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CAR TA DEL DEGÀ
Benvolguts col·legiats i col·legiades, ara fa dos anys que us fèiem a 
mans el primer exemplar d’una renovada revista del nostre Col·legi. Avui teniu una 
nova mostra d’aquesta publicació, on tenen cabuda articles especialitzats i mostres 
dels contactes amb la societat civil i l’Administració publica.

Com en altres ocasions, torno a demanar la vostra col·laboració en el desenvo-
lupament i la millora dels nostres serveis als professionals de la vida. Les vostres 
opinions i suggeriments són molt importants per consolidar un treball que farà que 
la nostra professió sigui reconeguda per la societat, amb la conseqüent acceptació 
dels canvis que ens aporta la ciència del segle XXI.

I parlant de canvis, vull fer referència al debat sobre el futur del Zoo de Barcelona, 
que hem seguit amb preocupació durant els últims mesos i on s’estan presentant 
postures enfrontades, entre el tancament d’aquesta entitat centenària i la seva 
continuïtat amb una renovació adient a l’època que vivim. 

A la revista us expliquem projectes que estem preparant per al 2017. Aquesta 
primavera es convocarà novament el Concurs de Fotografia Biològica BIOIMAT-
GES, que arriba ja a la seva sisena edició. El Col·legi impulsarà també  un cop més 
l’Olimpíada de Biologia de Catalunya i s’impartiran les Xerrades d’Actualització en 
diagnòstic clínic.

Com a novetat important celebrarem per primera vegada el “Dia del Biòleg”, on 
reconeixerem la vàlua de professionals de la biologia. I posarem en marxa els 
webinars del CBC, apropant diversos àmbits professionals a tots els col·legiats, 
gràcies a les noves tecnologies.

En aquest número us presentem quatre articles especialitzats, de diverses temàtiques:

- La Distròfia Muscular Congènita per dèficit de Col·lagen VI.
- Carcinoma bronquial de tipus glàndula salival: diagnòstic cito-histològic.
- Garrapatas: patògenos y vectores.
- Ciència, poder i cinema

I podreu gaudir de les bioentrevistes a Arcadi Navarro, secretari d’Universitats 
i Recerca, i Sergi Tudela, director general de Pesca i Afers Marítims. Veureu que 
coincideixen al parlar de la diversitat dels professionals de la biologia.

Només en resta desitjar-vos, en nom de la Junta de Govern i tot l’equip del Col•legi, 
el millor per aquest nou any 2017.

Emili Fadurdo i Torrus
Degà del Col·legi del Biòlegs de Catalunya
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V I D A  C  L  ·  L  E  G  I  A  L
Preparat per participar a les activitats que estem organitzant pel 2017!!!

Celebració del Dia del Biòleg
L’actual Junta de Govern del Col·legi de 
Biòlegs de Catalunya ha decidit impulsar el 
25 d’abril com a “Dia del Biòleg”, en re-
cord de la data quan James Watson i Fran-
cis Crick van publicar l’estructura de l’ADN, 
l’any 1953, amb l’objectiu de prestigiar 
la professió de biòleg i augmentar-ne el 
seu reconeixement social.

En aquesta data es farà també el lliurament 
d’uns guardons que volen reconèixer tant, 
trajectòries de gran vàlua professional com 
prestigiar la col·legiació de professionals 
i empreses. Amb aquesta finalitat, s’han 
instaurat quatre categories: “Col·legiats 
d’Honor”,  “Trajectòria professional”, “Re-
cerca i investigació”  i “Bioemprenedors”.

Us mantindrem informats de la celebració 
d’aquesta celebració de la professió.

Webinars al CBC
Saps què és un webinar?. Un We-
binar és un vídeo-seminari o vídeo-
conferència on line en directe. Són 
xerrades a les quals pots assistir des 
de qualsevol dispositiu digital (sma-
phone, ordinador, tablet, etc.), des 
de qualsevol lloc i sense cap sofware 
específic; només has d’inscriure’t i 
conectar en el moment de l’emisió a 
l’adreça electrónica que t’enviarem. 
A més, tens l’avantatge de poder 
interactuar amb el ponent fent pre-
guntes i comentaris.

Durant l’any vinent i amb l’objectiu 
d’oferir als col·legiats actualització 
en diversos àmbits professionals, i 
sumant-se a les possibilitats que les 
noves tecnologies ens ofereixen, el 
CBC posarà en marxa una sèrie de 
conferències on line mitjançant we-
binars que seran gratuïts. Us comu-
nicarem quan seran aquests webinars 
i només haureu d’inscriviu-vos.

El Col·legi impulsa un any més l’Olimpíada de Biologia de 
Catalunya
El Col·legi de Biòlegs de Catalunya (jun-
tament amb altres entitats i institucions 
lligades a les Ciències de la Vida) impul-
sa un any més l’Olimpíada de Biologia de 
Catalunya, que enguany arriba a la seva 
setena edició. Dirigida a tot l’alumnat de 
segon de batxillerat de Catalunya, la ini-
ciativa vol estimular i implicar als estu-
diants en aquesta ciència, estimulant el 

coneixement adequat de qüestions com 
la contaminació ambiental i el canvi cli-
màtic, la biotecnologia, la conservació 
de la biodiversitat, i el diagnòstic i trac-
taments de malalties, entre molts altres. 
Podeu consultar les bases i tota la infor-
mació de l’actual edició i dels altres anys 
al WEB de l´OBC (http://olimpiadadebio-
logia.cat).
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V I D A  C  L  ·  L  E  G  I  A  L

VIII edició: Xerrades Actualit-
zació en diagnòstic clínic (9 
sessions)
Aquestes xerrades impartides per diferents 
experts i coordinades per l’Águeda Hernán-
dez, coordinadora de la Comissió de Labo-
ratori Clínic del CBC, tenen com objectiu 
principal adquirir i actualitzar els coneixe-
ments sobre diagnòstic clínic en l’àmbit 
de la microbiologia i parasitologia, bioquí-
mica, immunologia i genètica, entre altres, 
i de millorar la interpretació dels resultats 
conjuntament amb l’anàlisi i resolució de 
problemes del laboratori. Podeu consultar 
els temes i calendari a la web del CBC.

Bioimatges 2017 (Edició VI)
El Col·legi de Biòlegs de Catalunya (CBC) 
ha organitzat cinc edicions del concurs de 
fotografia biològica en el que han estat 
invitats a participar tots els alumnes de 
primària, secundària, batxillerat, els pro-
fessors, la ciutadania en general i els pro-
fessionals de la Biologia.
El principal objectiu d’aquest concurs és 
veure la potencialitat del món educatiu i 
de la societat en general  alhora de reflectir 
el món viu tant a nivell ecològic, paisat-
gístic, orgànic o cel·lular. Actualment en 

plena era de la digitalització, els alumnes 
i els ciutadans poden obtenir fotografies 
biològiques amb gran valor estètic i pe-
dagògic de forma molt senzilla. Volem re-
flectir l’imaginari biològic dels alumnes i 
els ciutadans i posar-lo en comú a tota la 
comunitat educativa.

A la propera primavera es convocarà la 
VI edició del Concurs de Fotografia Bio-
lògica BIOIMATGES 2017, Participeu!!!
(http://bioimatges.cbiolegs.cat/)
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LA DISTRÒFIA MUSCULAR 

CONGÈNITA PER DÈFICIT DE 

COL·LAGEN VI

Xavier  Ferré Mola
Col·legiat 20590-C

Tothom hem sentit parlar de les malalties minori-
tàries, sovint posades totes en un mateix calaix de sas-
tre, quan els únics trets en comú entre elles són la seva 
dificultat per a ser diagnosticades i la molt baixa preva-
lença de la malaltia; dos característiques que les con-
demnen a que no existeixi gairebé finançament públic 
per a la seva lluita i a que la indústria farmacèutica no les 
pugui contemplar com una clara oportunitat de negoci.

A més, aquestes malalties solen ser d’invalidesa crònica 
i degeneratives degut a que la gran majoria tenen una 
base genètica, i en la majoria de casos escurça dramàti-
cament l’esperança i la qualitat de vida dels afectats.

Malauradament aquestes malalties acostumen a ser 
“malalties òrfenes”, sense cures ni tractaments efectius, 
precisament degut a la manca de recursos per tal de 
poder combatre la malaltia.

Avui m’agradaria parlar-vos d’una d’aquestes malalties 
minoritàries, es tracta de la Distròfia Muscular Congè-
nita per dèficit de Col·lagen VI, malaltia que recull totes 

Noelia Canela
Presidenta de Noelia

Carles Ferré
Vice-president de Noelia
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DIAGNÒSTIC CLÍNIC DE LA DISTROFIA

aDG-MD (Dystroglycanopathy)

Collagen VI-RM (Ullrich to bethlem)

LAMA2-MD (Merosin deficient)

LMNA-MD (Lamin A/C, EDMD)

SEP1-RM

ALTRES

TOTAL

CASOS REGISTRATS AL MÓN

120

284

203

49

37

56

749

%

16,02

37,92

27,10

6,54

4,94

7,48

100,00

Distròfies musculars congènites diagnosticades i registrades al registre internacional (CMD IR)
* Font : CureCMD , data d’actualització Febrer 2016

les característiques esmentades en la introducció de 
l’article; només es pot diagnosticar genèticament des 
de l’any 2005, amb una prevalença de 1 entre un milió 
de persones, degenerativa i amb base genètica, sense 
pràcticament finançament en recerca, i sense cap trac-
tament ni cura a dia d’avui.

Aquesta es la carta de presentació que reben algunes fa-
mílies quan poden tenir la sort de ser diagnosticades des-
prés de molt de temps intentant esbrinar què els hi passa.

Per tot això i pel fet de que recentment el meu nebot 
de 6 anys hagi estat diagnosticat amb aquesta dis-
tròfia, vam decidir crear una Fundació per tal de que 
aquesta lluita en concret sigui menys complicada del 
que ho es a dia d’avui per a moltes famílies.

