembla que va en bona direcció, i les seves paraules 
refl ecteixen bons fonaments. Espero que se’n surti. No 
és fàcil, però si ho fa, serà una fi ta molt important.

Pere Estupinyà. Periodista científi c (Washington DC).
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«FA UNS ANYS VAIG PENSAR QUE 

EL MICROXIP PODRIA SER ÚTIL PER 

A CREAR UN SISTEMA D’ADMINISTRACIÓ 

DE FÀRMACS. AMB JOHN SANTINI VAIG 

CREAR UNS XIPS FARCITS 

DE SUBSTÀNCIES TERAPÈUTIQUES 

I COBERTS AMB UNA LÀMINA D’OR»

 96 Núm. 65 MÈTODE



m
o

n
o

g
r

à
fi c

n
a
n

o

Robert Langer (EUA, 1948) dirigeix en l’Institut Tecno-
lògic de Massachusetts (MIT) un dels més prestigiosos 
laboratoris d’enginyeria biomèdica del món. És conside-
rat pare i pioner de l’alliberament intel·ligent de fàrmacs 
i del creixement controlat de teixits i òrgans artifi cials. 
Llicenciat en Enginyeria, les seues investigacions repre-
senten un feliç matrimoni entre l’enginyeria, la ciència 
de materials i la biotecnologia. Amb més de mil articles 
publicats en les més prestigioses revistes i 750 patents, 
el doctor Langer és l’enginyer més citat de la història.

Reconegut per la comunitat ci-
entífi ca com un dels investigadors 
més innovadors i interdisciplinaris, 
Robert Langer ha rebut uns 170 pre-
mis de reconegut prestigi, entre els 
quals es troba el premi Príncep 
d’Asturies d’Investigació Científi ca i 
Tècnica (Espanya, 2008). Com a bon 
afi cionat a la pràctica de l’atletisme, 
el doctor Langer sap que la ciència 
és una cursa de fons. I per això, mal-
grat els nombrosos èxits obtinguts, 
no s’atura. Segueix amb el mateix 
ímpetu i il·lusió que el primer dia: 
investigant, assessorant les més de 
cent persones del seu laboratori i 
també la resta del món a colp de 
Blackberry, com recentment publicava la revista Nature 
(vol. 458, març 2009). Allí, a les portes del seu laboratori 
en el mític Institut Tecnològic de Massachusetts, ens rep 
aquest enginyer «al servei de la salut humana».

En entrar en aquest laboratori, inevitablement ens ve a 
la ment una escena de la pel·lícula El viatge fantàstic, en 
la qual una petita nau –molt més petita que una cèl·lula 
humana– fent tombs a través del corrent sanguini d’un 
pacient, va a la caça de cèl·lules malaltes per penetrar-ne 
les membranes i injectar-los les dosis precises de me-
decines. Amb la diferència que açò no és Hollywood, 

és ciència. Podria explicar als nostres lectors les seues 
investigacions en aquest camp?

Una de les línies d’investigació del nostre laboratori és el 
que es coneix com «alliberament intel·ligent de fàrmacs». 
Quan realitzava una estada postdoctoral amb el doctor 
Judah Folkman a l’Hospital Infantil de Boston, vam 
descobrir les propietats anticancerígenes del cartílag de 
tauró. Però el que més va despertar la meua curiositat és 
que els medicaments més prometedors contra el càncer, 
que funcionaven amb cèl·lules en cultiu, eren inefi caços 

en introduir-los en l’organisme. Els 
enzims els degradaven en qüestió 
de minuts. Ens vam adonar llavors 
que el problema no era el fàrmac, 
sinó la manera d’administrar-lo.

I com van abordar el problema?

La solució passa per embolcallar 
el fàrmac en un sistema químic o 
un altre dispositiu perquè arribe 
intacte a la seua destinació. Al seu 
torn, a aquest sistema cal dotar-lo 
d’especifi citat, d’una certa «intel-
ligència» perquè diferencie les cèl-
lules patògenes de les sanes.

