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L’aparició creixent de noves tecnologies relacionades amb l’emissió de 
radiacions electromagnètiques ionitzants (raigs X, radiacions gamma) 
i, sobretot, l’ús extensiu de tecnologies que emeten radiacions no 
ionitzants (de baixa freqüència, llum visible o telecomunicacions) 
poden ser la causa d’alguns efectes desconeguts sobre els essers 
vius. En concret, la col·legiada Elisabet Silvestre ens descriu els efec-
tes dels camps electromagnètics sobre el sistema endocrí, nerviós i 
immunològic.

Una vegada més, Josep Chifré ens mostra la gran quantitat de films 
relacionats amb les ciències de la vida. En aquesta ocasió, amb un 
exhaustiu recull de pel·lícules sobre el món vegetal (arbres, plantes i 
boscos), que ens descobreixen tot allò que tenim al nostre abast per 
aprofundir en el regne vegetal.

L’any passat, en la revista del darrer trimestre, us felicitava les festes 
mentre els mitjans de comunicació ens bombardejaven amb mantres 
fatídics. Malauradament, la situació no ha millorat gaire, però crec que 
l’actitud positiva és més saludable que la queixa. Per això, aprofito 
novament per felicitar-vos el Nadal, en nom de tots els membres de 
la Junta de Govern del vostre Col·legi, i per desitjar-vos un 2013 ple 
d’èxits, professionals i personals.

editorial   Miquel Pardo González   |   President de la Comissió de Publicacions del CBC

Aquest número de la nostra revista és una nova oportunitat 
per gaudir d’una bona estona ampliant coneixements i, també, 
posant en pràctica allò que ens diu David Bueno en el seu 
excel·lent article sobre la difusió de la ciència:

“Crec que avui dia ja hem superat la separació entre ciència 
i tècnica d’una banda i pensament humanista d’altre. El 
coneixement científic és part de la cultura i la forma de ser 
i pensar d’un poble, la ciència estructura la idea que tenim 
del món i de les relacions  entre els  homes. No hi ha ciència 
sense implicacions ètiques i morals. Per tant explicar, es a 
dir difondre i divulgar la ciència, és un fet cabdal dins d’una 
societat  que vulgui ser moderna. El coneixement científic es 
essencial per defugir dels mites del pensament màgic i poder 
fer un món sostenible i una societat més justa.”  

Així mateix, sabrem com el model TPCK o CTPD (Conei-
xement Tecnològic, Pedagògic i Disciplinar) millora la tasca 
docent, sumant la reflexió teòrica i l’aplicació pràctica. Aquest 
model, aplicat a l’ensenyament de la biologia a la secundària,  
facilita el disseny de les estratègies més adients per a una 
millora real de l’aprenentatge dels alumnes. El desenvolupa-
ment d’aquesta nova eina docent és l’objecte de l’article de 
Carlos Giménez. 
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La ciència, definida com el conjunt de coneixences d’un 
cert ordre de coses, i la tècnica, que es nodreix dels avenços 
científics, tenen un impacte cabdal en tots els aspectes de la 
nostra vida, i hi confiem bona part del nostre futur. Només 
cal que fem una ullada al nostre voltant. Des dels objectes 
més quotidians fins als més sofisticats tractaments biomèdics 
tenen el seu origen en la ciència o bé en són conseqüència. 
Paradoxalment, però, per a moltes persones la ciència és 
una gran desconeguda, la qual cosa genera incomptables 
contradiccions. D’una banda, perquè de vegades –o sovint– 
la tècnica es percep com un element deshumanitzador, i hi 
ha qui associa progrés a destrucció, malgrat pràcticament 
ningú renunciï al progrés. D’altra, perquè no sempre resulta 
senzill explicar conceptes aparentment complexos amb un 
llenguatge planer sense que es perdi rigor i precisió, i sense 
induir interpretacions capcioses. És aquí on la difusió de la 
ciència troba el seu camp natural d’actuació, com el repte 
d’assolir el nivell adequat i també com la responsabilitat del 
divulgador envers la societat.

Per què comunicar i divulgar ciència: el resum d’una 
obvietat que no sempre resulta prou òbvia

Per motius obvis, no hi ha cap persona capaç de capir totes 
les noves troballes. Per exemple, només en els darrers 12 
mesos s’han publicat més de 700.000 treballs especialitzats 
en biologia i medicina. Aquí és on entra en joc la difusió de la 
ciència. En aquest context, l’objectiu de la difusió de la ciència 
és enfortir la participació social de la ciutadania amb conei-
xement de causa, perquè pugui participar en les decisions 
col·lectives amb igualtat de drets i també de responsabilitats; 
és a dir, comunicar i divulgar ciència com a pre-requisit per 
enfortir i aprofundir en els mecanismes democràtics.

Aquí cal emfatitzar una distinció important en la difusió de la cièn-
cia, la que separa comunicar de divulgar. Comunicar és explicar 
els descobriments científics de forma senzilla i comprensible per 
al gran públic; divulgar, en canvi, és disseminar aquests coneixe-
ments junt amb les implicacions personals, socials i ètiques que 
comporten. Totes dues facetes són igualment importants, però 

quan hom fa difusió de la ciència cal que tingui present en quin 
dels dos registres la vol fer –o en quin dels dos registres cal que 
sigui feta per arribar al públic destinatari.

Tanmateix, malgrat la justificada necessitat de fer difusió de la 
ciència, hom sovint té la sensació que la difusió de la ciència 
no té el recolzament que hauria de tenir. Tret de comptades 
excepcions mediàtiques, quants llibres de divulgació es poden 
trobar a les llibreries sense encarregar-los? quantes pàgines hi 
dediquen habitualment els diaris? quants reportatges sobre 
ciència actual s’emeten per la televisió en hores de màxi-
ma audiència? quants programes de ràdio específics hi ha? 
quantes obres de divulgació es duen a la Fira de Frankfurt? o 
quantes n’hi ha habitualment a les parades de Sant Jordi? És 
cert que hi ha mèdia que hi dediquen algunes de les seves 
pàgines quan hi ha avenços socialment impactants o de forma 
regular, per exemple setmanalment, i que hi ha editorials amb 
col·leccions especialitzades, així com també alguns programes 
audiovisuals. Per tant no vull que aquest paràgraf s’interpreti 
com un lament generalitzat, sinó com una reflexió que ens 
permeti avançar en la direcció correcta. 
       
En aquest sentit, una de les causes de la manca relativa de 
difusió científica és la tradicional i artificial dicotomia entre 
cultura i ciència. Quan es parla de cultura generalment es fa 
referència a literatura, història, art, filosofia, música, cinema, 
poesia o teatre, però no a ciència. Però la ciència també 
és cultura, atès que com les altres manifestacions culturals 
condiciona la nostra manera de pensar, de viure, de veure el 
món i d’organitzar-lo. Un exemple molt significatiu és el de la 
teoria de l’evolució. D’una banda, per exemple, té importants 
conseqüències biomèdiques, atès que si no estiguéssim empa-
rentats amb els ratolins no els podríem utilitzar com a model 
experimental per analitzar patologies humanes i fàrmacs i 
tractaments per combatre-les. D’altra, però, ha condicionat 
el desenvolupament de la filosofia de molts filòsofs de finals 
del segle XIX i del XX, i condiciona la manera com veiem el 
món, i en conseqüència de com ens hi relacionem –no és el 
mateix està al capdamunt de la creació, que ser una branca 
més d’un complex arbre de la vida amb una única soca.
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Qui ha de fer difusió de la ciència i com s’ha de fer: 
un xic d’història per entendre el present i planificar el 
futur

Durant bona part de la història de la humanitat, el coneixement 
dels avenços científics han estat el feu d’unes poques persones. 
Quan va començar la difusió social de la ciència? Per motius ob-
vis, va començar en forma de textos escrits, atès que els mitjans 
audiovisuals són molt més recents (de fet, en aquest article em 
centro quasi exclusivament en la difusió escrita, la qual cosa no 
és per treure mèrit a les altres formes de difusió, sinó únicament 
per poder abordar el tema amb prou profunditat amb l’extensió 
adequada). Probablement, hom pot considerar que el primer 
divulgador modern va ser l’astrònom, filòsof, matemàtic i físic 
italià Galileo Galilei (1564-1642), que va divulgar la teoria he-
liocèntrica de Copèrnic. Els motius pels quals pot ser considerat 
com el primer divulgador modern són que en els seus escrits de 
difusió va utilitzar l’italià, un idioma vulgar, en comptes del llatí, 
emprat tradicionalment a Europa en els estudis científics, i que 
va fer servir una prosa clara, bella i convincent. És a dir, que va 
teixir els seus escrits perquè els poguessin entendre persones no 
directament vinculades a la ciència. Algunes de les seves obres de 
difusió són L’assagista, Diàlegs sobre els dos màxims sistemes del 
món, ptolemaic i copernicà, i Diàlegs sobre dues noves ciències.

Tanmateix, probablement els primers divulgadors conscients 
de què feien difusió van ser l’escriptor Bernard Fontenelle 
(1657-1757), el naturalista i filòsof Georges-Louis Leclerc 
–Buffon– (1707-1788), l’acadèmic i pare de l’Enciclopèdia 
francesa Denis Diderot (1713-1784), l’astrònom Nicolás 
Flammarion (1842-1925) i l’escriptor Jules Verne (1828-1905), 
pertanyents tots ells a l’anomenada escola francesa. Aquest 
esperit divulgador es va traslladar desprès a l’anomenada 
escola prusianoalemanya, en què destaquen el naturalista i 
filòsof Wolfang Goethe (1749-1832), el naturalista Alexander 
von Humboldt (1769-1859), el físic, matemàtic i metereòleg 
Hermann Helmholtz (1821-1894), i els físics Ludwig Boltz-
mann (1844-1906), Albert Eisntein (1879-1955), Werner Karl 
Heisenberg (1901-1976), Erwin Schöedinger (1887-1961), 
Max Plank (1858-1947) i Niels Bohr (1885-1962).