Així va ser com vam engegar el passat setembre del 
2015 la nostra Fundació creada amb la denomina-
ció: Fundación Noelia, niños contra la distrofia 
muscular congénita por déficit de colágeno VI. 
Les Distròfies Musculars Congènites (DMC) repre-
senten des del punt de vista clínic i genètic un grup 
heterogeni de malalties dins de la patologia neuro-
muscular.

Les DMC es poden classificar en funció de les proteïnes 
afectades, com a resultat de les mutacions en els dife-
rents gens implicats en la seva codificació.

Tipus i percentatge de distròfies musculars congènites 
registrades al Congenital Muscular Distrophy Interna-
tional Registry (CMDIR) del CureCMD.
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Clínicament es presenten des del naixement amb hi-
potonia i hiperlaxitud distal associada a contractures 
proximals (genolls, colzes). Hi pot haver cifoescoliosi 
o torticolis congènita, calcari protuberant i luxació de 
malucs. Les contractures tendeixen a millorar a l’inici, 
per després tornar a progressar. Des del punt de vista 
motor, la majoria dels pacients adquireix la marxa i la 
manté fins a finals de la primera dècada. Acompanyant 
la pèrdua de la marxa ha una insuficiència respiratòria 
nocturna que s’instal·la progressivament, encara que 
pot precedir a la pèrdua motriu. A la pell es descriuen 
característiques com hiperqueratosi fol·licular i queloi-
des de cicatrització. El nivell intel·lectual és normal.

La distròfia muscular congènita d’Ullrich (UCMD, per 
les sigles en anglès) es caracteritza per aparició prime-
renca, debilitat muscular generalitzada i de progres-
sió lenta, múltiples contractures articulars proximals, 
hipermovilitat acusada de les articulacions distals i 
intel·ligència normal. Entre les troballes neonatals po-
den trobar debilitat dels músculs facials, paladar ogi-
val, luxació de maluc congènita, calcani prominent, 
torticolis, deformitat cifòtica transitòria, contractures 
(que afecten particularment a colzes i genolls) i laxitud 
distal (que afecta mans, peus i dits).

Hi ha un retard en les diferents etapes de desenvolupa-
ment motor. Les articulacions distals de les mans, tur-
mells, peus, dits dels peus i dits de les mans presenten 
hiperextensibilidad de per vida, però amb l’edat, la hiper-
laxitud distal pot ocasionar fortes contractures durado-
res en la flexió dels dits i tensió important en el tendó 
d’Aquil·les. El retard del desenvolupament és freqüent.

En una fase primerenca del curs de la malaltia, la majoria 
de contractures s’alliberen espontàniament, però tor-
nen a aparèixer amb els anys. A mesura que progressa la 
malaltia, normalment es desenvolupa rigidesa espinal i 
escoliosi (a la primera o segona dècada de la vida).

Els pacients amb UCMD normalment tenen pell tova i 
seca i hiperqueratosi fol·licular en les superfícies exten-
sores de les extremitats.

El col·lagen VI és una proteïna estructural important 
de la matriu extracel·lular del múscul esquelètic i altres 
teixits com la pell, tendons i lligaments proporcionant 
la forma, dotant de força i flexibilitat als teixits. És im-
portant per que les alteracions en tendons i lligaments 
estan associades a les altres manifestacions de la malal-
tia com la hiperlaxitud, les retraccions i els problemes 
de cicatrització.

A la DMC per dèficit de col·lagen VI hi ha una altera-
ció de la matriu extracel·lular dels teixits on s’expressa, 
no només en el múscul esquelètic. Hi ha tres gens im-
plicats en la síntesi de col·lagen VI (COL6A1, COL6A2 i 
COL6A3), mutació és patogèniques en qualsevol dels 
tres gens, es tradueixen en greus conseqüències dege-
neratives.

Clínicament, en funció del fenotip presentat, s’han des-
crit 2 tipus de malalties, i en totes dues el responsable 
és una mutació en qualsevol dels 3 gens responsables 
de la síntesi de col·lagen VI: DMC d’Ullrich, miopatia de
Bethlem i formes intermèdies que es denominen mio-
paties associades a col·lagen VI (COL6-RM per les sigles 
en anglès).

Inicialment aquestes patologies es van descriure de 
forma separada i es diferenciaven per la gravetat de 
presentació i la manera d’herència:

• La DMC d’Ullrich, més greu i amb herència autosò-
mica recessiva o dominant. Sovint les mutacions són 
de novo, és a dir que ni els pares ni els avis presenten 
aquesta alteració genètica i que és el resultat d’una 
mutació nova en una cèl·lula germinal dels pares (òvul 
o espermatozoide) o al zigot.

• La miopatia de Bethlem, principalment són domi-
nants i amb una clínica menys greu, encara que rara-
ment, s’ha trobat un patró d’herència autosòmica re-
cessiva.

• Actualment però, s’estàn descrivint també moltes fa-
ses intermèdies segons l’evolució dels afectats.

DÓNA-LI FORÇA.
DÓNA-LI VIDA!
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L’insuficiència respiratòria nocturna d’hora és una com-
plicació comuna i causa potencial de mort. El diagnòs-
tic es basa en l’historial del pacient, el reconeixement 
de característiques clíniques típiques i per les troba-
lles de reducció de col·lagen VI en biòpsia muscular i 
/ o fibroblasts de pell. El diagnòstic s’ha de confirmar 
genèticament. És important conèixer la mutació i la 
manera d’herència. Si és de novo les probabilitats de 
tenir un altre fill afecte són molt baixes. Hi ha la possi-
bilitat d’oferir un diagnòstic prenatal.

En l’actualitat no existeix teràpia curativa, però el trac-
tament de suport pot millorar de manera espectacular 
la qualitat de vida de pacients amb UCMD.

Les principals formes de tractament pal·liatiu: són fi-
sioteràpia, mobilització primerenca, extensió regular i 
encanyat. Normalment, en la primera o segona dècada 
de la vida es requereix suport respiratori amb ventila-
ció nocturna. És necessària la profilaxi d’infeccions de 
tòrax i l’ús oportú d’antibiòtics. Potser es precisi sonda 
nasogàstrica per a l’alimentació, alliberament quirúrgi-
ca de les contractures i cirurgia per evitar la progressió 
de l’escoliosi.

La UCMD és una malaltia progressiva greu. La majoria 
de pacients no pot caminar o només és capaç de fer-ho 
durant un curt període de temps, normalment abans 
de la pubertat. Els nens poden estar de peu i caminar 
amb ajuda de fèrules per cames.

La Miopatia de Bethlem és una distròfia muscu-
lar progressiva, principalment són mutacions do-
minants, encara que rarament s’ha trobat un pa-
tró d’herència recessiva. Sol manifestar-se en la 1º 
dècada amb retraccions articulars importants, de 
colzes, aquil•lianes i interfalàngiques i que va pro-
gressant cap debilitat muscular que afecta més els 
músculs proximals que als distals i als extensors 
més que als flexors.

Sol existir afectació respiratòria important i l’afectació 
funcional és variable.

S’han fet grans progressos darrerament en el desenvo-
lupament de tractaments per a una sèrie de distròfies 
musculars i condicions neuromusculars relacionades 
entre si, i com a resultat, el nombre d’assaigs clínics 
està en constant creixement.

No obstant això, la inversió en investigació en aquesta 
matèria està en decreixement respecte a altres àrees, i 
preocupa no poder donar continuïtat a tots els treballs 
fets fins a la data.

Els objectius d’aquesta Fundació estan dirigits a do-
nar solució a tots aquests entrebancs que suposa 
aquesta malaltia; el finançament per la investigació 
per tal de trobar una cura o un tractament eficaç, 
el fet d’agrupar a tots els malalts a través d’un únic 
registre internacional per tal que els assajos clínics 
i el recolzament al desenvolupament de fàrmacs 
puguin ser una realitat, així com la divulgació de la 
malaltia.

Recentment hem signat un compromís de col·laboració 
i cofinançament amb la organització CURECMD, dels 
Estats Units, creada l’any 2008 amb l’objectiu de co-
ordinar i agrupar malalts de tot el món amb distròfies 
musculars congènites, amb els qui hi tenim una estreta 
col·laboració.

Entrega xec al NINDS per al 
projecte amb l’investigador 
Carstenn Bönnemann per 
valor de 75.000$ per finançar 
el primer dels dos anys del 
projecte.
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Publicitat

El nostre primer objectiu ha 
estat el de finançar el projecte 
de l’equip d’invetigadors del 
NIH/NINDS (National Institut 
of Health dels EU) del doctor 
Carsten Bönnemann; “Develo-
pment of Selective Mutation 
Silencing as a Therapy for the-
Collagen VI Related Dystro-
phies”.

La nostra prioritat en termes 
de recerca esta actualment 
encarada a la silenciació gèni-
ca, tècnica que permetria ob-
tenir una teràpia amb l’adició 
d’oligonucleòtids de síntesi 
per tal d’emmascarar l’al·lel 
mutat, tècnica per a revertir 
els efectes de les mutacions 
dominants negatives, ja que 
només un al·lel del gen, el que 
no té la mutació, seria sufi-
cient per a que la proteïna es 
pugues expressar de forma 
correcta. 

Aquesta tècnica permetria 
revertir els efectes de les mu-
tacions autosòmiques domi-
nants negatives que alteren 
la síntesi del col·lagen, i que 

generalment són les causants dels fenotips més greus 
d’aquesta malaltia.

De fet aquest projecte s’ha engegat ja, i en el millor 
dels escenaris es podria arribar a aconseguir una cura 
definitiva per a aquesta distròfia en un període relati-
vament curt de temps, ja que s’han aconseguit ja re-
sultats molt esperançadors en cultius de fibroblasts i la 
base científica del projecte es molt sòlida.