Quins són els avantatges d’un sis-
tema d’alliberament intel·ligent de fàrmacs?

Aquests sistemes fan possible una dosi correcta, en el lloc 
adequat i en el moment adequat. Per exemple, en el cas 
del càncer, si el sistema immunològic destrueix totalment 
o parcialment el fàrmac abans d’arribar a les cèl·lules ob-
jectiu, és com si no s’haguera pres o perd efi càcia. D’altra 
banda, si el fàrmac viatja al seu lliure albir per l’organis-
me, podria atacar cèl·lules sanes, provocant nàusees, cai-
guda dels cabells i debilitant el sistema immune. Són els 
efectes secundaris observats en la quimioteràpia conven-
cional per al tractament del càncer. Finalment, l’allibera-
ment prolongat del fàrmac durant un període de temps 

«ELS SISTEMES 

D’ALLIBERAMENT

INTEL·LIGENT DE 

FÀRMACS FAN POSSIBLE 

PROPORCIONAR UNA DOSI 

CORRECTA, EN EL LLOC 

I EN EL MOMENT ADEQUAT. 

AVUI SOM CAPAÇOS DE 

DOSIFICAR GAIREBÉ 

QUALSEVOL FÀRMAC»
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* Premi Europeu de Divulgació Científi ca Estudi General 2009 amb l’obra Una revolució en miniatura. Nanotecnologia al servei de la humanitat.
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determinat, i no sols durant un instant concret, és crucial 
per a la destrucció de les cèl·lules patògenes i augmenta 
efi caçment el potencial d’aquestes teràpies. Per tot això és 
molt important un alliberament controlat del fàrmac.

Quan vostè iniciava les seues investigacions en els anys 
setanta, existia la creença generalitzada que només els 
compostos de baix pes molecular podien ser alliberats 
de manera controlada mitjançant polímers. Vostè es 
va encarregar de demostrar que això no era cert, quins 
«missatgers» ha utilitzat durant tots aquests anys?

Efectivament, altres científi cs havien ideat sistemes per 
a dosifi car fàrmacs, embolcallant el fàrmac en capes de 
polímer semipermeable, que escapava a través dels po-
rus. Però si les molècules del fàrmac eren grans, com 
en el cas dels tractaments cancerígens, no aconseguien 
escapar-ne a causa de la grandària tan petita dels porus. 
Nosaltres hem aconseguit desenvolupar clivelles de polí-
mers, amb porus de grandària nanomètrica i específi ca, 
que permeten l’alliberament de diferents medicaments 
i el control de la velocitat d’alliberament. En els últims 
anys també hem utilitzat nanopartícules com a missat-
geres. Avui som capaços de dosifi car gairebé qualsevol 
tipus de fàrmac.

Quines són les vies d’entrada a l’organisme més efi caç?

Per via cutània, nas i pulmons resulta més efectiu que a 
través del sistema digestiu. Encara que la pell és una bar-
rera relativament impermeable, hi ha substàncies capaces 
de travessar-la a velocitats raonables. Un exemple són els 
pegats de fumar, que són al mercat des de fa algun temps. 
Si apliquem un petit corrent elèctric a través de la pell, es 
facilita l’absorció d’alguns medicaments. Una altra possi-
bilitat són els ultrasons, tècnica que provem amb animals 
i que permet augmentar unes 5.000 vegades la capacitat 
d’absorció per via cutània. Estem assajant aquest mèto-
de per administrar insulina i analgèsics contra el dolor. 
Finalment, cal dir que els pulmons poden ser també una 
via molt efi caç, no sols per a tractar problemes respirato-
ris, sinó de qualsevol part del cos. Els alvèols pulmonars, 
encarregats de portar l’oxigen a la sang, podrien transpor-
tar les molècules dels fàrmacs.

Alguns dels seus fàrmacs ja es troben en el mercat…

Sí, és el cas del Gliadel, que és utilitzat efi caçment per 
combatre el càncer de pròstata. Un gran nombre de com-
panyies ja ha llicenciat les nostres patents.