En paral·lel va sorgir també l’escola anglosaxona, on desta-
quen els anglesos Joseph Priestley (1733-1804), l’acadèmic i 
enciclopedista Ephraim Chambers (1680-1740), el naturalista 
Erasmus Darwin (1731-1802), el físic i químic Michael Faraday 
(1791-1867), Charles Darwin (1809-1882), el periodista i edi-
tor Robert Chambers (1802-1871), el zoòleg Thomas Henry 
Huxley (1821-1895) i el físic James Clerk Maxwell (1831-
1879). Dins aquesta mateixa escola anglosaxona, però a l’altra 
banda de l’Atlàntic, destaquen els americans George Gamow 
(1904-1968), Isaac Asimov (1920-1992), Carl Sagan (astrofísic) 
(1934-1996) i Stephen Jay Gould (1941-2002), entre molts 
altres encara en actiu, com el mateix James Watson (1928). 
Aquesta llista podria ser –i hauria de ser– molt més llarga, però 
tanmateix aniria en detriment de l’aspecte divulgatiu d’aquest 
article. Tanmateix, vull fer notar que inclou tant científics –la 
majoria– com també escriptors, la qual cosa em serveix per 
comentar l’ambigüitat encara ara existent sobre qui s’hauria de 
dedicar a la difusió de la ciència, els científics o els periodistes 
i escriptors. O, en opinió de qui escriu aquestes ratlles, ambdós 
col·lectius en funció del tipus concret de difusió, i sempre 
en el ben entès de què siguin científics capaços d’explicar el 
conceptes complexos en termes senzills i propers al lector, o 
periodistes i escriptors especialitzats.

Hi ha, però, un famós divulgador de l’escola anglosaxona 
que no he esmentat, perquè mereix un paràgraf especial. Em 
refereixo a l’editor anglès John Newbery (1713-1767), que va 
escriure el primer llibre de divulgació destinat especialment als 
joves, del qual va vendre 30.000 exemplars. El motiu pel qual 
li vull dedicar un paràgraf especial és el títol del llibre, atès que 
reflecteix a la perfecció les característiques que hauria de tenir 
una obra de difusió de la ciència: The Newtonian system of 
philosophy adapted to the capacities of young gentlemen and 
ladies, and familiarized and made entertaining by objects with 
which they are intimately acquainted: being the substance of 
six lectures read to the Lilliputian society, by Tom Telescope, 
A.M. and collected and methodised for the benefit of the 
young of these kingdoms / by their olf friend Mr. Newbury... 
Who has also added variety of cooper-plate cuts, to illustrate 
and confirm the doctrines advanced.
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Probablement, en l’actualitat cap editor publicaria un llibre 
amb un títol tant llarg com aquest, però en opinió de qui 
escriu aquestes ratlles resumeix totes les característiques que 
ha de tenir un treball de difusió. Analitzem-ho breu però 
sistemàticament. (1) Tracta un tema concret d’interès social 
(The Newtonian system of philosophy); (2) està escrit en un 
llenguatge proper al públic al qual va destinat, per fer-ho 
comprensible (adapted to the capacities of young gentlemen 
and ladies); (3) conté elements que el fan proper al lector (and 
familiarized and made entertaining by objects with which they 
are intimately acquainted); (4) està escrit de manera que resulti 
atractiu (being the substance of six lectures read to the Lillipu-
tian society, by Tom Telescope); (5) el títol conté elements que 
cridin l’atenció del lector (fixeu-vos en la fictícia Lilliputian 
society, que fa referència a l’edat dels joves a qui va dirigit, i 
al també fictíci nom de l’autor Tom “Telescope”, que remet 
novament al tema del llibre); (6) repeteix els conceptes més 
importants de forma diferent, per fer-los més comprensibles 
(en aquest cas, respecte a qui va dirigit el llibre: collected and 
methodised for the benefit of the young of these kingdoms); 
(7) posa èmfasi en la novetat del què explica (en aquest cas, 
en el també fictici nom del bon amic que recull les conferèn-
cies: by their olf friend Mr. “Newbury”), i (8) conté elements 
gràfics que ajuden la lectura i la interpretació (Who has also 
added variety of cooper-plate cuts, to illustrate and confirm 
the doctrines advanced). Penso que aquest títol és tant explícit 
que poca cosa més podria afegir-hi, llevat d’una reflexió final, 
a la qual dedico el darrer apartat.

L’emoció de la difusió i la difusió amb emoció

Deia al paràgraf introductori que la difusió de la ciència és 
un repte i una responsabilitat, i que els avenços científics 
generen incomptables contradiccions. Veiem-ne un parell 
d’exemples contraposats que ens poden aportar idees que 
considero interessants. Enguany el premi Nobel de medicina 
i fisiologia ha estat concedit al britànic John B. Gurdon i al 
japonès Shinya Yamanaka per haver demostrat respectivament 
que les cèl·lules madures es poden reprogramar i esdevenir 
cèl·lules mare pluripotents, i per identificar els gens necessaris 
per fer-ho experimentalment en mamífers –i per tant també 
amb cèl·lules humanes–. Aquestes cèl·lules reprogramades, 

que reben el nom de cèl·lules mare pluripotents induïdes o 
iPS, són un element clau per al desenvolupament de tracta-
ments efectius de medicina regenerativa.

Se n’ha parlat molt, i actualment poques persones dubten 
de la seva utilitat, però quan es va començar a parlar de les 
possibilitats de la medicina regenerativa i de les cèl·lules 
mare, fa poc més d’una dècada, no era gens infreqüent 
sentir comentaris que comparaven aquestes teràpies amb els 
experiments del mític i fictici Dr. Frankenstein, i la utilització 
de cèl·lules mare a la generació d’humans al laboratori per 
extreure’ls els òrgans. Ara, en canvi, molts mèdia parlen 
d’alguns dels avenços científics més espectaculars i prome-
tedors que es produeixen en aquesta disciplina científica, i 
ningú en fa escarafalls, sinó tot el contrari. Per exemple, dos 
dels avenços més recents que han generat articles en diaris 
i han aconseguit arrancat alguns segons en noticiaris televi-
sius han estat la generació al laboratori d’un precursor d’un 
ull humà i d’un timus funcional a partir de cèl·lules mare 
pluripotents. Què ha passat en aquesta dotzena d’anys? A 
banda d’un impressionant progrés científic, hi ha hagut una 
excel·lent campanya de difusió d’aquests progressos, la qual 
ha inclòs comunicació i també divulgació.

El segon exemple fa referència als organismes modificats 
genèticament, i el resultat ha estat completament diferent. 
Tots gaudim dels múltiples beneficis de la biotecnologia, en 
forma de fàrmacs i noves teràpies, però molta gent arrufa el 
nas en sentir el qualificatiu transgènic, i el nombre de mites 
i llegendes urbanes es van perpetuant sense aturador, com 
per exemple l’existència de melons transgènics al mercat, 
que les fruites tenen menys gust ara que fa 20 anys a causa 
dels transgènics, que “contaminen” els camps on han estat 
sembrats o que nombroses persones han patit conseqüències 
greus en la seva salut, entre molts altres, i que he esmentat en 
ordre creixent d’impacte emocional. Contràriament, també hi 
ha qui diu que són part de la solució a alguns dels problemes 
d’alimentació, de matèries primeres i de combustibles que 
ha d’afrontar la humanitat.

Què ha passat en aquest cas? Molt probablement, que des 
de la ciència no s’ha sabut fer una bona difusió (comunicació 

Imatge il·lustrativa que simbolitza algunes de les interpretacions que 
s’han fet aquests darrers dotze anys sobre la recerca amb cèl·lula mare. 
A dalt: cèl·lula mare em   artir de cèl·lules mare humanes, que podria 
ser emprada per tractar determinats tipus de ceguera.

Difusió científica en diversos medis de la premsa escrita. Es mostra un 
exemple de pàgines de publicació setmanal (dreta) i d’una pàgina dins 
la informació habitual per destacar un avenç socialment impactant.
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+ divulgació) de què són, com es fan, per a què serveixen i 
quines conseqüències poden tenir els organismes modificats 
genèticament. En aquest sentit, la immensa majoria d’articles 
i llibres de difusió amb base científica sobre els organismes 
modificats genèticament apel·len a la seguretat, a com es fan 
i per a què serveixen, amb textos i il·lustracions sobre els 
vectors que s’utilitzen i com són els laboratoris i hivernacles, 
i inclouen llistats i estadístiques. Tot plegat molt científic, 
certament, però molt poc emotiu, especialment a Europa, on 
la manca d’aliments no és, des de fa dècades, un problema 
–però la por a emmalaltir és ben present.

En canvi, els col·lectius detractors d’aquests tecnologies –o de 
la utilització d’aquests organismes– apel·len a les emocions 
humanes més bàsiques, amb imatges sovint manipulades o fora 
de context però que resulten impactants. Per exemple, no és 
estrany que es mostrin imatges de persones vestides gairebé 
com astronautes que aparentment manipulen llavors trans-
gèniques, per emfatitzar un hipotètic perill, quan en realitat 
estan manipulant pesticides que tant es poden fer servir en 
conreus transgènics com convencionals. En canvi, en el cas 
concret de les cèl·lules mare, la difusió va fer èmfasi en la salut 
dels mateixos destinataris de la difusió, i en la possibilitat de 
guarir malalties fins ara incurables sense perjudicar ningú (és 
a dir, sense generar nens per robar-los els òrgans, com alguns 
col·lectius deien inicialment). Probablement per aquests –i 
segur que per molts altres– motius la percepció d’aquests 
dues tecnologies sigui tant diferent, i també la percepció dels 
organismes modificats genèticament a Europa respecte a la 
que tenen en altres continents, com a Àsia, on la quantitat 
d’aliments sí segueix sent, malauradament, un problema.