Estan apareixent també altres tècniques d’edició gèni-
ca molt interessants que podrien aplicar-se també en 
aquest tipus de malalties congènites, com es el cas del 
Crisps/CAS9  o altres tècniques d’edició del mRNA i de 
control post-transcripcional, així com d’altres tracta-
ments pal·liatius que permetrien endarrerir l’imparable 
degeneració d’aquests teixits, com ara la utilització 
d’alguns fàrmacs inhibidors de l’apoptosi cel·lular que 
estan també en fase d’assaigs clínics.

Però encara queda molt camí per fer i molta recerca 
pendent  d’aportacions econòmiques que permetin 
donar llum i solucions a aquestes malalties i donar 
resposta a totes aquelles famílies d’afectats que fins 
fa ben poc es rendien degut a la magnitud del repte 
que suposa haver de fer front a una problemàtica com 
aquesta.

Es una Fundació creada per tal de recaptar fons per a la investigació contra aquest tipus de 
malaltia minoritària que només es pot diagnosticar genèticament des de l’any 2005, amb 
una prevalença de una entre un milió de persones, degenerativa i amb base genètica, sense 
pràcticament finançament en recerca, i sense cap tractament ni cura a dia d’avui.

A dia d’avui, la esperança i la qualitat de vida dels qui la pateixen es molt precària pel fet de 
tractar-se d’una malaltia minoritària, sense cura i desconeguda per la gran majoria de gent.

La teva aportació ens ajudarà a complir amb els nostres objectius: el de finançar projectes 
d’investigació que ens ajudin a trobar una cura per a aquesta malaltia i permetre a tots els 
nens que la pateixen deixar enrere el seu patiment. 

Pots fer la teva donació al numero de compte de la Fundació (ES34 2100 0367 26 0200236453), 
o a través de la nostra web (www.fundacionnoelia.org) on també trobaràs informació relativa 
a la malaltia i a la Fundació. 

Moltes gràcies per la teva ajuda.

Dona-li força. Dona-li Vida!

www.fundacionnoelia.org
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Tenint en compte que l’àrea 
de recerca majoritària a les 
universitats i centres de re-
cerca de Catalunya són les 
ciències de la vida, tinc enca-

ra ocasió de trobar-me amb molts antics col·legues. I 
ara, des d’una altra perspectiva, d’ajudar a avançar la re-
cerca i la formació en ciències biològiques a Catalunya.

Li aconsellaria que es pre-
parés per a l’inesperat. Si 
m’arriben a dir fa 30 anys, 
quan vaig llençar aquella 

moneda al l’aire, que la biologia seria el que és ara, ha-
gués pensat que s’havien begut l’enteniment. La bio-
logia durant alguns anys ha estat probablement l’àrea 
científica que ha registrat més i més intensos canvis, 
potser juntament amb les ciències computacionals. 
Això segurament seguirà sent així durant un parell de 
dècades. El biòleg ha d’estar preparat pel canvi.

 
Aporta no només a la biologia, 
sinó també al país, la vocació 
contínua de canvi i reciclatge 
de tots els professionals. No 
són només els biòlegs en for-

mació aquells que han d’estar preparats pel canvi, sinó 
que els biòlegs que exerceixen actualment la professió 
disposen a través del Col·legi una gran oportunitat per de-
batre, discutir i estar al dia. El biòleg troba en el Col·legi una 
força de canvi i de suport.

Què creieu que aporta el 
Col•legi a la professió i a 

la societat?

La vocació va sorgir després, 
l’inici de tot plegat o va ser 
força casual. Als 17 anys tenia 
molts dubtes entre estudiar

biologia o filosofia. Així que, quan en va tocar escollir-
ne una, vaig agafar una moneda de cinc pessetes i la 
tria va ser cara biologia, creu filosofia. Va sortir cara. En-
cara guardo el duro.

El biòleg avui dia ha de ser 
capaç de fer coses molt diver-
ses. No necessàriament en el 
cas d’una mateixa persona, 
però la carrera de biologia ha

esdevingut en alguns extrems encara molt propera al  
naturalisme del segle XIX i, en d’altres, molt semblant 
a una enginyeria. El biòleg ja no existeix, existeixen els 
molts tipus de biòleg. 

El professional de la biologia 
avui dia té alguns papers radi-
calment nous, impredictibles 
una dècada enrere. Per exem-
ple, entre d’altres coses s’ha 

de preocupar per mantenir el Big Data de biologia en 
salut. I aquesta és només una de les moltíssimes fun-
cions que té. Altres són més conegudes de tothom, com 
ara contribuir a la consciència social sobre les crisis me-
diambientals o dissenyar i dur a terme experiments amb 
cultius cel•lulars. La mateixa diversitat de l’ofici porta a 
una diversitat d’obligacions i funcions socials del biòleg.

Arcadi Navarro
Secretari d’Universitats i Recerca

B I O E N T R E V I S T A

Per què es va fer biòleg? 
Va ser vocacional?

Quines característiques 
creu que ha de tenir el 

biòleg?

Quin creu que és el paper  
del biòleg a la societat? 

Com hi pot incidir?

Quina part de la seva acti-
vitat actual està lligada a 

la Biologia?

Què li aconsellaria a un 
futur biòleg?

“

”

“El biòleg troba en el Col·legi
una força de canvi i de suport”

Genètica al servei de la Medicina

Arcadi Navarro desenvolupa des del gener del 2016 el 
càrrec de Secretari d’Universitats i recerca de la Genera-
litat de Catalunya i, des del seu càrrec, es el responsable 
de qüestions com el foment de la recerca o la qualitat del 
sistema universitari. Amb anterioritat havia estat respon-
sable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de l’àmbit 
de Ciències de la Salut i de la Vida i director del Depar-
tament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS) 
de la UPF.

Nascut a Sabadell l’any 1969, és llicenciat en Biologia i 
doctor en Genètica (1998) per la Universitat Autònoma 
de Barcelona. El 1999 va fer una estada com a investiga-
dor postdoctoral a l’Institute of Cell, Animal and Popula-

tion Biology de la Universitat d’Edimburg (Escòcia), on 
va treballar en genètica de poblacions.

Va entrar a la UPF el 2002 com a becari d’investigació 
dins del programa Ramón y Cajal i el 2006 s’hi va establir 
com a professor d’investigació ICREA. L’any 2010 va pas-
sar a ser catedràtic de Genètica.

Va ser vice-director de l’ Institut de Biologia Evolutiva 
(CSIC-UPF) entre els anys 2008 i 2013, i des del 2013 es 
el director del DCEXS-UPF, que l’octubre del 2015 va ob-
tenir l’acreditació d’excel•lència María de Maeztu. Dins 
aquest departament va ser el coordinador del Programa 
de Biologia Evolutiva i Sistemes Complexos (2009-2013).
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RESUM

Davant un pacient amb simptomatologia sospitosa 
de càncer de pulmó (dispnea, disfonia, dolor toràcic...) 
o amb una imatge radiològica sospitosa, cal realitzar 
una sèrie de proves exploratòries: estudi radiològic del 
tòrax (TC, RM, PET...), broncoscòpia, punció del nòdul 
pulmonar, videotoracoscòpia, mediastinoscòpia diag-
nòstica i toracotomia diagnòstica.

Es necessari realitzar una anamnesi i una exploració fí-
sica detallades, amb especial atenció als signes que ens 
puguin orientar aspectes diagnòstics i terapèutics, junt 
amb una analítica completa ( proves de coagulació, fun-
cionalisme hepato-renal, LDH, proteïnograma...). 

La broncoscòpia és una de les eines exploratòries més im-
portants per al diagnòstic del càncer de pulmó. Mitjançant 
la broncoscòpia podem obtenir diversos tipus de mostra:

• BAS (broncoaspirat selectiu): per a l’estudi citològic

• BAL (Rentat broncoalveolar): per a l’estudi citològic 
d’un determinat segment del pulmó

• Biòpsia bronquial: per a l’estudi histològic

• Biòpsia transbronquial: obtenció de petites mostres 
de parènquima pulmonar

• Raspament: permet l’estudi citològic d’una zona 
bronquial proximal sospitosa

De cara al tractament del pacient, es necessari classi-
ficar histològicament el tumor. Segons la WHO (2004), 
els tumors epitelials malignes de pulmó es classifi-
quen histològicament en: carcinoma escamós, carci-

Carcinoma bronquial de tipus glàndula sali-
val: diagnòstic cito-histològic
Carcinoma bronquial de tipus glàndula salival:
DIAGNÒSTIC CITO-HISTOLÒGIC
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noma de cèl·lula petita, adenocarcinoma, carcinoma 
de cèl·lula gran, carcinoma adenoescamós, carcinoma 
sarcomatoide, tumor carcinoide, carcinomes de tipus 
glàndula salival i carcinoma inclassificable. Cadascuna 
d’aquestes categories estan subdividides en una sèrie 
de variants característiques.

Un cop realitzat el diagnòstic cito-histològic, cal realit-
zar l’estadiatge clínic, basat en la valoració de l’extensió 
anatòmica de la malaltia, descartar metàstasi a distància 
i valorar l’estat general del pacient. A partir d’aquí, es 
decidirà el tractament adient per a cada cas (cirurgia, 
radioteràpia, quimioteràpia, tractament adjuvant...).

En aquest article parlarem bàsicament sobre l’estudi ci-
tològic i histològic d’un tipus de tumor pulmonar ma-
ligne molt poc freqüent i per tant, de difícil diagnòstic.

La citologia de pulmó (i la citologia en general), és 
una eina diagnòstica amb una sèrie d’avantatges 
tècnics: fàcil obtenció, poques contraindicacions, re-
sultats fiables, baix cost, procediment senzill i ràpid 
diagnòstic. És una tècnica complementària de gran 
utilitat per a la presa de decisions amb respecte el 
tractament i maneig de pacients amb sospita de càn-
cer pulmonar.

INTRODUCCIÓ

Presentem el cas d’un pacient amb una tumoració pul-
monar, estudiat i diagnosticat a l’Hospital General de 
Granollers.