I en quin punt es troba aquest «missatger» tan evolucio-
nat i revolucionari en forma de microxip?

Fa uns anys, veient un programa de televisió sobre la 
fabricació de xips d’ordinador, vaig pensar que aquesta 

mateixa tecnologia podria ser útil per crear un sistema 
d’administració de fàrmacs. Amb John Santini, llavors 
alumne meu, vaig crear uns xips farcits de substàncies 
terapèutiques i coberts amb una làmina d’or. En aplicar-
los un corrent elèctric, es dissol l’or i s’allibera el fàrmac. 
Aquest sistema es controla remotament des de l’exterior 
i literalment pot emmagatzemar centenars de fàrmacs, 
que es poden administrar en dosis molt precises i en parts 
del cos i moments específi cs. Tot i que encara està en una 
fase activa d’investigació, literalment és una farmàcia en 
un xip. Microchips, l’empresa de Santini, està acostant al 
mercat els primers prototips.

Aquests i altres èxits han permès augmentar la nostra 
esperança de vida. Però els nostres òrgans i teixits estan 
programats per a una duració limitada, i de vegades po-

«HE REBUT MOLTS PREMIS AL LLARG 

DE LA MEUA VIDA, ALGUNS TAN 

PRESTIGIOSOS COM EL PREMI 

DE TECNOLOGIA DEL MIL·LENNI, 

PERÒ DE CAP GUARDE UN RECORD 

TAN AGRADABLE COM DEL REBUT 

A ASTÚRIES»

©
 F

un
da

ci
ó

n 
Pr

ín
ci

pe
 d

e 
A

st
ur

ia
s

Robert Langer va rebre el Premi Príncep d’Astúries el 2008 pels 
seus pioners i revolucionaris avenços en nanomedicina. En la imat-
ge podem veure tots els científi cs premiats en aquella edició en 
reconeixement per la seua tasca en la creació de nous materials al 
servei de la humanitat, segons va indicar el jurat. D’esquerra a dreta, 
George Whitesides, Shuji Nakamura, Tobin Marks, Robert Langer i 
Sumio Iijima. Tots cinc estan considerats com referents mundials de 
la nanotecnologia.
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dem patir accidents. Ens agradaria poder disposar de 
peces de recanvi per al nostre cos. Què ens en pot dir 
de l’enginyeria de teixits?

En col·laboració amb Joseph Vacanti i altres estem 
desenvolupant teixits i òrgans artifi cials, mitjançant la 
combinació de polímers, nanofi bres i cèl·lules, incloses 
cèl·lules mare. Així ha estat possible crear pell humana 
per tractar les víctimes de cremades, medul·la espinal 
per combatre la paràlisi, o cartílags i ossos artifi cials. 
En l’actualitat estem creant un cor artifi cial.

I com funciona aquesta esperançadora «fàbrica de pe-
ces de recanvi»?

El que fem és construir petites «bastides» a base de 
polímers o nanofi bres, que serveixen per a defi nir la 
forma de l’òrgan. Els cobrim llavors amb una capa de 
cèl·lules que fem créixer. La idea és que les cèl·lules co-
lonitzen l’estructura i hi cresquen, 
fi ns convertir-se en un nou òrgan 
funcional. En aquest moment la 
bastida es dissoldria tota sola, 
perquè és construïda mitjançant 
polímers i fi bres biodegradables.

Quina és la clau de l’èxit en l’engi-
nyeria de teixits?

Dotar les cèl·lules de l’ambient 
ideal –temperatura i nutrició– 
perquè es multipliquen. Cal «en-
ganyar-les» perquè pensen que 
s’estan reproduint dins del cos i no en un laboratori. El 
treball més prometedor en aquest sentit és el dut a ter-
me amb cèl·lules mare o blastòcits, que potencialment 
podrien generar qualsevol teixit.

Quins són altres grans reptes del futur?