Què vull dir amb tot això? Doncs que per aconseguir que la 
difusió de la ciència arribi als seus destinataris i penetri dins 
l’intel·lecte no n’hi ha prou amb reunir les vuit característi-
ques que esmentava a l’apartat anterior (recolzant-me en el 
títol del llibre de John Newbery), ni en sentir emoció per la 
difusió, sinó que cal que la difusió emocioni. En aquest sentit, 
la neuroeconomia –la disciplina científica que estudia com 
el cervell pren decisions– ha demostrat abastament que les 
decisions que prenem són, eminentment, emotives, no pas 
racionals, malgrat necessitin d’elements racionals previs.

En conseqüència, si com deia a l’inici de l’article l’objectiu de 
la difusió de la ciència és enfortir la participació social de la 
ciutadania amb coneixement de causa perquè pugui participar 
en les decisions col·lectives amb igualtat de drets i també de 
responsabilitats, una bona difusió ha de combinar racionalitat 
i emoció. Aquest és, al meu entendre, el repte dels que ens 
dediquem a la difusió. I també la responsabilitat, atès que mal 
emprada l’emoció és una eina molt poderosa de manipulació.

     Epíleg: difusió de la ciència, poesia del coneixement

M’ha sortit un article relativament llarg de difusió sobre la difu-
sió de la ciència, en el qual he intentat fer comunicació i també 
divulgació. Tanmateix, un poeta seria capaç de resumir-ho en 
uns pocs versos, com els següents, que he agafat del poemari 
Ull entorn, d’Andreu Subirats (i que he tret de context, però 
que tanmateix s’adiuen a la perfecció al que vull transmetre 
amb aquest article):

Matí llustrós de neu tardana
que no ressent los bons projectes
del dia que tot just esclata.
Parla’m de les coses més altes
amb el llenguatge més senzill, 
destria el boll del bon gra
que m’ha de nodrir els llanguiments
amb los adobs de l’afecte,
empelta’m los més bons esqueixos
de matí d’hivern en los meus
designis bords, dóna’m la mà
en forma de núvol lleuger
que amenaça i no fa temor,
i porta’m lo migdia ple
d’un sentit generós.

  Andreu Subirats
  Ull entorn (2006)

Potser és això el que hauria d’esdevenir la difusió de la ciència, 
una mena de poesia del coneixement.

Galileu Galilei, probablement el primer difusor modern de la ciència, 
i portada dels seus Diàlegs.
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La situació del sistema educatiu a Catalunya és motiu darrera-
ment de multitud de notícies als mitjans de comunicació, cen-
trades en general en aspectes com ara:

• Les retallades en els recursos econòmics i humans dedicats 
a l’ensenyament (motivades o no per la crisi econòmica ac-
tual).

• Els resultats (dolents) obtinguts pels nostres alumnes en els 
tests d’avaluació externa del sistema, com ara les proves PISA 
(OECD, 2012).

• Els successius canvis d’estructura i curriculars motivats per 
l’alternança de governs i per la manca de consens de les for-
ces polítiques.

Tots aquests aspectes sovint són tractats amb un component 
conjuntural i ideològic tan fort que no contribueixen en cap 
mesura al que hauria de ser el debat central en el món edu-
catiu: quines són les estratègies més adients per obtenir una 
millora real en l’aprenentatge dels nostres alumnes?

La situació del professorat no és tampoc en aquests moments 
gaire optimista, ja que als constants retrocessos en les condi-
cions salarials i laborals (compartits, això sí, amb la majoria dels 

treballadors d’altres sectors) hem d’afegir altres elements que 
contribueixen al seu desànim:

• La pèrdua progressiva de la consideració social de la tasca 
dels docents.

• La inexistència d’una veritable carrera professional del do-
cent: al marge del  possible exercici de certes responsabili-
tats directives i fora dels mecanismes automàtics de millora 
salarial, no existeix cap tipus de promoció del professorat 
(en funció de la seva progressiva acumulació d’experiència 
docent i de la seva adquisició de noves capacitats).

• Els freqüents canvis de sistema educatiu (fins a cinc en els da-
rrers vint anys): LODE (1985), LOGSE (1990), LOPEG (2001), 
LOCE (2002), LOE (2006), i l’anunciada LOMCE (2014). Ca-
dascun d’aquests ha aportat la seva pròpia terminologia i ha 
obligat els docents a refer les seves programacions d’aula, 
sense que en cap cas hi hagi hagut temps suficient per fer 
una reflexió profunda i exclusivament pedagògica dels avan-
tatges i inconvenients de cada sistema.

• L’extensió de l’educació obligatòria fins als setze anys, tot i 
que suposa un evident avenç social, significa una tasca ex-
tra d’atenció a la diversitat a l’aula per al professorat, uni-
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Malgrat tot, vivim una època amb oportunitats per als do-
cents

Encara que la sèrie de situacions enunciades anteriorment jus-
tifica objectivament un cert desànim del professorat, cal que 
mirem d’invertir aquesta tendència dedicant la major part dels 
nostres esforços a aprofitar les oportunitats que ens proporcio-
na el fet de dedicar-nos a la docència al segle XXI.

En primer lloc, cal que ens adonem que l’accés pràcticament 
únic a la informació que ens permet Internet obliga a un canvi 
en el rol del professor, que ha de passar necessàriament de 
ser-ne un facilitador a convertir-se en un gestor d’aquesta (Vi-
vancos, 2008), de la mateixa manera que el concepte mateix 
d’aprenentatge dels alumnes ha d’evolucionar progressivament 
de l’acumulació de coneixements a la capacitat d’estructurar 
aquesta informació.

Hem de centrar la nostra atenció, doncs, en les grans possibili-
tats que obre aquest canvi en la nostra tasca com a professors i 
no pas en les dificultats que tindrem per adaptar-nos-hi.

Mai abans no havia estat possible per als docents de nivells 
no universitaris l’accés a la generació, publicació i difusió dels 
seus materials d’aula amb la facilitat i immediatesa amb la qual 
ho és avui, de forma instantània i des de qualsevol suport tec-
nològic.

Si entenem que els nostres alumnes són diferents en la seva 
manera d’aprendre a com ho érem nosaltres i que per tant allò 
que necessiten d’un  professor també és diferent al que neces-
sitàvem nosaltres a la seva edat, queda clar que estem obligats 
a oferir-los un entorn d’aprenentatge adaptat a la realitat social, 
cultural i tecnològica dels nostres dies.

da als canvis en l’estructura social i la incorporació massiva 
d’alumnes de procedències diverses que ha calgut integrar 
en el sistema.

• L’augment constant d’exigències respecte de la formació dels 
alumnes  que la societat trasllada a l’escola (com ara la pro-
gressiva implantació del model multilingüe) implica com a 
conseqüència un constant increment de les competències 
professionals requerides als docents, sense que aquests hagin 
rebut la formació adequada en molts casos.

• L’omnipresència de les TAC (tecnologies per a l’aprenentatge 
i el coneixement) suposen en molts casos un maldecap per al 
professorat quan xoquen amb els problemes habituals de les 
TIC (tecnologies de la informació i la comunicació): escasse-
tat de mitjans, inestabilitat de l’accés a Internet als centres, 
manca de formació del professorat en l’ús de les diferents 
eines, etc.

• De manera específica, en el col·lectiu de biòlegs que des-
envolupem la nostra activitat professional en el món de 
l’ensenyament a secundària, hi ha la tendència a considerar 
aquesta activitat “menor” en comparació a la dels nostres 
col·legues que es dediquen a la recerca, a l’àmbit hospitalari 
o fins i tot al món de l’empresa.

Malgrat tot això, si considerem la nostra activitat docent real-
ment com una professió i no simplement com una feina remu-
nerada, si creiem que una actitud optimista és millor que una 
altra de pessimista, si pensem que els canvis són no només ne-
cessaris sinó útils, aleshores cal que estiguem atents a conèixer, 
i arribat el cas incorporar a la nostra pràctica, les propostes de 
millora d’aquesta tasca que vinguin del món de la pedagogia i 
que estiguin exemptes de qualsevol interès extemporani.

Coneixement
Tecnològic, Pedagògic

Disciplinar
(CTPD)

Coneixement
Tecnològic
Pedagògic

(CTP)

Coneixement
Tecnològic
Disciplinar

(CTD)

Coneixement
Pedagògic
Disciplinar

(CPD)

Coneixement
Pedagògic

(CPD)

Coneixement
Disciplinar

(CD)

Coneixement
Tecnològic

(CT)

CONTEXTOS

Font: http://tpack.org
Traduïda per l’Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2011)
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En aquest sentit, els recursos d’ensenyament-aprenentatge 
que utilitzem a l’aula han d’estar especialment concebuts 
des d’aquesta òptica, i això implica que el professor ha de fer 
l’esforç de generar per si mateix no tant continguts, sinó es-
tructures que integrin informació provinent de diferents fonts i 
que continguin com a valor afegit la seva capacitat de síntesi i 
anàlisi crítica.

Adopta, adapta, crea i comparteix

Aquest és l’enunciat que hauria de presidir la nostra feina en 
aquest aspecte de la generació de materials (presentacions, ma-
pes mentals o conceptuals, reculls de recursos, etc) que ajudin 
a organitzar el coneixement als nostres alumnes, ja que si pre-
tenem exigir-los que facin seus els materials que els presen-
tem, la primera cosa que hauríem de fer és fer-los nostres 
prèviament.