Al Servei de Pneumologia es realitza una broncoscò-
pia o examen directe de l’arbre traqueobronquial amb 

Carcinoma bronquial de tipus glàndula sali-
val: diagnòstic cito-histològic
Carcinoma bronquial de tipus glàndula salival:
DIAGNÒSTIC CITO-HISTOLÒGIC E. Fernández, S. López, C. Martí, N. Pardo, A. Serrano, J. Esquius

Servei d’Anatomia Patològica. Citologia. Hospital General de Granollers.

Broncoscòpia Imatge broncoscòpica: tumoració bronquial
i presa de la mostra (BAS).

Home, 58
Obstrucció
Massa BPD

BAS
Bx
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un tub flexible (fibrobroncoscòpia). Mitjançant la tèc-
nica de BAS (Broncoaspiració Selectiva) s’aspira el con-
tingut endobronquial i s’obté una mostra citològica 
que s’envia al Servei d’Anatomia Patològica.

El material obtingut es processa i s’estudia al Labora-
tori de Citologia. Es centrifuga i s’estén el sediment 
sobre laminetes portaobjectes, que es tenyeixen mit-
jançant la tècnica de papanicolaou. 

L’objectiu principal de l’estudi microscòpic de les ex-
tensions citològiques i els talls histològics (obtinguts 
per biòpsia de la lesió) és la confirmació o el diagnòstic 
d’una neoplàsia pulmonar.

HISTÒRIA CLÍNICA

Ens trobem davant un pacient de 58 anys, fumador, 
que consulta per un quadre d’ennuegament, dolor es-
capular i sensació dispnèica. Presenta síndrome tòxica 
amb disminució de pes.

EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES

A la TAC toràcica es detecta una massa pulmonar al 
lòbul superior dret, en un context de canvis fibroad-
herencials  post-tuberculosi, compatible amb procés 
neoformatiu. 

A la broncoscòpia s’identifica una obstrucció gairebé 
complerta del bronqui principal dret a causa d’una 
massa d’aspecte neoplàstic. Es realitza un broncoaspi-
rat i una biòpsia de la lesió.

Imatge1 i Imatge2: Imatge broncoscòpica: tumoració 
bronquial i presa de la mostra (BAS).

ESTUDI ANATOMOPATOLÒGIC

A les extensions citològiques obtingudes mi-
tjançant BAS, s’observa gran quantitat de grups 
densos de cèl·lules epitelials, a vegades amb patró 
pseudopapil·lar. Hi ha una doble població cel·lular: 
predominen les cèl·lules de nucli monomorf, amb 
escassa atípia, arrodonits i de cromatina fina, amb 
citoplasmes densos, ben definits, que de tant en tant 
s’agrupen fent petits ductes; i en menor quantitat, 
cèl·lules amb nuclis ovalats i citoplasma menys evi-
dent. Al fons de l’extensió freqüentment s’observen 
cèl·lules amb nucli nu, ovalat.

El diagnòstic citològic va ser de: Tumor de tipus 
glàndula salival de baix grau.

A la biòpsia bronquial, estudiada al dia següent, 
s’observa una proliferació neoplàstica amb petites 
glàndules i altres àrees més sòlides on es veuen petites 
llums glandulars.

A més augment, aquestes estructures estan constituï-
des per una doble població d’elements, uns vorejant 
la llum (fletxa blanca) i altres situats directament sobre 
la membrana basal glandular (fletxa negre), per tant, 
es tracta d’un tumor bifàsic (que morfològicament re-
corda a la glàndula salival normal)

Amb les tècniques d’ IHQ (immunohistoquími-
ca) podem separar aquestes dues poblacions 
cel·lulars:

• Les cèl·lules més centrals són positives per a querati-
na 7 i CD 117 (origen epitelial)

• Les cèl·lules perifèriques són positives per a p63 i ac-
tina (origen mioepitelial)

� �

�

1
Grups pseudopapil·lars de 

cèl·lules epitelials
(Papanicolaou, 20x) 

2
Tall histològic. Les fletxes 

blanques marquen cèl·lules 
epitelials, les negres cèl·lules 
mioepitelials (Hematoxilina-

eosina, 10x i 40x)

3
Doble població cel·lular. Les 

fletxes blanques marquen les 
cèl·lules mioepitelials

(Papanicolaou, 40x)

4
Comparativa estudi histològic 

de la metàstasi ganglionar 
i IHQ �
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CK7 ActinaCD117 p63

4L: 0/2
4R: 1/3

7: 1/2

5
Tincions IHQ

6
Comparativa extensió citològica 
i tall histològic

7
Estadiatge ganglionar. La fletxa 
marca la metàstasi al gangli

8
Tall histològic de la submucosa 
del conducte aeri amb glàndules 
normals.

El diagnòstic histològic va ser de Neoplàsia bron-
quial de tipus glàndula salival menor. I es va afegir 
la nota següent: La imatge correspon a una neoplàsia 
de tipus glàndula salival, probablement un carcinoma 
epitelial-mioepitelial, amb doble component cel·lular 
demostrat per les tècniques d’IHQ. La presència d’àrees de 
tipus cilindromatós fan considerar la possibilitat menys 
probable de carcinoma adenoide-quístic. El diagnòstic 
definitiu cal fer-lo a partir de l’estudi de la peça quirúrgica 
completa.

Per tant, amb aquests resultats cito-histològics, es va 
considerar que el tractament del pacient seria quirúr-
gic i es va diferir el diagnòstic definitiu fins al moment 
de realitzar l’estudi de la peça.

El pacient va ser remès a un hospital de tercer nivell 
per a realitzar l ’estadiatge (o estudi de l’extensió) de la 
neoplàsia.

El resultat de l’estudi histològic de ganglis me-
diastínics, va ser de metàstasi de carcinoma als 
ganglis de la regió paratraqueal baixa dreta (4R) i 
subcarinal (7).

La metàstasi ganglionar, mostrava les mateixes carac-
terístiques morfològiques i IHQ que el tumor bronquial 
diagnosticat cito-histològicament.

Finalment, el pacient no va ser intervingut qui-
rúrgicament (per tant, no es va poder realit-
zar l ’estudi de la peça tal i  com s’esperava) i  se 
li  va aplicar tractament radio-quimioteràpic. 
Actualment presenta una metàstasi hepàtica 
única i  afectació de la vèrtebra L3. Les xifres 
de supervivència dels pacients amb aquest 
diagnòstic, varien segons el tipus i  el grau del 
tumor.

DISCUSSIÓ

El carcinoma broncogènic representa >90% dels càn-
cers de pulmó. És la neoplàsia més freqüent i la prin-
cipal causa de mort per càncer en els homes i la seva 
incidència va en augment en el cas de les dones. El 
tabaquisme, associat a la predisposició genètica, és la 
causa principal d’aquesta malaltia.

Aquesta neoplàsia s’origina al teixit que revesteix el 
tracte respiratori. La majoria són carcinomes, és a dir, 
originats a partir de cèl·lules epitelials. 

Histològicament, segons la mida i aparença de les 
cèl·lules, el càncer broncopulmonar es classifica en: 
carcinoma no cèl·lula petita (>80%), carcinoma de 
cèl·lula petita (15%) i la resta, són neoplàsies molt 
poc freqüents, on els carcinomes tipus glàndula sa-
lival menor (el cas que presentem), representen el 
0,2-1%.

Les glàndules salivals menors tenen una amplia dis-
tribució: a la cavitat oral, a regions peribucals com la 
nasofaringe i els sins paranasals i s’estenen a la laringe 
i al tracte traqueobronquial.

A les glàndules salivals menors del tracte traque-
obronquial es poden originar carcinomes, que són 
de creixement lent i formen masses endobronquials 
que donen lloc a simptomatologia d’obstrucció de les 
vies aèries.

Els tumors d’aquest tipus (carcinoma tipus glàndula 
salival menor, localitzats a la submucosa pulmonar) 
més freqüents són el carcinoma mucoepidermoide 
(CME), el carcinoma adenoide-quístic (CAQ), i els més 
rars, carcinoma de cèl·lules acinars (CCA) i el carcino-
ma epitelial-mioepitelial (CEM). La majoria tenen un 

�

�

�

� Epiteli

G Submucosa
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capa luminal (amb cèl·lules ductals o acinars) i una 
capa paraluminal (amb cèl·lules basals o mioepitelials).

Les cèl·lules de les dues capes es poden identificar amb 
tècniques d’IHQ.

Entre els tumors bifàsics es troben lesions molt fre-
qüents, com l’adenoma pleomòrfic; També hi ha 
neoplàsies de cèl·lules basals (adenoma i carcinoma), 
el carcinoma adenoide quístic i el carcinoma epimioe-
pitelial. Aquests tumors poden presentar dificultat 
diagnòstica ja que a vegades és difícil identificar la 
doble població cel·lular, que pot quedar emmascara-
da una sobre l’altra; els diversos tumors bifàsics poden 
compartir entre si diversos components cel•lulars, en 
major o menor proporció; a això cal afegir-hi la dificul-
tat d’identificació del tipus de tumor a les biòpsies pe-
tites o el seu diagnòstic a les mostres citològiques amb 
escàs material.

CONCLUSIONS

Els tumors de glàndules salivals menors al tracte bron-
copulmonar (entre ells el carcinoma epimioepitelial) 
són tumors molt infreqüents (0,2-1%). 

Presenten una imatge cito-histològica idèntica a la seva 
contrapartida a les glàndules salivals majors i menors.

Presenten dificultat diagnòstica degut a que hi ha di-
verses neoplàsies amb morfologia molt semblant; po-
den presentar una imatge histològica variable d’àrea a 
àrea dins el mateix tumor i per tant, també una expres-
sió citològica heterogènia; l’aspecte cel·lular és “tou” o 
de baixa atípia i això pot portar a diagnòstics erronis.

Per últim, no cal oblidar que podríem estar davant una 
afectació secundària d’un tumor d’origen desconegut 
(metàstasi).

comportament maligne, a diferència dels tumors ori-
ginats a les glàndules salivals majors, que majoritària-
ment són benignes.