Hi ha moltes malalties d’origen genètic, entre les quals 
es troben algunes malalties hereditàries. Una línia 
d’investigació molt prometedora és la teràpia gènica. 
Consisteix a introduir un gen que en el genoma d’un 
individu és defectuós o absent, amb la fi nalitat d’eli-
minar els símptomes d’una malaltia. Perquè açò siga 
possible cal «disfressar» el gen curatiu, de manera que 
l’organisme no entenga que és un cos estrany i el des-
truesca. Estem assajant nous sistemes d’alliberament 
intel·ligent, capaços de transportar ADN i la seua ARN 
a diferents cèl·lules del cos. Així mateix, en el camp de 
l’enginyeria de teixits, un altre dels nostres somnis és la 
construcció de pàncrees per a diabètics.

Un enginyer revolucionant la medicina? Segons expli-
quen, tot açò va començar l’any 1974…

Efectivament, quan vaig acabar la meua tesi doctoral 
en enginyeria química l’any 1974, molts dels meus col-
legues se’n van anar a la indústria petrolífera. Però a 
mi m’atreia la investigació en temes relacionats amb 
la sanitat. Després de provar sort sense gaire èxit en 
diferents hospitals, em van dir que a un cert Judah 
Folkman li agradava gent inusual. Ell em va rebre amb 
els braços oberts. «Ja tinc molts metges treballant amb 
mi, un enginyer químic en un hospital pot aportar-nos 
una visió diferent», van ser les seues paraules. Avui pot 
semblar molt corrent aquests equips multidisciplinaris, 
però llavors era realment estrany. Per això estic molt 
agraït a Judah Folkman, descobridor de l’angiogènesi, 
per aquella magnífi ca oportunitat que em va brindar. 
De la seua mà vaig conèixer els grans problemes i rep-
tes de la medicina i vaig rebre consells valuosos que 
em van marcar per a la resta de la vida. Trobe que he 
estat molt afortunat d’haver-lo conegut.

El 2008 va rebre a Espanya el pre-
mi Príncep d’Astúries d’Investiga-
ció Científi ca i Tècnica. Quins re-
cords conserva de llavors?

Va ser realment una experiència 
meravellosa. He rebut molts pre-
mis al llarg de la meua vida, alguns 
tan prestigiosos com el Premi de 
Tecnologia del Mil·lenni, però de 
cap guarde un record tan agrada-
ble com del rebut a Astúries. Mai 

no he viscut una cerimònia semblant. Va ser un dels 
dies més grans i emotius de la meua vida. Així mateix, 
és per a mi un honor i un orgull unir el meu nom a 
la llista d’il·lustres guanyadors en altres edicions, entre 
els quals es troba el meu mestre, Judah Folkman.

Amb els seus descobriments, el doctor Langer ha es-
crit algunes de les més belles pàgines de la ciència i la 
tecnologia. Ha millorat la vida tant en quantitat com 
qualitat de milions de persones arreu del món. I si gran 
és com a científi c, no menys gran és com a persona. 
Li agraïm aquesta càlida acollida que ens va dispensar. 
Ens sentim molt afortunats d’haver pogut compartir 
uns moments emotius i inoblidables amb un dels grans 
de la ciència, un gran somiador que ha vist acomplerts 
uns somnis en què molt pocs creien. Com a colofó a 
aquesta entrevista i resum de la seua trajectòria exem-
plar, valga una frase del poeta portuguès Miguel Torga: 
«En la vida hi ha miracles, però perquè es produesquen 
cal que algú hi crega.»
Amador Menéndez Velázquez. Investigador de l’Instituto Tecnológico de 
Materiales de Asturias i del Centro de Investigación en Nanomateriales y 
Nanotecnología. 