En aquest enunciat podem trobar dos aspectes fonamentals en 
l’exercici responsable de la professió docent als nostres dies. En 
primer lloc, qualsevol activitat del tipus que sigui que proposem 
als nostres alumnes hauria d’estar sempre integrada en un cir-
cuit de retroalimentació conegut com a cicle d’acció completa, 
part essencial del moviment pedagògic anomenat pràctica re-
flexiva. (Schön, 1983)

En aquesta concepció del disseny d’activitats o recursos, el punt 
de partida és l’autocrítica que realitza el docent (en funció de 
la reflexió sobre la seva pròpia experiència) i dels resultats en 
termes d’aprenentatge real dels seus alumnes.

La detecció de disfuncions ha de portar a un procés de millora 
continuada de la seva pràctica basat en la recerca de noves 
idees que provinguin d’altres docents o de teòrics, l’adaptació 

d’aquestes idees a les seves pròpies circumstàncies (tipologia de 
l’alumnat, disponibilitat de mitjans i coneixement de les seves 
pròpies capacitats), l’aplicació a l’aula i l’avaluació dels resultats 
obtinguts, que alhora serà l’origen de posteriors modificacions 
dels recursos utilitzats.

En segon lloc, aquest enunciat fa una referència directa a la 
possibilitat (i podríem dir obligació) que tenim els professors 
de compartir amb la comunitat de docents aquelles reflexions 
i elaboracions que hagin pogut ajudar-nos a millorar la nostra 
tasca educativa.

En suma, el treball en xarxa de forma col·laborativa, aprofi-
tant idees d’altres col·legues i retornant les nostres creacions, 
permet un avanç molt més ràpid, alhora que el contrast de la 
nostra pròpia experiència amb la d’altres professors proporcio-
na sens dubte un enriquiment recíproc que avui en dia pot ser 
constant, asíncron i instantani gràcies a Internet. No importa 
el moment ni el lloc, no calen reunions, desplaçaments i altres 
molèsties que en el passat frenaven aquesta forma de treball.

Actituds com les dels docents que es limiten a seguir el llibre de 
text com a única font de coneixement, o que utilitzen els mate-
rials publicats a Internet només de forma passiva, sense aportar-
hi res, aniran quedant inevitablement (i afortunadament!) fora 
d’allò que es pugui considerar admissible. D’igual manera que 
critiquem els alumnes per fer els treballs a força de “copiar i 
enganxar”, els docents no hauríem de caure en el mateix error.

El model TPACK

Arribats a aquest punt, és evident que cada docent ha de trobar 
el seu propi estil, la seva pròpia manera d’adaptar-se a les cir-
cumstàncies abans exposades, i això no és fàcil, ja que la major 

El model TPACK aplicat a l’ensenyament de la biologia a secundària

Cicle d’acció completa de la pràctica reflexiva

REVISIÓ EXPERIÈNCIA
DOCENT

APLICACIÓ
A L’AULA

IDENTIFICACIÓ
DEFICIÈNCIES

RECERCA
EXPERIMENTACIÓ
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part de nosaltres, a part de la nostra major o menor predisposi-
ció i experiència professional, no hem rebut formació específi-
ca en l’àmbit pedagògic que ens permeti fer aquest canvi amb 
unes certes garanties d’èxit.

És per això que l’aparició de models, de pautes generals que 
ens puguin servir de punt de partida o de guia en el nostre 
procés personal de millora, han de ser un motiu d’alegria, un 
alleugeriment que ens faci començar a caminar amb la con-
vicció que proporciona disposar d’un marc teòric que avali les 
nostres passes.

El model TPACK (CTPD ó coneixement tecnològic, pedagògic 
i disciplinar) (http://www.tpck.org) és un magnífic exemple de 
sistema teòric que ens pot orientar a l’hora de plantejar el dis-
seny de les nostres estratègies i activitats docents.

En aquest model es fa èmfasi en els aspectes següents: (Harris, 
2011)

• El punt de partida de qualsevol plantejament pedagògic ha 
de ser l’observació i anàlisi de les necessitats d’aprenentatge 
dels alumnes que no estiguin sent cobertes per les nostres 
activitats en cada moment.

• Hem de considerar que qualsevol activitat d’aprenentatge 
que puguem adaptar o dissenyar ha de contemplar sempre 
els tres aspectes següents:

1 Quins continguts pretén transmetre aquesta activitat?

2 Quina utilitat aporta aquesta activitat en relació a la forma en 
què aprenen els nostres alumnes? Té en compte els seus co-
neixements previs, la seva forma d’estructurar-los i les seves 
dificultats d’aprenentatge?

3 Quin suport és el més adient per a desenvolupar aquesta 
activitat?

• El suport tecnològic utilitzat no ha de ser el protagonista de 
l’activitat, sinó simplement el context natural en què aques-
ta es desenvolupa. En particular, cal fugir d’una tendència 
força estesa entre el professorat amant de la tecnologia que 
consisteix a començar a pensar per l’eina (què podré fer amb 
aquest nou programari o maquinari que acabo de descobrir?) 
en comptes de començar a pensar a partir de les necessitats 
d’aprenentatge detectades. (Adell, 2010)

• En el disseny de les estratègies, materials o recursos que 
intentem aplicar a l’aula per millorar aquestes mancances 
hem de tenir sempre present que aquestes activitats haurien 
d’estar al més prop possible de la intersecció dels tres àmbits 
abans esmentats.

Aplicació pràctica del model: les taxonomies d’activitats

Un requisit fonamental perquè el nostre col·lectiu pugui ma-
nifestar interès per un determinat model teòric és que, més 

enllà de la seva correcció formal, resulti fàcil d’aplicar a l’aula 
i útil, tant en termes dels resultats immediats obtinguts en la 
seva aplicació com en funció de la seva plasticitat, de la seva 
capacitat per a adaptar-se a escenaris diversos sense haver de 
refer-lo de nou.

La concreció pràctica del model TPACK es basa en el des-
envolupament de les anomenades taxonomies d’activitats, 
l’objectiu de les quals és el de classificar les diverses situacions 
d’aprenentatge; un concepte ben proper per a nosaltres els 
biòlegs aquest de classificar una realitat complexa en funció 
dels trets comuns que puguem observar en cada fet individual.

La idea és ben simple i alhora força productiva: si som capaços 
d’identificar en les  diferents situacions d’aprenentatge que vi-
vim diàriament a l’aula quins són els trets essencials que les 
defineixen, observarem que aquests pertanyen des d’un punt 
de vista pedagògic a una col·lecció categoritzada relativament 
petita de possibles situacions d’aprenentatge.

Aleshores, només caldrà analitzar quina serà l’estratègia peda-
gògica més adequada i l’eina més adient per generar una ac-
tivitat d’aprenentatge que doni la millor resposta possible a la 
situació plantejada.

Per a dur a terme aquesta anàlisi, la nostra experiència docent 
serà sens dubte  el punt de partida, però, per tal com s’ha co-
mentat anteriorment, podem gaudir dels beneficis del treball 
en xarxa i d’una molt activa comunitat de docents que es de-
diquen a desenvolupar aquestes classificacions. Així, podem 
trobar a la xarxa taxonomies d’activitats d’aprenentatge espe-
cífiques de les ciències, que ens poden guiar en el nostre camí 
personal de selecció d’estratègies.

El valor afegit de les taxonomies, òbviament, rau en la trans-
ferència que podem fer de la solució donada a una determina-
da situació d’aprenentatge cap a una altra situació que pertanyi 
al mateix grup. Evidentment, cal fomentar entre el professorat 
la consciència que no basta a aprofitar recursos generats per 
altres professors, sinó que cal participar activament del treball 
de la comunitat aportant les nostres pròpies propostes.

En el moment actual hi ha força consens a classificar les di-
ferents activitats d’aprenentatge en els tres “regnes” següents: 
(Blanchard, 2011)

• Tipus d’activitats de construcció de coneixements concep-
tuals.

• Tipus d’activitats de construcció de coneixements procedi-
mentals.

• Tipus d’activitats d’expressió de coneixements.

La tasca que està realitzant la comunitat vinculada a aquest projecte 
(en la qual podem participar) consisteix a anar identificant i classifi-
cant les diverses situacions d’aprenentatge, i proposar en cada cas 
les activitats i eines més adients per al seu tractament a l’aula.
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El model TPACK aplicat a l’ensenyament de la biologia a secundària

1. Tipus d’activitats de construcció de coneixements conceptuals

Tipus d’activitats Breu descripció Possibles tecnologies

Desenvolupar prediccions, Els estudiants desenvolupen prediccions,  Programari per crear

hipòtesis, preguntes i variables. reflexionen sobre aquestes i seleccionen mapes conceptuals, wiki.

 hipòtesis pertinents, preguntes

 comprovables i variables. 

2. Tipus d’activitats de construcció de coneixements procedimentals

Tipus d’activitats Breu descripció Possibles tecnologies

Registrar dades. Els estudiants organitzen dades Full de càlcul, processador

 obtingudes a través de l’observació i de textos, bases de dades, ordinador,

 prèviament  registrades en taules, gràfics, tauleta digital..

 imatges, notes de laboratori.

 3. Tipus d’activitats d’expressió de coneixements

Tipus d’activitats Breu descripció Possibles tecnologies

Presentar o demostrar. Els estudiants presenten o demostren Prezi, programari per la creació de

 resultats de laboratori o de la seva vídeos, podcast.

 recerca. Glogster.