De forma molt resumida, comentarem les característi-
ques més importants d’aquests tipus de neoplàsies, els 
Carcinomes Tipus Glàndula Salival Menor:

• El CME és el tumor més comú d’aquest tipus. Es com-
posa de diversos tipus cel·lulars: cèl·lules escamoses, 
cèl·lules epitelials intermèdies i cèl·lules mucinoses 
(aquestes últimes es poden confondre amb histiòcits 
i, si la lesió és quística, donar lloc a un diagnòstic erro-
ni de lesió benigna). El CME presenta dos graus: en el 
de baix grau existeix predomini de cèl·lules mucino-
ses i la atípia no és marcada, per contra, els d’alt grau 
presenten major quantitat de cèl·lules escamoses 
amb atípia més important. 

• El CAQ presenta diversos patrons de creixement: en 
llençol, pseudoglandular i de forma més característi-
ca, un patró cilindromatós. Aquestes diferents formes 
dificulten el seu diagnòstic, especialment si no apa-
reix el material tipus membrana basal i les típiques 
esferes hialines. La composició cel·lular d’aquest tu-
mor és bifàsica, amb cèl·lules epitelials (basaloides) i 
cèl·lules mioepitelials.

• El CCA es caracteritza per un únic tipus cel·lular: la 
cèl·lula acinar. És un tumor de fàcil diagnòstic en 
les formes ben diferenciades on es reconeix la seva 
morfologia amb citoplasma basofílic i granular, amb 
grànuls de major grandària que els de la cèl·lula on-
cocítica, i especialment si s’agrupen formant acinis. 
En els tumors menys diferenciats és més difícil trobar 
aquest patró i reconèixer la morfologia característica, 
no obstant això no es troben cèl·lules mioepitelials. 

• Finalment, el CEM, és un tumor molt rar. Es carac-
teritza, com altres tumors de les glàndules salivals, 
per la presència de tots dos tipus cel·lulars: epitelial i 
mioepitelial (és, per tant, un tumor bifàsic).

Els tumors bifàsics, com el CEM, tenen una morfologia 
semblant a la de la glàndula normal: Les cèl·lules es dis-
posen formant una bicapa ben organitzada, amb una 
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Tumors bifàsics i elements cel·lulars que comparteixen.
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Alhora, penso que és bo que aquesta implicació social 
del biòleg arribi al nivell de la gestió. Quants polítics 
i gestors són “de lletres” i quants “de ciències”, i quins 
són realment conscients de la necessitat de preservar 
o recuperar els serveis ecosistèmics que sostenen els 
nostres sectors econòmics?

Com a director general de 
Pesca i Afers Marítims és fo-
namental la gestió sostenible 
de l’activitat pesquera i aqüí-
cola. L’estat de conservació 

dels recursos pesquers en el conjunt de la Mediterrània 
no és bo, i hi tenim molt a fer. En aquest sentit, hem 
impulsat un canvi profund en el paradigma de gestió 
pesquera, innovador a escala europea. Apostem per la 
cogestió a través de comitès amb participació paritària 
de l’administració, pescadors, científics, i tercer sector 
ambiental. Esperem veure’n els resultats els propers 
anys. També estem impulsant una política marítima 
catalana, la qual ha d’apostar per una economia blava 
que alhora sigui també verda, és a dir, sostenible. Crec 
que la meva formació científica com a biòleg m’ajuda 
enormement a entomar aquest grans reptes.

Que sigui inquiet, que no es-
colti les veus d’aquells que li 
diuen que s’ho repensi per-
què acabarà fent de cambrer! 

També que sigui conscient que els estudis sempre de-
ceben aquells que hi entren per vocació, i que estigui 
disposat a desenvolupar i cercar per ell mateix allò que 
li interessa i el motiva. I, sobretot, que faci, faci, faci ... 
Com més fas més n’aprens, més coneixes i millor saps 
realment què vols.

El Col·legi contribueix, sens 
dubte, a afermar el pres-
tigi social de la professió 
i la confiança dels pro-
fessionals, que no és poc.

Una vida dedicada a la pesca

Sergi Tudela i Casanovas (Barcelona 1969). Doctorat en 
biologia (ecologia pesquera) per la UdG. Llicenciat en 
biologia per la UB. Maîtrise en Océanologie Appliquée 
per la U. Perpinyà. Investigador en l’àmbit de la pesca 
i de les ciències marines al CSIC. Autor de més de 30 
d’articles científics i de diversos llibres. Membre del grup 
d’experts de la FAO. Ha treballat durant els darrers vint 
ants en l’àmbit de la governança marina i pesquera. En-

tre 2001-2015 va dirigir el programa de pesca del Fons 
Mundial per la Natura (WWF) a la Mediterrània. El 2013 li 
fou atorgat el Guardó Internacional de WWF al Mèrit de 
la Conservació, i el 2015 va ser mereixedor de la Medalla 
del guardó de la Pesca Catalana.

Des de gener de 2016 és director general de Pesca i Afers 
Marítims del Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Doncs sí, el meu va ser un cas 
clar de vocació. Des que jo 
recordo, ja de vailet,  sempre 
m’ha atret amb passió el món 

natural. Jo era el nen “rar”, que estudiava el comporta-
ment dels coloms del barri mentre els companys juga-
ven a pilota. I quan a la facultat dubtava entre enfocar 
la meva carrera cap a l’ornitologia o bé l’herpetologia 
va arribar l’enamorament definitiu amb el mar, allò que 
determinaria la meva trajectòria professional fins ara 
mateix. En l’oceanologia, primer, i en la pesca, després, 
vaig trobar la síntesi entre zoologia, ecologia, física, 
economia, sociologia, ... I tot li dec a un programa Eras-
mus, fent l’últim any a Perpinyà. 

De biòlegs n’hi ha –i n’hi ha 
d’haver- de moltes menes, 
si més no de tantes com 
“biologies” existeixen. Però, 
també crec que hi ha alguns 

elements comuns, clau. Primer, la curiositat envers 
el món que ens envolta. També és important el com-
promís, el qual sempre serà un compromís social. Si 
volem conservar, o protegir, o perseguir allò que es 
diu “sostenibilitat”, cal fer-ho sabent que estem par-
lant no tant d’incidir sobre elements naturals sinó 
sobre els agents humans que incideixen sobre ells. 
Digueu-li compromís, digueu-li “empatia social”. I tam-
bé es bàsic, la flexibilitat del marc mental, la capacitat 
d’allò que es coneix com a gestió adaptativa, també 
aplicada a la nostra tasca de recerca i professional.

La nostra societat tolera to-
lera l’analfabetisme cien-
tífic d’una manera escan-
dalosa, quan els reptes de 
sostenibilitat ambiental 

són cada cop més grans. Això és una tragèdia. Com a 
persona amb una clara consciència de la nostra posi-
ció en la natura i les seves implicacions profundes, crec 
que un cert activisme social és un deure de tot biòleg. 

Què creieu que aporta el 
Col•legi a la professió i a 

la societat?

Sergi Tudela
Director General de Pesca i Afers

Marítims de la Generalitat de Catalunya

B I O E N T R E V I S T A

Per què es va fer biòleg? 
Va ser vocacional?

Quines característiques 
creu que ha de tenir el 

biòleg?

Quina part de la seva acti-
vitat actual està lligada a 

la Biologia?

Què li aconsellaria a un 
futur biòleg?

“

”

“Un cert activisme social és un 
deure de tot biòleg”

 Quin creu que és el paper  
del biòleg a la societat? 

Com hi pot incidir?
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Garrapatas:
patógenos
y vectores

De esquerra a dreta: Félix Valcárcel Sancho3, José María Tercero Jaime2, Julia González 
González1,2  i Sonia Olmeda García1

1 Facultad de Veterinaria, UCM, Madrid.
2 Finca “La Garganta”, Ciudad Real.
3 Departamento de Reproducción Animal, INIA, Madrid.

Foto 1. Hyalomma lusitanicum esperando un hospedador.



Desembre 2016  |  CBCAT  |  19

A pesar de la imprecisión del término, la Entomolo-
gía Médico-Veterinaria se ocupa también del estudio 
de las garrapatas desde un punto de vista sanitario, 
fundamentalmente por su papel como transmisoras 
de enfermedades. Esta disciplina pretende estudiar 
al vector con un objetivo claro, el control del mismo 
y de las enfermedades que vehicula.  No obstante, no 
existe posibilidad de control sin un profundo cono-
cimiento de todos sus aspectos por lo es un nexo de 
unión entre disciplinas que se ocupan del estudio de 
los artrópodos vectores. El punto de vista de este texto 
es, precisamente, el análisis de las garrapatas desde la 
perspectiva de la entomología sanitaria, con inevita-
bles pinceladas sobre su biología.

Antes de entrar en materia sobre las garrapatas en ge-
neral, e Hyalomma en particular, recordemos que son, 
junto con los mosquitos, los mejores vectores biológi-
cos. Este tipo de vectores son los más efectivos ya que 
han co-evolucionado con los agentes transmitidos, 
que los necesitan para multiplicarse, desarrollarse o 
simplemente sobrevivir en su interior, ya sean virus, 
bacterias, protistas e incluso nematodos. Algunos 
agentes pueden superar incluso barreras temporales 
transmitiéndose transováricamente a la descendencia 
de la garrapata durante generaciones sin volver a ali-
mentarse sobre animales infectados, como ocurre con 
Babesia spp (Chauvin y col, 2009). En otras ocasiones 
el vector es capaz de soportar condiciones climáticas 
adversas sin perder la infección, como ocurre con cier-
tas garrapatas blandas o argásidos, que sobreviven a 
la inanición durante años y pueden mantener al virus 
de la Peste Porcina Africana con una limitada pérdida 
de su poder infectante (FAO Producción Animal y Sa-
nidad Animal, 2010). En ocasiones el grado de adap-
tación es tal, que el vector incrementa la eficacia de la 
infección del agente. Así, la inoculación de saliva de la 

garrapata Ixodes ricinus durante la alimentación favo-
rece la transmisión de Borrelia burgdorferi (Machác-
ková y col, 2006). Finalmente, en ocasiones el agente 
está tan adaptado que se hace dependiente del vector, 
como la filaria canina, Acanthocheilonema dracunculoi-
des que una vez ingerida por la ninfa de la garrapata, 
Rhipicephalus sanguineus, necesita que ésta mude a 
adulto para finalizar su desarrollo y llegar al estadio de 
larva infectante que le permitirá acceder a un nuevo 
hospedador durante la alimentación de la garrapata 
(Olmeda y Rodríguez, 1994). El éxito de la competencia 
vectorial de las garrapatas se debe a su alimentación, 
exclusivamente hematófaga, y los largos periodos de 
permanencia sobre el hospedador que favorecen la 
ingestión del agente (Olmeda y Molina, 2011).