«ESTEM DESENVOLUPANT 

TEIXITS I ÒRGANS 

ARTIFICIALS MITJANÇANT LA 

COMBINACIÓ DE POLÍMERS, 

NANOFIBRES I CÈL·LULES, 

INCLOSES CÈL·LULES MARE»
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L a pupil·la de l’ull humà ha quedat petita. Les 
ànsies de coneixement i de curiositat ens han 
portat molt més enllà de les capacitats dels 

nostres òrgans de percepció. De manera potser extre-
madament simplificadora, el punt de no retorn podria 
situar-se en el moment en què el telescopi de Galileu ob-
servà les imperfeccions de la superfície lunar ara fa més 
de quatre-cents anys. El descobriment obliga a capgirar 
les teories establertes. I, des d’aleshores, la percepció 
quedà definitivament mediatitzada per una col·lecció 
creixent de pròtesis tecnològiques que ens acosten allà 
on l’ull per ell mateix no pot arribar. 

La ciència ha estat força motriu d’aquesta pressió 
permanent per eixamplar el nostre espectre visible i 
augmentar el seu nivell de re-
solució. Podem pensar en les 
darreres sondes espacials com 
la Cassini-Huygens per obser-
var la superfície de Saturn o el 
telescopi Hubble per entreveu-
re els confins de l’univers. Però 
diria que, sobretot a l’hora de 
traspassar fronteres de conei-
xement i excitar l’imaginari 
cultural, el món petit i més que 
microscòpic està aixecant molt 
més interès. La premonitòria 
sentència de Richard Feynman, 
«There is plenty of room at the 
bottom», en referència al futur 
tecnològic de la nanociència, 
podria, per tant, fins i tot in-
cloure les diverses pràctiques 
artístiques que proven d’acari-
ciar el món atòmic. Des de la perspectiva artística, les 
propostes aquí ressenyades no fan més que perllongar 
l’esforç de fer visible l’invisible de les primeres avant-
guardes i de gent com André Breton, Marcel Duchamp 
o fins i tot Salvador Dalí. Això sí, les propostes jauen 
sobre tot un coneixement científic aleshores inexistent i 
que inevitablement genera unes qüestions diferents o un 
plantejament inèdit en aquella època.

Si partim de la nanociència, la primera proposta 
aquí mostrada és la de Víctor Puntes. L’investigador de 
la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 
(ICREA) i director del laboratori de nanopartícules es 
dedica a observar aquest món d’agregats moleculars i 
nanocristalls amb microscòpia electrònica. Entre al-
tres coses hi busca aplicacions tecnològiques per a la 
medicina o l’eficiència en el consum energètic. Víctor 

Puntes passa llargues hores al laboratori llençant elec-
trons perquè col·lideixin sobre les mostres d’interès ci-
entífic. Dels xocs i la variabilitat del corrent electrònic, 
n’emergeix una imatge o registre. És així com és pos-
sible veure aquest nanoland de propietats, estructures, 
formes fascinants i molt diferents a la nostra experièn-
cia quotidiana. Víctor ha presentat el seu treball dins 
l’àmbit artístic en llocs com ara la sala Metrònom de 
Barcelona recalcant-hi sobretot el valor estètic. Manté 
la seva ambivalència treballant en la ciència rigorosa i 
al seu torn deixant de tant en tant volar la imaginació 
sota l’etiqueta artística.

Seguint en aquesta mateixa línia introspectiva, Hugo 
Martínez-Tormo proposa una lectura diferent d’aquesta 

revista que teniu entre mans. 
L’artista, que acumula forma-
ció també tecnològica, treballa 
a cavall de València i Linz, un 
dels centres europeus més re-
putats en el terreny del media 
art. En Nanopaper, la cel·lulosa 
de MÈTODE és vista a escala na-
noscòpica. La imatge mostra 
una realitat absolutament dife-
rent. Hi ha la voluntat de mos-
trar una realitat paral·lela que 
com a investigadors científics 
provem constantment d’enlla-
çar amb la nostra visió humana 
a escala macroscòpica. Aquest 
és, de fet, ni més ni menys, el 
propòsit de tota nova propos-
ta nanotecnològica. Si no té 
aplicacions en el nostre món 

superatòmic, no interessa. Per una altra banda, el món 
simbòlic de la química molecular és el que queda repre-
sentat en la proposta gràfica i colorista de Nanowor(l)d.
La cultura de la imatge i del disseny gràfic queda així 
també enllaçada amb la versió més abstracta d’aquest 
món paral·lel per científic i per invisible.