(Adaptat de Blanchard, 2011)

En la taula següent es mostra un exemple de cada tipus d’activitat:

a identificar les necessitats d’aprenentatge dels nostres alumnes, 
planificar activitats per satisfer-les i escollir finalment el recurs 
tecnològic més adient per dur-les a terme.

Les taxonomies d’activitats permeten classificar les situacions 
d’aprenentatge a partir de les seves característiques comu-
nes i transferir les solucions més adequades d’unes situacions 
d’aprenentatge a d’altres similars. Existeix una activa comunitat 
de docents que promou el seu desenvolupament. (Generalitat 
de Catalunya, 2012)

En definitiva, podem millorar la nostra tasca docent incorpo-
rant tant la reflexió teòrica que suposa el model TPACK com 
la seva aplicació pràctica que es concreta en les taxonomies 
d’activitats.

Conclusions

La complexa situació actual, unida a la velocitat a què es produei-
xen els canvis en el món de la informació, obliguen els docents a 
incorporar noves maneres de fer a la seva pràctica professional.

Les TAC i Internet permeten al professorat una nova forma 
d’interaccionar tant amb els seus alumnes com amb altres pro-
fessionals; cal aprofitar aquesta possibilitat.

Una actitud professional responsable en el món de la docèn-
cia els nostres dies ha d’incloure necessàriament la generació 
de recursos que ajudin els alumnes a integrar el gran cabal 
d’informació al qual estan exposats.

El model TPACK és un bon punt de partida i una guia per desen-
volupar les nostres pròpies activitats; la seva essència consisteix 
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Visió de l’estat actual

Les radiacions electromagnètiques de tipus no ionitzant estan om-
nipresents en la vida quotidiana i la seva relació amb diferents ti-
pus de símptomes i malalties fa que sigui una temàtica d’actualitat. 
De fet, mentre la comunitat científica està dividida respecte la 
innocuïtat o la nocivitat envers la salut de les persones i de la 
resta dels ésser vius, dia a dia van apareixent casos de persones 
amb electrohipersensibilitat, publicacions científiques que avalen 
l’associació amb la leucèmia infantil i altres tipus de càncer, efectes 
en el sistema immunològic, el sistema nerviós, el sistema hemato-
poètic, el sistema endocrí o el reproductor. En juny de l’any 2001 
l’Agència Internacional per la Recerca del Càncer –l’IARC- va in-
corporar al grup 2B “possiblement carcinogènesis per als humans” 
els camps electromagnètics –CEM- de freqüències extremada-
ment baixes –ELF-; i en maig de 2011 l’Organització Mundial de 
la Salut -l’OMS- ha classificat els camps electromagnètics del rang 
de les radiofreqüències –RF- en el grup 2B.
Donat que els CEM constitueixen una contaminació física om-
nipresent en la societat industrialitzada, es fa necessari el con-
templar una visió més àmplia en els estudis i diagnòstics clínics 
tenint en compte aquests factors des de l’anamnesi i el posterior 
estudi ambiental de l’àmbit domèstic; la recerca en l’avaluació 
dels efectes a més llarg termini; l’aplicació del principi de pre-
caució; la revisió de l’actual normativa; així com l’aprofundir en 
la recerca i la innovació en aquest camp a fi de poder disposar 
d’una tecnologia més saludable.

Radiacions i vida

Els camps elèctrics i electromagnètics formen part de la biologia 
humana, de fet, són necessaris i imprescindibles per al desenvo-
lupament de la vida, tal i com la coneixem. 
L’evolució dels éssers vius s’ha produït en un entorn constantment 
sotmès a la incidència de multitud de radiacions còsmiques i te-
rrestres. Vivim en estreta i constant relació amb els camps elec-
tromagnètics naturals, amb el camp magnètic estàtic que genera 
la terra que actua de referència per a la sincronització dels rellot-
ges biològics dels éssers vius, i en una atmosfera amb presència 
d’electricitat ambiental. De fet, molts dels processos fisiològics 
es duen a terme gràcies a la generació de camps elèctrics i mag-
nètics en el interior de l’organisme humà. El cervell i el cor cons-
titueixen bons exemples d’òrgans que generen camps elèctrics i 
magnètics, que poden ser mesurats a través de proves de diag-
nosi mèdica; o en una altre escala, en les cèl·lules nervioses –les 
neurones-, on les  diferències de potencial elèctric estan en la 
base de la transmissió de les senyals i de la informació.
Fruit del llarg procés evolutiu, els organismes biològics interaccionen 
i prenen de referència les constants ambientals provenint del medi 
ambient exterior, i tenen la capacitat d’adaptació davant de canvis 
puntuals de variació intensa del camp magnètic terrestre –abans d’un 

terratrèmol o una turmenta solar-, de la radiació còsmica –turmenta 
solar- o de l’electricitat ambiental –els dies abans d’una turmenta-. 
Com a éssers vius, portem milions d’anys de desenvolupament a tra-
vés dels quals s’han modulat els diferents mecanismes adaptatius a 
les radiacions naturals ambientals. 
Als camps elèctrics i magnètics d’origen natural, hem d’afegir els 
d’origen artificial, les radiacions derivades de l’electrificació dels edi-
ficis i vivendes i d’un estil de vida unit a la tecnologia, que des de fa 
unes dècades estan omnipresents formant part de la vida quotidiana.

I és en aquest context, que els éssers vius es veuen exposats de 
forma habitual a un mar de radiacions artificials de múltiples 
freqüències i intensitats; una exposició crònica, inclús a dosis 
baixes, que s’ha vist incrementada en els darrers 35 anys –edat 
de pedra de les telecomunicacions- en  més de 100 milions de 
vegades i per la que els diferents organismes biològics no estan 
preparats i no els és indiferent (1).

L’espectre electromagnètic

Les radiacions electromagnètiques poden ser de tipus ionitzant i 
no ionitzant (imatge I). Per les radiacions de tipus ionitzant hi ha 
un consens científic unànime sobre els seus riscs envers la salut 
donat la seva capacitat d’excitar els electrons i fer-los abandonar 
l’àtom; i en aquest grup trobem la radiació gamma, els raigs X o 
la radiació nuclear. 
En canvi, per a les radiacions no ionitzants –les que no tenen sufi-
cient energia per treure els electrons de les seves òrbites al voltant 
del nucli, i ionitzar els àtoms tal com ho fan les radiacions de tipus 
ionitzant–, encara no hi ha consens científic sobre la seva nocivitat 
o iniquitat en la salut, i es corresponen amb la radiació de tipus 
ultraviolada, la llum visible, les microones, les telecomunicacions, 
les radiofreqüències i les radiacions de molt baixa freqüència. 
Els camps electromagnètics –CEM– provenint de les radiacions 
no ionitzants es poden classificar en camps electromagnètics 
de molt baixa freqüència –ELF– que tenen com a fonts les 
instal·lacions que generen electricitat, les instal·lacions transfor-
madores d’energia elèctrica, les línies de distribució elèctrica, la 
xarxa elèctrica d’edificis i habitatges domèstics, i el consum de 
l’energia elèctrica amb el funcionament dels equips elèctrics i 
electrònics; i els d’alta freqüència, també anomenades radio-
freqüències –RF- generades pels sistemes de radiofreqüència i 
telecomunicacions, per les estacions base de telefonia mòbil, els 
telèfons mòbils, els telèfons inalàmbrics o el Wi-Fi.     

Camps electromagnètics i els seus efectes en la salut

Les ones electromagnètiques interaccionen amb la matèria trans-
ferint part de la seva energia, i d’aquí es deriven gran part dels 
seus efectes. D’una banda està l’efecte tèrmic donada la seva 
capacitat d’elevar la temperatura dels teixits, un efecte reconegut 
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amb nivells alts de camp magnètic, en concret tenen un risc de 
2,4 vegades més alt de morir d’un càncer del sistema nerviós 
central. De tots els tipus de càncer, la leucèmia aguda (LA) infan-
til és la que mostra una correlació més estreta amb l’exposició als 
ELF, de manera que s’observa una relació estadísticament signi-
ficativa entre l’exposició residencial als camps magnètics iguals 
o superiors a 0,4 µT amb un increment del 100% del risc de 
desenvolupar una LA infantil respecte a exposicions menors a 
0,1 µT (3, 4).
Els nombrosos estudis que troben una estreta relació entre ELF 
i trastorns de salut va implicar que des de l’any 2001, els ELF 
han estan classificats per la International Agency for Research on 
Cancer –IARC- com a possiblement carcinogènics.
Cal considerar l’electricitat alterna i els camps magnètics alterns 
derivats de la mateixa estan present en tots els domicilis -la xarxa 
elèctrica i els equips elèctric i electrònics són fonts comuns a to-
tes les llars-, i si bé és cert que no es pot establir un fet causal en-
tre exposició a ELF i el càncer, i que es desconeix la seva etiolo-
gia, es fa rellevant el considerar la presència de fonts en l’entorn 
i en el interior del domicili en els casos on s’ha diagnosticat un 
càncer infantil, ja que les exposicions superiors a 0,3 µT es rela-
cionen amb un major nombre de recidives, segones neoplàsies 
i major mortalitat dels nens diagnosticats de LA (5). La població 
infantil es presenta com a altament vulnerable davant l’exposició 
crònica a dosis baixes a aquests agents físics ambientals, i en es-
pera de que la recerca avanci i aporti més dades en aquesta àrea, 
tal com indiquen diferents organismes i en concret el Children 
Environment and Health Action Plan for Europe (CEHAPE), es fa 
necessari instar a prendre mesures per reduir l’exposició als CEM 
així com aplicar el principi de precaució (6). 
En adults, l’exposició als EFL s’ha relacionat amb càncer en tre-
balladors de línies d’alta tensió, o amb càncer de mama en dones 
on l’exposició laboral a llarg termini és igual o superior a 1mT, si 
bé hi ha estudis que no troben correlació al respecte (7, 8); i per 
tant cal més recerca en aquesta línea per acabar de concloure 
al respecte.
De fet, els estudis del projecte REFLEX en el que varen partici-
par 12 països europeus mostraren com els CEM –tant EFL com 
RF- poden produir efectes genotòxics (danys en l’ADN) i poden 
actuar com a coiniciadors d’un procés cancerigen (9).
Totes les qüestions relacionades amb l’exposició a radiacions no 
ionitzants d’origen tecnològic són motiu de seguiment per un 
ampli sector de científics, sobre tot donada la generalització de 
l’ús de la telefonia mòbil, unida a la constatació d’un increment 
de tumors cerebrals com els gliomes i els neuromes acústics en 
tres vegades per als usuaris de mòbil amb de més de 10 anys de 
connexió, apareixent el tumor de forma predominant en el costat 
del cap on habitualment s’ubica el telèfon mòbil per parlar (10).
I en aquest context, la població infantil i juvenil, es mostra com 
més vulnerable a les RF ja que el seu sistema nerviós està en fase 
de maduració. L’estudi de l’equip del Dr. Gandhi mostra com la 