ENCUADRE TAXONÓMICO

Aunque dentro del Suborden Ixodida (Cuadro 1) se 
encuadran tanto las garrapatas duras (ixódidos) como 
las garrapatas blandas (argásidos) en esta revisión nos 
centraremos en las primeras por su importancia vecto-
rial y actualidad.

Las garrapatas del género Hyalomma, son importantes 
vectores de agentes a sus hospedadores habituales, 
siendo transmisores de Babesia, Theileria o Anaplasma 
spp. a rumiantes y équidos (Viseras y col, 1999). Tam-
bién se ha demostrado que puede transmitir agentes 
zoonósicos, entre los que se encuentra el virus de Cri-
mea-Congo, Coxiella burnetii el agente de la Fiebre Q, 
entre otros (Toledo 2008, 2009).  Sin embargo, el he-
cho de que sean poco antropofílicas (baja afinidad por 
alimentarse sobre el hombre) el riesgo de transmisión 
al hombre de estas enfermedades es menor que el de 
aquellas cuyo vector es, por ejemplo, Ixodes o Derma-
centor.

H.lusitanicum

H. marginatum

Phylum: Arthropoda 
 l  Clase Arachnida
  l  Subclase Acari
   l  Orden Parasitiformes
    l  Suborden Ixodida
     l  Familia Ixodidae
      �  Gen. Hyalomma
      �  Gen. Rhipicephalus
      �  Gen. Ixodes
      �  Gen. Haemaphysalis
      �  Gen. Dermacentor
     l  Familia Argasidae
      �  Gen. Argas
      �  Gen. Ornithodorus

Cuadro 1.
Encuadre taxonómico de las garrapatas. Géneros de la Península Ibérica.
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ASPECTOS MORFOLÓGICOS DE VALOR TAXONÓMICO

Las garrapatas duras han adaptado durante milenios 
su morfología a su condición de ectoparásitos hemató-
fagos obligados, conservando las características gene-
rales de la subclase Acari a la que pertenecen (Gil Colla-
do, 1960). Así, puede diferenciarse el capítulo, rostro o 
gnatosoma, el idiosoma o cuerpo y las patas.  

El capítulo está formado por una serie de piezas, hi-
postoma y quelíceros, muy especializadas y adaptadas 
a la alimentación hematófaga, que cuando no se ali-
mentan se encuentran cubiertas y protegidas por los 
palpos, que también además de papel de protección, 
tienen función sensorial.
  
El escudo, que da nombre a este grupo de garrapatas, 
cubre total o parcialmente la porción dorsal del cuer-
po. Al igual que las placas ventrales de los machos de 
algunas especies, su función es puramente protectora 
y su desarrollo depende del estadio y grado de alimen-
tación. El escudo dorsal de los estadios que ingieren 
cantidades relativamente grandes de sangre cubre a lo 
sumo el dorso de las larvas recién eclosionadas, de las 
ninfas y hembras no alimentadas. Dado que la cutícula 
posterior al escudo se distiende en estos estadios has-
ta incrementar 200 veces el tamaño de la garrapata y el 
escudo es rígido, la proporción de cuerpo que cubre es 
inversamente proporcional al grado de ingurgitación. 
Por el contrario, en los machos que, según la especie, 
no llegan a alimentarse o ingieren pequeñas cantida-
des de sangre, el escudo protege siempre la totalidad 
del dorso. El escudo y la cutícula presentan una serie 
de surcos, cerdas y pliegues de valor taxonómico. El ex-
tremo posterior del cuerpo puede presentar festones 
y, en algunos casos, el central tiene mayor tamaño que 
el resto, en cuyo caso se habla de presencia de parma. 
Los ojos, si existen, se localizan en el primer tercio del 
borde externo del escudo dorsal. 

En la línea media de la cara ventral de los adultos se 
encuentra el poro genital, a la altura de la inserción 
del 2-3er par de patas. El ano, presente en todos los 
estadios se abre en la misma línea por detrás del 4º 
par y en algunos machos está rodeado por placas 
quitinosas o escudos perianales. El ano está rodea-
do por un surco anal. La posición del mismo tiene 
gran valor taxonómico; así, en el género Ixodes lo 
hace por la parte anterior, mientras que en el resto 
de especies, el surco rodea al ano por la parte pos-
terior. 

Como en el resto de los ácaros el número de patas es 
variable según el estadio de desarrollo. Las larvas tan 
solo tienen tres pares de patas mientras que ninfas y 
adultos poseen cuatro. Las patas se articulan con el 
cuerpo en los laterales de la zona ventral y tanto las 
ninfas como los adultos presentan estigmas respirato-
rios en los laterales de la cara ventral tras el cuarto par.

CICLO BIOLÓGICO

Hay evidencia de que las primeras garrapatas aparecie-
ron en el Cretácico (65-146 millones de años) y, a pesar 
de la aparente simpleza de su ciclo y de su supuesta 
vulnerabilidad, lo cierto es que las garrapatas duras 
han sido capaces de evolucionar a lo largo de la his-
toria adaptándose a prácticamente todos los hábitat y 
hospedadores del planeta, desde los pingüinos de la 
Antártida a las iguanas marinas de las Islas Galápagos, 
pasando por los dromedarios del desierto del Sahara o 
los leones de la sabana africana. 

Las garrapatas duras (Ixodidade) presentan tres esta-
dios de desarrollo, larva, ninfa y adulto, cada uno de 
los cuales se alimenta solo una vez pero por periodos 
de tiempo más o menos prolongados según la especie.  
Cada estadio puede alimentarse, según el ciclo de la 
garrapata en el mismo hospedador que el anterior o 

Foto 2. Hembra de Hyalomma lusitanicum en busca de hospedador. Foto 3. Pollo de perdiz parasitado por estadios inmaduros 
de Hyalomma lusitanicum.
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en uno distinto, y en ese caso los animales pueden ser 
de la misma o distinta especie, con las connotaciones 
que ello puede tener para la transmisión de agentes.
Tras la alimentación de los estadios inmaduros el ar-
trópodo experimenta un complejo proceso de muda.  
Solo aquellos agentes que sean capaces de soportar 
los grandes cambios de este periodo, pasando vivos 
al siguiente estadio podrán ser transmitidos. Este tipo 
de transmisión se llama transestádica.  

Los adultos se alimentan por última vez (según la 
especie, puede que los machos no lleguen a alimen-
tarse) y copulan sobre el animal, aunque hay alguna 
excepción. La hembra repleta y grávida se desprende 
entonces y busca un lugar resguardado donde hacer 
una única y numerosísima puesta antes de morir. Hay 
agentes que son capaces de infectar los oocitos pasan-
do la infección a las miles de larvas que conforman la 
siguiente generación. Este tipo de transmisión se de-
nomina transovárica. 

Dependiendo del número de hospedadores y de si la 
muda la realizan sobre éstos o en el suelo, las especie 
de garrapata por su ciclo se clasifican en monofásica, 
cuando todo el ciclo se mantiene en un solo hospeda-
dor; difásica, en la que la muda de larva a ninfas y la 
alimentación de esos dos estadios se realiza sobre el 
primer hospedador, en suelo la muda de ninfa a adulto, 
que finalmente ha de alimentarse sobre un segundo 
hospedador; y trifásica, cuando cada estadios se ali-
menta sobre hospedador distinto y la muda siempre 
se realiza en suelo. 

En relación con las diferentes preferencias por uno u 
otro tipo de hospedador, algunas garrapatas se ali-
mentan exclusivamente en una especie animal, por 
lo que el agente tiene la seguridad de ser inoculado 
en un hospedador, a priori, receptivo, siendo mayor 
el éxito de transmisión que en aquellos casos en que 

las garrapatas se alimentan indistintamente en varias 
especies animales. Por ello, independientemente del 
número de hospedadores que requiere en su ciclo, 
cuando todos los estadios se alimentan en la misma 
especie, se habla de garrapatas monotrópicas; por 
el contrario, si los inmaduros requieren una determi-
nada especie, distinta de la requerida por los adultos, 
se dice que son garrapatas  ditrópicas y finalmente si 
cada estadio se alimenta sobre especies distintas de 
hospedadores, se denominan tritrópicas. Como pue-
de comprenderse este aspecto es fundamental en la 
transmisión de patógenos entre individuos de la mis-
ma o distinta especie y para la aplicación de medidas 
de control, como veremos más adelante. 

Por último, dependiendo del hábitat de las fases no 
parásitas, podemos hablar de garrapatas de espacios 
abiertos o exófilas, y de garrapatas de espacios cerra-
dos o endófilas, incluyendo tanto edificaciones como 
nidos, madrigueras, cheniles, etc. Esta condición puede 
no mantenerse estática durante toda la vida de la ga-
rrapata, así algunas especies son endófilas en sus fases 
inmaduras y exófilas como adultos (Habela y cols, 2000).  

HYALOMMA SPP.