Si es vol encara tenir una major precisió i resolució 
més enllà del nanòmetre, la visibilitat de l’invisible món 
atòmic es realitza a través dels microscopis de forces 
atòmiques. El microscopi electrònic encara aplica les 
lleis de difracció com si de llum es tractés. El joc de 
percepció implicat en el microscopi de forces atòmi-
ques és tot un altre. La tècnica revisa i reformula el 
clàssic «veure per creure» per transformar-lo en «tocar 
per veure». Un bastó de cec ens permet posar relleu i 
rugositat a les superfícies atòmiques. 

METODART

«LES PROPOSTES DEL 

NANOART NO FAN MÉS 

QUE PERLLONGAR 

L’ESFORÇ DE FER VISIBLE 

L’INVISIBLE DE LES 

PRIMERES AVANTGUARDES, 

AMB LA DIFERÈNCIA QUE 

JAUEN SOBRE TOT UN 

CONEIXEMENT CIENTÍFIC 

ALESHORES INEXISTENT »
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Christa Sommerer i Laurent Mignonneau, artistes i 
professors de media art a la Universitat de Linz, fan del 
tacte l’òrgan bàsic de percepció en la instal·lació Na-
noScape. En ciència, el resultat d’aquest rastreig sub-
til, de carícia suau, sobre la mostra a estudiar té molt 
de cartogràfic. Corbes de nivell descriuen muntanyes 
i costes, límits i fronteres d’un paisatge on els àtoms 
fan el plegament geològic. Els artistes desplacen aquest 
mecanisme d’interacció a un altre context i de l’expe-
riència en resulta un mapa de forces, tensions i ocupació 
de territoris del coneixement. La cartografia se centra 
en el món de les ciències socials i dels estudis cultu-
rals, concretament aquella regió dedicada a l’estudi dels 
espais socials i les dinàmiques culturals marcades per 
processos d’inclusió i exclusió. En paraules dels matei-
xos artistes: «Metafòricament, el territori és apropiat i 
colonitzat per futures innovacions.»

Anne Niemetz i Andrew Pelling van un pas més en-
llà que l’experiència d’observació amb el microscopi 
de forces atòmiques. L’observació es transforma en un 
esdeveniment audiovisual. La primera versió de la peça 
The dark side of the cell fou presentada a Los Angeles 
County Museum of Art l’any 2004 en el pioner Nano 
Space, de manera que l’art ha estat etiquetat amb el nom 
de nanoart. La peça ha anat evolucionant en ver sions 
posteriors que s’han presentat al prestigiós ZKM de 
Karlsruhe i al Microwave New Media Arts Festival de 
Hong Kong. Les imatges són compostes per les cèl·lules 
de càncer d’ossos –U2OS osteorsarcoma–, una imatge 
d’una estructura que va servir de motlle per a la instal-
lació i finalment la representació de les primeres notes 
del so de la peça. El motlle és metàfora del context i del 
procés en qualsevol observació científica, però especial-
ment de la nanociència. El mateix exercici d’observació 
modela l’objecte a estudiar com si d’un motlle es tractés. 
Al mateix temps, també es pot llegir en clau de trac-
tament i control extern a través del motlle que procura 
dominar un procés tan indesitjat però en qualsevol cas 
natural com és el càncer. El so de la peça recull el crui-
xir sorollós i sense patró de les cèl·lules cancerígenes. El 
conjunt esdevé una instal·lació amb capes i perspectives 
diverses que l’espectador ha d’anar descobrint.