i consensuat per tota la plana científica, i que afecta de forma 
prioritària als teixits i òrgans menys vascularitzats i amb menys 
quantitat d’aigua, amb una menor capacitat de dissipar el in-
crement de la temperatura. En aquest sentit, i per a la radiació 
provenint de l’ús de la telefonia mòbil, l’estudi publicat per el 
National Radiological Protection Board l’any 2000 ja indica el 
diferent comportament de teixits i òrgans respecte a les diferents 
freqüències de radiació (2). L’estudi mostrava com la radiació 
de 900MHz generada per la primera generació de telèfons mò-
bils provocava un augment de la seva temperatura del cervell de 
0,22ºC, envers un augment de 0,71 ºC del muscle, la pell i l’os, 
i de 0,74ºC en l’ull. Per a la radiació provenint de la telefonia 
mòbil de 1800 MHz, generada per la segona generació de la 
tecnologia de la telefonia mòbil, els autors de l’estudi observaren 
un increment de la temperatura de 0,40ºC en el cervell -el que 
significa un increment del 82% respecte a la produïda per la ra-
diació dels mòbils de la primera generació de 900 MHz-, mentre 
que l’ull mostrava temperatura de l’orde de 0,85ºC. Amb l’actual 
tecnologia de telefonia mòbil UMTS, la tercera generació, els 
efectes tèrmics per a teixits i òrgans es veuen incrementats, a 
més que es constata que les freqüències d’aquestes tecnologies 
més recents poden ser més ressonants amb alguns òrgans i teixits 
biològics.
De totes maneres són els efectes no tèrmics els que centren 
l’atenció de la recerca científica, principalment usant models ex-
perimentals animals, donat que la recerca en humans es fa molt 
limitada principalment per raons ètiques, i per la quantitat de fac-
tors que intervenen com la predisposició genètica, el tipus de font 
i de freqüència, la dosi, el temps d’exposició, la latència d’alguns 
dels efectes o la sinergia amb altres factors ambientals que poden 
actuar magnificant els seus efectes en la salut humana.
Els efectes no tèrmics s’han relacionat amb efectes en la salut a 
més a llarg termini, afectant als diferents nivells de funcionament 
i d’organització biològica, des de danys cel·lulars, a efectes en 
teixits, d’òrgans i sistemes.
Com documentarem seguidament, el càncer, disfuncions del sis-
tema nerviós, del sistema immunològic, del sistema endocrí, del 
sistema cardiovascular, del sistema hematopoètic o del sistema 
reproductor, han estat associades amb l’exposició a les radia-
cions no ionitzants.

Radiacions electromagnètiques i càncer

Malgrat la preocupació dels efectes dels CEM en la salut és una 
problemàtica d’actualitat, hem de ser conscients que ja en la 
dècada dels anys 70 del segle passat, les troballes científiques 
pioneres de Nancy Wertheimer i Ed Leeper del Departament de 
Medicina Preventiva de la Universitat de Colorado a Denver, van 
evidenciar l’associació de l’exposició a ELF amb el càncer (3). En 
1979 publicaren els resultats que indiquen un major risc de tenir 
un càncer pediàtric en els nens i nenes que viuen en domicilis 
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taxa d’absorció de les RF augmenta a mida que disminueix l’edat 
degut a que la caixa cranial és més prima en edat infantil que en 
l’edat més adulta (imatge II) (11).
Cal més recerca per poder valorar les afeccions de l’exposició als 
ELF i RF en els joves a llarg termini, si bé alguns estudis indiquen 
que podria relacionar-se amb una disminució de la capacitat de 
pensament, de la memòria, l’aprenentatge o el control de la con-
ducta (13). De fet, en 2011 i en el marc del 23 Congrés Mundial 
de la International Society of Environmental Epidemiology (ISEE) 
celebrat a Barcelona, els experts reconeixen que els telèfons mò-
bils poden produir càncer en infants, i aconsellen que l’ús que 
facin sigui sense enganxar-los al cap –usant auriculars, altaveus o 
missatges de text-.

L’electrohipersensibilitat

En els darrers anys es constata un increment dels casos de per-
sones que refereixen una sensibilitat als CEM en general, i a les 
RF i a les ELF en particular. L’electrohipersensibilitat (EHS), també 
anomenada síndrome de les microones, s’associa amb la pèr-
dua  de tolerància per part de l’organisme biològic davant de 
l’exposició crònica a dosis baixes (considerada com a segura 
per les normatives), i es relaciona amb símptomes com fatiga, es-
très, irritabilitat, nerviosisme, cefalees, angoixa, nàusees, vòmits, 
anorèxia, somnolència, insomni, disminució sensorial, pèrdua de 
reflexes, retard en la pressa de decisions, pèrdua de memòria, 
mareig, vertígens, acúfens, picor d’ulls o èczemes a la pell (1).
Les persones amb EHS van en augment; a Suècia –el primer país 
que ha reconegut aquesta malaltia-, han passat del 0,63% de la 
població en 1995, al 9% en 2004. Segons els científics Örjan 
Hallberg i Gerd Oberfeld, a l’any 2017 la meitat de la població 
mundial podria patir d’EHS (12).
Mentre les evidències indiquen l’augment de casos que referei-
xen EHS, sovint cursant amb comorbiditat amb altres afeccions 
d’hipersensibilitat ambiental com la síndrome química múltiple 
o la fatiga crònica, el que queda palès és que les recerques cien-
tífiques de les que es disposen no indiquen la innocuïtat per a la 
salut de l’exposició crònica als CEM. 

Més dades sobre l’equilibri biològic compromès

L’any 2007 es publica el BioIniciative Report, un recull exhaus-
tiu d’uns dos mil estudis de recerca i publicacions en relació a 
l’efecte biològic derivat de l’exposició als camps electromagnètics 
fruit de la col·laboració internacional de catorze científics i ex-
perts en salut pública on queden ben documentades aquestes 
associacions (13). En aquest informe es mostren les recerques 
que evidencien que els ELF i les RF provoquen reaccions de ti-
pus inflamatori, al·lèrgies i disfuncions en el sistema immunològic; 
es documenta que les RF poden provocar alteració de l’activitat 
elèctrica del cervell, i malgrat no hi ha estudis d’exposicions a 
llarg termini les evidències indiquen que podria haver una relació 
amb les malalties de tipus neurodegeneratiu com l’Alzheimer o 
l’esclerosi lateral amiotròfica; validant la relació estadísticament 
significativa entre l’exposició als ELF i la leucèmia infantil. 
Dins de les disfuncions del sistema nerviós ha estat descrita la 

seva hiperestimulació en persones exposades de forma habitual 
tant a les ELF com a les RF, associant-se amb l’estrès, i amb disfun-
cions cognitives, pèrdua de memòria i també depressió. L’estudi 
realitzat per l’equip de Salford a l’Hospital Universitari de Lung a 
Suècia mostra com l’exposició a les RF pot comportar efectes més 
devastadors per al sistema nerviós, alterant inclús la barrera he-
matoencefàlica (14). A través de l’experiment realitzat amb rates 
sotmeses a radiació de telefonia mòbil observaren com es veia al-
terada la permeabilitat de la barrera hematoencefàlica, de mane-
ra que aquesta alteració permetia el pas de molècules, provocant 
danys irreversibles en el sistema nerviós, inclòs la mort de cèl·lules 
de zones tan rellevants con del hipocamp o l’escorça cerebral.
Les RF s’associen amb problemes de tipus vascular com un incre-
menten del flux sanguini cerebral a nivell del còrtex dorsolateral 
i prefrontal (15), i amb alteracions del metabolisme de la glucosa 
–un indicador de l’activitat cerebral- just en la zona més propera 
a l’antena (16).
Tal com hem citat, l’exposició continuada a CEM -tant els ELF 
com les RF-, també han estat associades a disfuncions del sis-
tema immunològic amb reaccions inflamatòries i al·lèrgiques, 
i amb el sistema endocrí (13). El període d’exposició als CEM 
més crític per a l’organisme és el descans nocturn, donat que 
és quan l’organisme mostra una especial vulnerabilitat als CEM, 
associant-se a una disminució de la producció de melatonina per 
part de la glàndula pineal, una hormona àmpliament analitzada 
en els estudis on la hipòtesi de treball és que les radiacions no 
ionitzants actuen interferint o inhibint la seva producció, la qual 
resulta de vital importància per les seves propietats antioxidants, 
antimutàgenes i moduladores del sistema immunològic.
L’estudi realitzat a la Universitat de Granada amb individus dor-
mint en un ambient controlat, lliure de CEM, conclou que dor-
mir sense fonts de camps electromagnètics potencia el sistema 
immunitari i no interfereix en la producció de la melatonina. En 
concret, un dels directors d’aquest estudi, el Dr. Acuña, constata 
que en aquestes condicions, l’estrès oxidatiu es redueix per tres 
(17). En aquest sentit, l’exposició perllongada als ELF i a les RF pot 
alterar el nivell de calci (Ca2+) en les neurones i induir un ma-
jor efecte oxidant (13, 18). L’estrès oxidatiu cel·lular també s’ha 
associat a l’exposició a les RF, vinculant-se a alteracions en la pell 
amb una proliferació de les cèl·lules basals, hipergranulosis, i pro-
liferació capil·lar a nivell de les cèl·lules de l’epidermis (19, 20).
Un altre sistema es pot veure compromès és l’hematopoètic, tal 
i com mostra un estudi que indica que viure prop d’una antena 
de telefonia mòbil pot provocar alteracions de l’hemograma -dis-
minució dels glòbuls vermells o blancs, augment de limfòcits, o 
irregularitat del volum globular mig- (21).
I finalment, el sistema reproductor també ha estat motiu d’estudi 
en relació a l’exposició als CEM, i en alguns estudis es relaciona 
amb infertilitat, una pèrdua de la vitalitat, la morfologia i fins un 
40% menys del nombre d’espermatozous (22, 23), i amb danys 
en l’ADN mitocondrial en els fol·licles ovàrics (23). Danys a nivell 
citogenètic i molecular han estat documentats, associats a una 
reducció de l’activitat limfocitària amb presencia de micronuclis 
en humans, anomalies cromosòmiques, trencaments en l’ADN i 
pertorbacions dels mecanismes de recombinació i reparació cro-
mosòmica (1, 24, 25).  
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El control ambiental sota el principi de precaució   