Las Garrapatas del género Hyalomma están muy adap-
tadas a climas secos e incluso desérticos (Barandika y 
col, 2011) y en la Península Ibérica encuentran un há-
bitat ideal. Al contrario de otras garrapatas que espe-
ran pasivamente en la vegetación el paso de un hos-
pedador, el género Hyalomma que también usa esta 
estrategia (Foto 1), se caracteriza por buscar de forma 
activa a su hospedador (Foto 2).  Suelen encontrarse 
en el suelo, en estado de reposo, escondidas bajo ho-
jas, restos vegetales e incluso enterradas si el calor es 
extremo y cuando perciben la presencia de un posible 
hospedador se activan y corren hacia él, siendo en este 
momento fáciles de ver entre la hojarasca ya que los 

Foto 4. Jabalí parasitado por adultos de Hyalomma lusitanicum.



22  |  CBCAT  |  Desembre 2016

adultos son especímenes de tamaño mediano/grande 
(aproximadamente, 6 mm en ejemplares sin alimentar), 
con patas muy largas y jaspeadas y movimientos rápi-
dos (Estrada y cols, 2004; Walker y col, 2003).  Además de 
estas características, una observación más detenida per-
mite comprobar que tienen un aparato bucal largo muy 
evidente al mirar dorsalmente al ejemplar, ojos grandes 
y orbitados, surco anal posterior en U o Y, y en los ma-
chos se aprecian placas anales, adanales y subanales.

Debido a las alertas sanitarias surgidas en verano de 
2016 en España como consecuencia de los casos de 
fiebre Crimea Congo, Hyalomma marginatum, su vector 
principal, es la especie más conocida.  Sin embargo, es 
necesario conocer que se han identificado más de 20 
especies del género Hyalomma, ocho de ellas de dis-
tribución mediterránea y dos de ellas, H.lusitanicum y 
H.marginatum con abundante presencia en España, so-
bre todo la primera. La diferenciación morfológica de las 
distintas especies del género no es sencilla, por lo que, 
en ocasiones, ha sido mal identificada, recomendándo-
se para ello la participación de expertos, y en ocasiones 
debe recurrirse a la identificación molecular.

El género Hyalomma está perfectamente adaptado al 
clima meso Mediterráneo que ocupa gran parte de la 
Península Ibérica. En concreto, H.lusitanicum suele te-
ner máxima actividad en los meses cálidos y secos, si 
bien puede encontrarse “en busca de hospedador” en 
pequeña cantidad prácticamente durante todo el año 
(Valcárcel y col, 2016a).  La máxima parasitación de los 
animales por ejemplares adultos, de forma genérica, 
tiene lugar entre abril y junio (Valcárcel y col, 2016b), 
en tanto que los inmaduros son más abundantes en 
verano, pudiendo recogerse de abril a septiembre, con 
máximos en julio/agosto (González y col, 2016a).

Dependiendo de la especie, Hyalomma puede ser di o 
trifásica, mono o ditrópica y endo o exofílica. En el caso 
de Hyalomma marginatum la muda de larva a ninfa se 
realiza en el mismo hospedador y es la ninfa alimen-
tada la que cae al suelo para mudar a adulto. Los es-
tadios inmaduros suelen parasitar micromamíferos y 
aves (Foto 3), aunque también es posible encontrarlos 
en grandes ungulados (ovejas, vacas, caballos, came-
llos, jabalíes, ciervos etc), que son los hospedadores 
habituales de los adultos (Foto 4) y accidentalmente al 
hombre (Foto 5). 

Aunque el control de las garrapatas no es el objeto 
de este artículo, nuestra experiencia nos dice que si 
queremos controlar la parasitación por Hyalomma no 

podemos basarnos únicamente en el sistema de trata-
miento acaricida sobre los animales, sino que es nece-
sario la aplicación simultánea de nuevos métodos de 
control junto con los clásicos, tanto sobre los distintos 
hospedadores como sobre el medio así como investi-
gar nuevos productos que actúen con mayor eficacia 
(González y col, 2016b; Olmeda y col, 2008; Valcárcel y 
col, 2014 y 2015;).
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Les relacions entre ciència i poder gairebé mai han es-
tat senzilles. Sovint han entrat en conflicte. En moltes 
ocasions el poder, ja sigui el religiós, el civil o el militar, 
ha intentat controlar o limitar el progrés científic o bé 
utilitzar la ciència i la feina dels científics en el seu pro-
pi benefici. En moltes ocasions el progrés de la ciència 
s’ha vist limitat per la desconfiança que alguns desco-
briments provocava en el camp religiós. Altres vegades 
s’ha utilitzat el treball fet als laboratoris amb finalitats 
bèl·liques. Cal recordar també com en situacions de 
crisi econòmica els governs han retallat i marginat la 
recerca en els seus pressupostos, sense tenir en comp-
te les greus repercussions negatives que aquest fet ha 
comportat pel desenvolupament de la societat.

En aquest assaig descriurem com el cinema ha tractat 
les complexes vicissituds que s’han donat al llarg dels 
segles entre el poder i la ciència. Tot i que hi ha mol-
tes pel·lícules que tracten aquesta temàtica, la llista és 
molt extensa, aquí per raons d’espai només, comenta-
rem alguns exemples. 

Pel que fa a les pel·lícules que ens han narrat les difícils 
relacions, sovint tràgiques, que s’han establert entre el 
poder religiós i els científics esmentarem les següents: 
“Galileo” (1968) “Galileo” (La vida de Galileo, 1974), 
“Giordano Bruno” (1973), “Miguel Servet, la sangre y la 
ceniza”, (Miguel Servet, la sang i la cendra, 1988), “Aus 
dem Leben der Hildegard von Bingen” (Visió: la història 
d’Hildegard von Bingen, 2009),  “Cartesius” (Descartes, 
1974), “Pharaoh”, (Faraó, 1966), “The Darwin adventu-
re” (L’aventura de Darwin, 1972) i “Inherit the Wind“ 
(L’herència del vent, 1960),

Quant a la figura de Galileo Galilei (1564-1642) es-
mentarem dos produccions cinematogràfiques, “Gali-
leo” (1968), amb direcció de Liliana Cavani, amb Cyril 
Cusack, en el paper de Galileo i música d’Ennio Morri-
cone i el “Galileo” (La vida de Galileo, 1974) dirigit 
per Joseph Losey, basat en un obra de Bertolt Bre-
cht, protagonitzat per Topol, el protagonista de “The 
Fiddler on the Roof” (El violinista a la teulada, 1971), 
que en aquest film interpretava Galileo Galilei.

Els dos films ens descriuen la vida de Galileo, els seus 
descobriments astronòmics, posant èmfasi en els 
problemes que Galileo Galilei va tenir amb la Inquisi-
ció per defensar la teoria heliocèntrica sobre el movi-
ments dels planetes al voltant del sol de Nicolau Co-
pèrnic. Les dues pel·lícules també narren les relacions 
de Galileo amb el Papa Urbà VIII i com finalment va 
haver d’abjurar de les seves creences per no acabar a 
la foguera. En el cas de Galileo el poder religiós va tenir 
por dels seus descobriments i va fer tot el possible per 
silenciar la seva veu.

En relació a Giordano Bruno (1548-1600) podem 
esmentar el film “Giordano Bruno” (1973) de Giuliano 
Montaldo, amb producció de Carlo Ponti i protagonit-
zat per Gian Maria Volontè (Giordano Bruno) i Charlot-
te Rampling, amb música d’Ennio Morricone. 

És una pel·lícula sobre els pensaments i les idees de 
Giordano Bruno relacionats amb l’astronomia, la re-
ligió, la filosofia i els seus conflictes amb la Inquisició 
que finalment el van fer acabar a la foguera, a Roma, el 
17 de febrer de 1600.

Ciència, poder i cinema (I)
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“Miguel Servet, la sangre y la ceniza”, (Miguel Ser-
vet, la sang i la cendra, 1988). En aquest cas es tracta 
d’una sèrie de televisió basada en una obra d’Alfonso 
Sastre, que en set capítols ens mostra els fets més relle-
vants de la vida de Miguel Servet (1511-1553). Juanjo 
Puigcorbé, interpreta Miguel Servet i José Luís Pellice-
na a Italo Calvino. 

Servet fou un científic que estudià temàtiques diver-
ses com és el cas de la circulació pulmonar de la sang, 
l’astronomia, la meteorologia o la teologia. Van ser 
les seves opinions sobre temes religiosos les que el 
van portar a morir cremat a la foguera, a instàncies 
d’Italo Calvino, a la ciutat de Ginebra el 27 d’octubre 
de 1553.

“Aus dem Leben der Hildegard von Bingen” (Visió: 
la història d’Hildegard von Bingen, 2009), pel·lícula 
de Margarethe von Trotta amb Barbara Sukowa (Hilde-
gard von Bingen), Heino Ferch, Hannah Herzsprung i 
Gerald Alexander Held de protagonistes.

L’argument d’aquesta producció cinematogràfica està 
basat en la vida d’Hildegard von Bingen (1098-1179), 
monja benedictina que quan tenia 8 anys d’edat la 
seva família la va dur a un  monestir benedictí del qual 
va arribar a ser l’abadessa. En el monestir Hildegard 
aprèn a reconèixer les plantes medicinals i a practicar 
la medicina amb malalts. Hildegard von Bingen va es-
tudiar les malalties, les seves causes i com guarir-les.
Hildegard fou una persona molt culta, tenia coneixe-
ments d’anatomia, de fisiologia i de física. També sabia 
música, podia cantar i compondre peces musicals reli-

gioses. Predicava en públic, quelcom que estava reser-
vat als frares. Va tenir tractes amb quatre papes i amb 
l’emperador d’Alemanya. Fins i tot va escriure llibres de 
medicina, teologia i també sobre les visions que afir-
mava que tenia.

La cinta mostra com va haver de fer front al masclisme 
imperant dins de l’església. Molts frares veien en ella 
algú que era més intel•ligent que ells i que els discutia 
els seus privilegis. També li retreien que fingia tenir vi-
sions per donar-se importància i aconseguir així els seus 
propòsits amb mes facilitat. No obstant, la tenacitat i la 
intel·ligència d’Hildegard von Bingen li permeté supe-
rar aquests entrebancs i el seu legat científic sobre les 
temàtiques esmentades ha arribat fins els nostres dies.