Nanoessence és un projecte de llarg recorregut de 
l’artista de la Universitat de Curtin i fundador de la 
prestigiosa biennal d’art electrònic de Perth, Paul Tho-
mas. L’objectiu és percebre la vida a escala atòmica, per 
sota del nivell cel·lular. La parella Niemetz i Pelling ja 
es plantegen el control o paper distorsionador de l’ob-
servació humana d’aquest nivell nanoscòpic tant des del 
punt de vista conceptual com pel mer fet d’emprar les 
cèl·lules cancerígenes. No obstant això, Paul Thomas 
encara aprofundeix més en la qüestió i es planteja si 
té sentit parlar de vida si mirem per sota de les unitats 

En la instal·lació interactiva NanoScape, la parella d’artistes Christa 
Sommerer i Laurent Mignonneau refl exionen sobre el sentit de la vi-
sualització en l’escala nanoscòpica. El públic que visita aquesta instal-
lació situa una sonda magnètica en la seua mà, de manera que quan 
es desplaça la mà per una superfície llisa pot sentir les forces que 
apareixen a causa de l’aplicació d’un camp electromagnètic. La peça 
actua com a metàfora de com s’obtenen les imatges en les tècniques 
de microscòpia de sonda, com per exemple amb el microscopi de 
força atòmica.

«EL NANOART HA GENERAT UN EXTENS 

ESPECTRE DE PROPOSTES QUE VAN 

DES DEL MER PLAER ESTÈTIC FINS A 

UNA REFLEXIÓ MÉS PROFUNDA QUE 

CURIOSAMENT ACABA CONDUINT CAP AL 

MISTERI DE LA VIDA»
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cel·lulars. El projecte s’ha desenvolupat parcialment a 
SymbioticA de la Universitat de Western Australia, un 
laboratori artístic dedicat a la recerca, aprenentatge, 
manipulació i sentit crític a l’entorn de les ciències de 
la vida. El projecte de Paul Thomas se centra en les 
línies cel·lulars diferenciades HaCaT, que determinen 
l’origen i el primer creixement cel·lular. En la literatu-
ra s’han titllat de cèl·lules de la immortalitat i amb la 
seva imatge en microscopi de forces atòmiques Tho-
mas ha construït una instal·lació audiovisual interac-
tiva. La respiració de l’observador de la peça afecta 
la imatge i el so que percep. El concepte té un lligam 
metafòric molt fort amb la concepció bíblica de la 
vida, però també podríem relacionar-lo amb la mecà-
nica quàntica, que explica com l’observador modifica 
la realitat a observar i com aquesta és distorsionada 
per la seva mirada.

Clarament, sembla que el nanoart ha generat un ex-
tens espectre de propostes que van des del mer plaer 
estètic fins a una reflexió més profunda que curiosa-
ment acaba conduint cap al misteri de la vida. Dilatar 
la nostra pupil·la no només serveix per veure els crà-
ters de la Lluna. La imaginació i la creativitat artística 
també és desvetllada tot acariciant una matèria íntima: 
els àtoms.

JOSEP PERELLÓ
Professor del Departament de Física Fonamental, Universitat de Barcelona

L’artista Anne Niemetz i el científi c Andrew Pelling col·laboraren 
en l’exposició The dark side of the cell. Aquesta instal·lació audio-
visual era composta per distintes peces escultòriques que simulen 
els citoesquelets cel·lulars. Sobre elles es projectaren vídeos amb 
imatges recollides per tècniques de microscòpies de sonda i s’es-
coltaven sons recollits per tècniques de sonocitologia. Aquest nou 
camp d’estudi representa un nou espai interdisciplinar on científi cs, 
artistes i, particularment, músics poden trobar noves possibilitats i 
desafi aments. La miscroscòpia de sonda, en aquest cas, pot sentir 
les oscil·lacions que tenen lloc en la membrana de la cèl·lula. Els se-
nyals elèctrics s’amplifi quen perquè l’oïda humana els puga escol-
tar. D’aquesta manera, la manipulació de la cèl·lula amb diferents 
productes químics es traduirà en un canvi d’oscil·lació, un canvi en 
el so que escoltem. L’isopropanol (un alcohol), per exemple, farà 
que una cèl·lula passe d’un règim de so suau (cantar) a un altre de 
fort (cridar). Alguns productes poden fer que la cèl·lula mora, de 
manera que el so recollit es transforme en un patró sorollós.
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