Malgrat els dubtes que es plantegen entorn a l’exposició cròni-
ca a les radiacions no ionitzants i els efectes en la salut de les 
persones, l’acumulació d’evidències científiques en les darreres 
dècades ha portat la necessitat de considerar l’aplicació del prin-
cipi de precaució.
La resolució 1815 del 27 de maig de 2011 de l’Assemblea Par-
lamentaria sobre els “Perills potencials dels camps electromag-
nètics i els seus efectes en el medi ambient” recomana als estats 
membres l’aplicació del principi de precaució ALARA, és a dir, 
nivells tan baixos com raonablement sigui possible. Aquestes 
consideracions es fan en base als efectes tèrmics i als efectes atè-
rmics o biològics derivats dels CEM, i sobretot considerant que 
l’avaluació científica no permet determinar el risc amb suficient 
certesa, especialment en el context de la creixent exposició de 
la població -en especial els grups més vulnerables amb els nens 
i els joves-, que podrien generar costos humans i econòmics ex-
tremadament elevats per no actuar i no atendre a les alertes que 
suposen els estudis del que es disposen (26). Alhora recomana 
reconsiderar els límits d’exposició als CEM vigents des de 1998 
per la ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radia-
tion Protection), per vetllar per la seguretat en termes de salut i 
medi ambient, adequant-les als resultats de les evidències cien-
tífiques més actuals.
El control ambiental, l’evitar les fonts de CEM en l’entorn del domi-
cili, el laboral i tots els espais de màxima permanència, com a me-
sura de promoció de la salut es presenta com una acció terapèutica 
molt eficient en els casos de pacients amb patologies que poden 
tenir una relació amb l’exposició a les radiacions ambientals.
L’experiència en la realització d’assessories ambientals en l’entorn 
de l’habitatge, i en concret dels factors físics ambientals, mostren 
com el determinar les possibles fonts de risc presents en l’entorn, 
permet aplicar les accions correctives adequades a fi de poder 
gaudir de les prestacions de l’electricitat i la tecnologia associada, 
sense estar exposats de forma continuada als camps elèctrics i 
magnètics, o a realitzar accions d’apantallament per minimitzar 
la immissió de les radiofreqüències al domicili, i especialment al 
dormitori (27, 28). La prescripció de implementar dispositius de 
desconnexió elèctrica automàtica durant la nit, emprar cablejat 
elèctric apantallat, disposar d’un pressa de terra de l’edifici efi-
cient o prioritzar l’ús de les comunicacions via cable, permeten 
una millor qualitat de vida de les persones sensibles als CEM, un 
millor descans en persones amb fibromialgia i fatiga crònica, i 
ajuda a la resolució de convalescències degut a que l’organisme 
no compte amb factors ambientals que interfereixen els proces-
sos biològics de restabliment de l’equilibri biològic.
Tal i com indiquen col·lectius professionals mèdics (29), de biòlegs 
(30), associacions d’afectats (21, 31), en la línia de l’Assemblea 
Parlamentaria d’Europa i la OMS (26), cal una major divulgació a 
fi de donar a conèixer a la població hàbits més saludables en l’ús 
de les tecnologies i les telecomunicacions, amb especial incidèn-
cia als grups de població més sensibles, en aplicació del principi 
de precaució.

Imatge 2: Absorció de les radiacions 
electromagnètiquesde telèfons mòbils de 
835MHz/1900MHz al cervell i coll humà.
Per una taxa d’absorció de 2,93 W/kg de 
potència absorvida per un adult, aquesta
mateixa potència produirà una taxa d’absorció 
de 3,21 W/kg en un nen de 10 anys i una taxa 
d’absorció de 4,49 W/kg en un nen de 5 anys.
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Disposem de diverses pel·lícules i documentals que tracten 
temàtiques relacionades amb el món dels vegetals. En aquest 
assaig comentaré alguns d’aquests films així com diverses pos-
sibilitats didàctiques que ens ofereixen per a la transmissió de 
coneixements relacionats amb la botànica.

Les produccions cinematogràfiques que esmentaré les he classifi-
cat en vuit grups: agricultura, medi ambient, jardins, plantes me-
dicinals, arbres, boscos, selva i l’Àfrica. Tot i que hi ha pel·lícules 
que poden estar en més d’un grup, les he situat en el bloc que 
m’ha semblat mes adient atenent a la temàtica que tracten.

No cal dir que hi ha moltes altres pel·lícules i documentals que 
podria incloure en aquest treball, però donat que l’espai del text 
és limitat he concretat l’assaig en els films que he seleccionat.

En relació amb l’agricultura esmentaré els films següents: “Riso 
amaro” (Arròs amarg, 1949), “Neak Sre” (La gent de l’arrossar, 
1994), “The green promise” (La promesa verda 1949), “L’albero 
degli zoccoli” (L’arbre dels esclops, 1978) “The river” (El riu, 
1984), “Mondovino” (2004), “A good year” (Un bon any, 2006), 
“L’etanol el combustible que es planta”(2007).

“Riso amaro”(Arròs amarg), pel·lícula dirigida per Giuseppe 
de Santis (1949) amb Silvana Mangano, Vittorio Gassman, Doris 
Dowling i Raf Vallone de protagonistes.

L’argument del film narra com una parella de lladres s’amaga 
de la policia entre les treballadores que van a la Vall del Po, a 
Itàlia, a treballar en la collita de l’arròs. El film mostra la feina que 
es feia als arrossars italians, a finals dels anys quaranta del segle 
passat, quan durant la temporada de la recol·lecció de l’arròs 
dones de tot el país anaven a la Vall del Po i allà durant 40 dies 
es dedicaven a tasques relacionades amb el seu conreu. El jornal 
que rebien era d’un kg d’arròs per dia treballat. Si plovia i no es 
treballava no es cobrava. El film descriu el treball de les dones en 
els camps d’arròs, com passaven el poc temps lliure que els que-

dava i com gent sense escrúpols s’aprofitaven de la seva feina.

“Neak Sre” (La gent de l’arrossar), producció de Rithy Panh 
(1994), interpretada per Peng Phan, Mom Soth, Chim Naline i 
Va Simorn.

La cinta narra la vida d’una família, del camp de Cambotja, 
constituïda per un matrimoni amb set filles que viu del conreu 
de l’arròs. La pel·lícula incideix en la importància que té aquell 
aliment pels membres de la unitat familiar que l’han de conrear 
per a sobreviure. També ens mostra les vicissituds per les que 
ha de passar aquella família quan el pare es fereix en un peu a 
causa d’una espina que es clava. El film descriu com es llaura la 
terra on es conrea l’arròs, com se’l sembra, com es sega i com 
defensen els camperols l’arròs d’una de plaga de crancs i de 
bandes d’orenetes que se’l volen menjar.

La pel·lícula ens ofereix suport didàctic per treballar temàtiques 
relacionades amb l’arròs, els cultius sostenibles, la lluita contra 
les plagues o la fam causada per les males collites.

“The green promise” (La promesa verda), realitzada per Wi-
lliam D. Russell (1949) i protagonitzada per Marguerite Cha-
pman, Walter Brennan, Robert Paige, Ted Donaldson i Natalie 
Wood, quan encara era una nena que estava començant la seva 
carrera cinematogràfica.

El film mostra les vicissituds per les quals passa una família de 
grangers, de finals dels anys 40 del segle XX ,en els EEUU, cons-
tituïda per tres germans i el seu pare vidu. La cinta ens fa veure 
la importància del bosc per retenir l’aigua, evitar l’erosió i pre-
venir riades i posa també de relleu la importància de l’ús de la 
ciència al servei de la comunitat d’agricultors.

“L’albero degli zoccoli” (L’arbre dels esclops), d’Ermanno Olmi 
(1978), amb Luigi Ornaghi, Francesca Moriggi i Omar Brignoli de 
protagonistes i música de Joan Sebastian Bach.