“Cartesius” (Descartes, 1974), és una pel•lícula dirigi-
da per Roberto Rossellini amb Ugo Cardea (Descartes) i 
Anne Pouchie de protagonistes. La cinta narra la vida de 
Descartes (1596-1650), el seu treball com a filòsof, mate-
màtic o físic així com les seves relacions amb l’Església 
les quals el van portar a ser sempre molt prudent en el 
moment de publicar els seus treballs científics. En el seu 
cas la prudència li va estalviar problemes amb les autori-
tats eclesiàstiques del moment. Descartes va ser un gran 
pensador. En aquest sentit cal destacar la seva cèlebre 
expressió “cogito ergo sum” (penso, doncs existeixo) a la 
qual també es fa esmen en la pel·lícula. 

“Pharaoh”, (Faraó, 1966), pel·lícula polaca realitzada 
per Jerzy Kawalerowicz amb Jerzy Zelnik (faraó Ramsés 
XIII), Barbara Brylska, Krystyna Mikolajewska, Ewa Krzy-
zewska i Piotr Pawloski, de protagonistes.

Ciència, poder i cinema (I) Eduard J. Chifré i Petit
Col·legiat núm 2246-C
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d’Història Natural d’Oxford el 30 de juny de 1860 entre 
Thomas Huxley, que defensava la teoria de Darwin i 
el bisbe Bishop Wilberforce que l’atacava i en el qual,       
  encara que no sabem les paraules exactes que van

pronunciar ambdós, Huxley a la pregunta del bisbe
sobre si preferia descendir d’un simi per part d’avi
o d’àvia li va respondre què posats a escollir en-

tre un simi o algú que utilitza les seves habilitats per
banalitzar una teoria seriosa, es quedava amb la mona. 

Tot i que Charles Darwin està enterrat a l’abadia de 
Westminster, de ben segur que uns quants segles 
abans Darwin i el seu llibre “l’Origen de els espè-
cies”, també haguessin acabat a la foguera.

“Inherit the Wind“ (L’herència del vent, 1960), 
és una altra producció cinematogràfica relaciona-
da amb Darwin i la seva teoria de l’evolució. És un 
film realitzat per Stanley Kramer, director de temes 
compromesos com “On the beach” (L’hora final, 
1959), drama nuclear o “Judgment at Nuremberg” 
(Guanyadors o vençuts, 1961), sobre els judicis de 
Nuremberg als jerarques nazis. 

El film narra les lluites pel poder que es donen entre 
el faraó Ramsés XIII i els sacerdots de l’Egipte dels fa-
raons.  Ramsés vol acabar amb el poder dels sacerdots 
i quan està a punt d’aconseguir-ho, aquests utilitzen 
un fenomen natural, però desconegut pel poble, un 
eclipsi de sol per fer creure a la gent que tenen poders 
sobrenaturals i derrotar el faraó que els havia desafiat. 
És una pel·lícula crítica amb la religió i els privilegis dels 
sacerdots produïda en plena Guerra Freda.

“The Darwin adventure” (L’aventura de Darwin, 
1972), film dirigit per Jack Couffer (1972), protagonitzat 
per Nicholas Clay (Charles Darwin), Ian Richardson (capi-
tà Fitzroy) i Susan Macready (Emma, l’esposa de Darwin). 

La pel·lícula descriu la vida de Charles Darwin (1809-
1882), el seu viatge en el “Beagle”, les seves controvèr-
sies amb el capità Fitzroy, la importància de les illes Ga-
lápagos per la seva teoria de l’evolució o el procés de 
redacció i publicació del llibre “l’Origen de les espècies” 
(1859). També narra el que va significar la seva teoria 
entre els científics de l’època i el rebombori que va ori-
ginar entre les autoritats eclesiàstiques d’aquells temps. 

Cal destacar la part final de la cinta en la qual es repre-
senta el debat que va tenir lloc al Museu Universitari 

Pel que fa a “Inherit the Wind“ es tracta d’un film prota-
gonitzat per Spencer Tracy, Fredric March y Gene Kelly. 
La pel·lícula es basa en el que es va anomenar “Judici 
del mono” que es va desenvolupar el 1925 a Dayton, 
un poble de Tenesse (EU). El film narra el processament 
de John Scopes, professor d’un col·legi, que se’l va acu-
sar d’explicar la teoria de l’Evolució als seus alumnes. 
Spencer Tracy és l’advocat defensor en la pel·lícula, Fre-
deric March el fiscal, Dick York el mestre i Gene Kelly un 
periodista. 

La pel·lícula mostra com al principi els empresaris de la 
regió fomenten la celebració del judici perquè pensen 
que això els donarà beneficis econòmics. Però quan 
veuen la mala premsa que comportava aquell procés 
pel seu poble se’n penedeixen. Finalment el procés 
acaba amb una sanció econòmica de 100 dòlars al 
mestre. 

El 1988 es va produir una altra versió cinematogràfica 
d’aquest film, dirigida per David Green, amb Kirk Do-
uglas, en el paper de fiscal i Jason Robards en el de 
l’advocat defensor. 

Pel que fa a les produccions cinematogràfiques que han 
tractat temàtiques relacionades amb el poder civil o el 
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militar i la ciència esmentarem aquí: “Socrate”, (Sócrates, 
1971), “Kong zi” (Confuci, 2010), “La vita di Leonardo da 
Vinci” (La vida de Leonardo da Vinci, 1971), “Einstein” 
(1985), “The imitation game” (Desxifrant Enigma, 2014), 
“A Beautiful Mind” (Una ment meravellosa, 2001), “So-
phie Scholl: die letzten tage” (Sophie Scholl: els darrers 
dies, 2005), “Gorillas in the mist” (Goril·les en la boira, 
1988) i “Master and commander” (2003.

“Socrate” (Sòcrates, 1971), pel·lícula dirigida per Ro-
berto Rossellini i protagonitzada per Jean Sylvère (Sò-
crates) i Anne Caprile (Santippe, l’esposa de Sòcrates). 
La cinta narra els dies finals de Sòcrates (470-399 a 
JC). El film descriu el seu pensament filosòfic, les se-
ves relacions conflictives amb el poder polític d’Atenes 
que finalment li van comportar un judici en el qual se 
l’acusà de menysprear els deus i de corrompre els joves 
del seu temps i la seva condemna a mort per enverina-
ment amb cicuta. 

“Kong zi” (Confuci, 2010), film realitzat per Hu Mei 
i protagonitzada per Chow Yun-Fat (Confuci), Chen 
Daoming i Zhou Xun. 

de Florència, tot i que amb aquesta família no van re-
sultar ser tant bones com ell esperava perquè no li van 
fer els encàrrecs de feina que ell hauria volgut. En defi-
nitiva, es tracta d’una sèrie que ens permet aproximar-
nos a conèixer la figura de Leonardo da Vinci tant des 
de la seva vida privada com artística i científica.

Pel que fa a la figura d’Albert Einstein (1879-1955) 
s’han fet diverses produccions cinematogràfiques. Es-
mentarem aquí la minisèrie televisiva, de dos episodis, 
“Einstein” (2008), dirigida per Liliana Cavani i protago-
nitzada per Vincenzo Amato (Albert Einstein) i Maya 
Sansa (Mileva Maric, la primera esposa d’Einstein). 

La sèrie, de dos episodis narra els treballs científics 
d’Einstein, entre ells la Teoria de la Relativitat i l’Efecte 
fotoelèctric (amb el que va guanyar el premi Nobel 
de Física el 1921) així com la vida familiar, social i 
d’activista per la pau d’aquest físic. En la minisèrie tam-
bé es fan referències a altres científics com és el cas de 
Max Placnk, Robert Oppenheimer o Arthur Eddington.
Al llarg d’aquesta producció televisiva també es des-
criuen els problemes que Einstein va tenir amb el 

És una producció cinematogràfica xinesa que narra 
aquells anys de la vida del filòsof xinès Confuci (551-
479 a JC) en què es va dedicar a la política a l’estat de 
Lu ubicat al nord de la Xina. Confuci va viure en una 
època de contínues guerres civils. El filòsof va dur una 
política de pacificació. La seva influència davant del rei 
li va comportar molts conflictes que finalment el van 
conduir a l’exili voluntari. Amb aquesta decisió de Con-
fuci la política a la Xina d’aquells temps va perdre un 
gran pensador i un home de pau.

“La vita di Leonardo da Vinci” (La vida de Leonardo 
da Vinci, 1971), sèrie de televisió, de 5 episodis, que 
sota la direcció de Renato Castelldini, i protagonitzada 
per Philip Leroy (Leonardo da Vinci), descriu la vida i 
l’obra, artística, científica i tècnica de Leonardo da
Vinci. 

Amb el visionat d’aquesta sèrie podrem conèixer els
vincles de Leonardo da Vinci (1452-1519) amb la gent 
més poderosa del seu temps. Veurem com, gràcies al 
seu talent, Leonardo, que es va formar al taller del pin-
tor Verrocchio, va poder treballar i gaudir de la protec-
ció del duc Ludovico Sforza a Milà i ja al final de la
seva vida del rei Francesc I de França. També conei-
xerem les relacions de Da Vinci amb els Medici

Nazisme, principalment per la seva condició de jueu, 
i com finalment va haver d’abandonar definitivament 
Alemanya i marxar cap els Estats Units. Cal destacar 
un moment important de la sèrie en el qual Einstein 
li deixa anar a un nazi la seva famosa frase “Hi ha dues 
coses infinites: l’Univers i l’estupidesa humana. I del 
Univers no n’estic segur”. 

En la minisèrie també es descriu la relació d’Einstein 
amb la bomba atòmica i el seu posicionament a favor 
de la pau i contrari a totes els guerres la qual cosa li va 
comportar diversos problemes als Estats Units a causa 
de la Guerra Freda. 

En el proper número de la 
revista CBCAT (28) es publi-
carà la segona part d’aquest 
article.
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