Arbres, plantes, boscos i cinema
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Producció cinematogràfica sobre els camperols de Lombardia. 
El títol fa referència a un arbre que talla un camperol per fer 
uns esclops pel seu fill a fi i efecte que no hagi d’anar descalç. 
Aquest fet li costa ser acomiadat de la granja on treballa i a més 
que el facin fora, tant a ell com a la seva família, de la casa on 
viuen.
La pel·lícula narra la duresa de la vida dels pagesos de Lombar-
dia, com treballaven la terra, les tasques de llaurar i sembrar, 
la collita, etc. La cinta ens mostra també les feines d’aquells 
camperols amb el blat de moro, els tomàquets, les patates, com 
celebren un naixement menjant pa blanc, etc.

“The river” (El riu), film dirigit per Mark Rydell (1984) amb 
Mel Gibson, Sissy Spacek i Scott Glenn, en els papers principals 
i música de John Williams.

La pel·lícula mostra els conflictes que es donen entre petits 
grangers i un gran propietari de terres que els vol prendre les 
granges per tenir més aigua i construir una central hidroelèctri-
ca. És un film molt adequat per tractar temàtiques relaciona-
des amb l’agricultura, com és el cas de la manca d’aigua en el 
camp, els enfrontaments entre els grans i els petits propietaris 
de terres, els preus de venda dels productes de les collites, la 
pèrdua dels conreus a causa del desbordament d’un riu, els 
accidents laborals en el camp, etc.

“Mondovino” (2004), documental de Jonathan Nossiter.

Narra les conseqüències de la globalització en el sector 
del vi, així com els problemes que s’originen entre grans 
i petits productors de vi. El film ens dóna la possibilitat 
de conèixer problemàtiques relacionades amb el món del 
vi, per exemple, el conreu de vinyes, la producció del 
vi i la seva comercialització, el mercat global i el vi, els 
conflictes entre petits i grans productors de vi, la indústria 
vinícola, els problemes causats pels monopolis en la dis-
tribució del vi, etc.

“A good year” (Un bon any), pel·lícula realitzada per Ridley 
Scott (2006) i protagonitzada per Russell Crowe, Albert Finney, 
Marion Cotillard i Archie Panjabi.

La cinta mostra com un agent de borsa de Londres hereta una 
finca de vinyes a la Provença francesa així com els intents que 
duu a terme per vendre-la. 

“L’etanol el combustible que es planta”, reportatge de Santia-
go Torres i Ramon Vallès, emès per TV3 a l’any 2007, dins l’espai 
“30 Minuts”.

És un documental molt didàctic que narra la utilització 
de l’etanol com a combustible que substitueix la benzina. 
L’etanol és un biocombustible que contribueix a disminuir 
les emissions de CO2 així com els efectes del canvi climàtic 
i és més eficient i net que la benzina. La planta producto-
ra d’aquest biocombustible, agafa CO2 el qual retorna a 
l’atmosfera pel tub d’escapament dels cotxes que utilitzen 
aquest font energètica.
Donat que s’utilitza el blat de moro per fer aquest combusti-
ble, el preu d’aquest augmenta i la terra que el conrea també.
Els EEUU són el segon productor d’etanol i el Brasil el primer, 
allà l’aconsegueixen de la canya de sucre.
És un film molt adequat per tractar temàtiques relacionades 
amb els biocombustibles.

Quant als films que relacionen el medi ambient i els vegetals 
he seleccionat els següents: “Silent running” (Naus silencioses, 
1972), “Dersu Uzala” (1974), “Les glaneurs et la glaneuse” (Els 
espigadors i l’espigadora, 2000), “Earth” (Terra, la pel·lícula 
del nostre planeta, 2007), “The 11th hour” (L’hora 11, 2007), 
“Home” (2009).

“Silent running” (Naus misterioses), film dirigit per Dou-
glas Trumbull (1972), amb Bruce Dearn en el seu paper prin-
cipal.

Arbres, plantes, boscos i cinema Eduard J. Chifré i Petit
Biòleg
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L’argument del film gira al voltant del fet que la terra ja no té les 
condicions necessàries per a l’existència de boscos i jardins. A fi 
i efecte de preservar-ne alguns de la desaparició definitiva, una 
estació espacial és adaptada com a reserva dels darrers boscos 
i plantes de la terra. La pel·lícula narra els esforços d’un natura-
lista, (Bruce Dearn) per salvar aquests vegetals de la destrucció.
La cinta ofereix suport didàctic per tractar temàtiques com la 
sostenibilitat dels recursos naturals, l’extinció d’espècies o el 
coneixement de la botànica.

“Dersu Uzala” (1974), pel·lícula d’Akira Kurosawa, amb Yuri 
Solomin i Maksim Munzuk de protagonistes. 

El caçador Dersu Uzala guia, a principis del segle XX, un des-
tacament rus, que es troba sota les ordres del capità Vladimir 
Arseniev que té com a missió fer estudis topogràfics i cartogrà-
fics en la taiga siberiana. El film posa de relleu el respecte que 
Dersu Uzala té per la natura i els recursos naturals, així com 
l’amistat que es dóna entre Uzala i el militar.
Aquesta producció cinematogràfica permet treballar temes re-
lacionats amb la taiga siberiana, la vida en el bosc, l’ús soste-
nible dels recursos naturals, el respecte per la natura i com fer 
front a condicions ambientals extremes.

“Les glaneurs et la glaneuse” (Els espigadors i l’espigadora), 
documental d’Agnès Varda (2000-02).

S’anomenaven d’aquesta manera els espigadors i les espi-
gadores de França que aprofitaven els productes de les co-
llites que ningú volia. Sobresurten d’aquest film les temàti-
ques relacionades amb la sostenibilitat de l’agricultura, 
l’aprofitament dels sobrants alimentaris en la ciutat i en el 
camp, etc.

“Earth” (Terra la pel·lícula del nostre planeta), documental 
dirigit per Alastair Fothergill i Mark Linfield (2007).

El film descriu els canvis relatius a la fauna i la flora que es donen 
a la terra al llarg de les estacions i durant un any. 
En relació amb el món dels vegetals, la cinta descriu fenòmens 
relacionats amb els boscos tropicals, la sabana, la tundra, la taiga, 

les coníferes que limiten amb la taiga, o els boscos de fulla ampla 
d’Europa i de Nord d’Amèrica.

“The 11th hour” (L’hora 11), documental realitzat per Nadia i 
Leila Conners (2007), la narració és de Leonardo Di Caprio.

El film descriu l’estat actual del medi ambient i comenta 
algunes accions que es poden dur a terme per millorar la 
situació ambiental del planeta. El canvi climàtic, la biodiver-
sitat i la sostenibilitat són alguns dels temes que tracta aquest 
treball.

“Home”, documental de Yann Arthus-Bertrand (2009) sobre els 
efectes de l’activitat humana en el planeta. 

El film mostra l’impacte ambiental dels éssers humans en 
l’equilibri natural de la terra i també ens comenta algunes de 
les actuacions que diferents països han dut a terme per dismi-
nuir els efectes negatius de les activitats humanes en el medi 
ambient.
La cinta ens permet treballar temàtiques relacionades amb 
l’agricultura del petroli, l’escassetat de l’aigua, el malbarata-
ment dels recursos naturals, els refugiats ambientals, l’equilibri 
natural del planeta, la utilització de l’energia, etc.

Dins de l’apartat relatiu a films que tractin la temàtica dels jar-
dins tenim: els programes de divulgació: “El cura de las plantas” 
(El cura de les Plantes, anys 80) i “Around the world in 80 gar-
dens” (La volta al món en vuitanta jardins, 2008).

“El cura de las Plantas” (El cura de les plantes), programa 
de divulgació sobre les plantes que presentava el pare Vicente 
Mundina, es va emetre per TV1 en els anys 70 i 80 del segle 
passat.
En els seus programes el pare Mundina tractava temàtiques di-
verses relacionades amb la jardineria que tenien un gran segui-
ment entre els televidents d’aquells anys.

“Around the world in 80 gardens” (La volta al món en vuitan-
ta jardins), sèrie de la BBC (2008), presentada per Monty Don 
sobre els jardins més importants del món.

Arbres, plantes, boscos i cinema
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Aquesta sèrie ha mostrat jardins espectaculars de diversos paï-
sos del món, com és el cas de Cuba, Austràlia, Nova Celanda, 
Brasil, Argentina. Recentment ha estat emesa per TV3.

Pel que fa a produccions cinematogràfiques amb alguna relació 
amb les propietats medicinals de les plantes tenim els films: “La 
flor romanial” (2003) i “Aus dem Leben der Hildegard von Bin-
gen” (Visió: la història d’Hildegard von Bingen, 2010).

“La Flor Romanial” (2003), conte de dibuixos animats amb les 
tres Bessones de protagonistes.

Les tres Bessones van a la recerca de la Flor Romanial per guarir 
amb ella el pare de dos germans pagesos, en Joanot i el Berna-
det, que viuen a Mallorca. 
Cinta mol apropiada perquè els més petits s’introdueixin en el 
coneixement de l’ús terapèutic de les plantes.

“Aus dem Leben der Hildegard von Bingen” (Visió: la his-
tòria d’Hildegard von Bingen), film dirigit per Margarethe von 
Trotta (2010) i protagonitzat per Barbara Sukowa, Heino Ferch, 
Hannah Herzsprung i Gerald Alexander Held.

La pel·lícula narra com als 8 anys la família d’Hildegard von 
Bingen la ingressa en un monestir benedictí on li ensenyen les 
herbes medicinals, la qual cosa li permet practicar la medicina 
amb malalts. Hildegard arriba a ser la mare superiora del mo-
nestir. El film, encara que sigui de forma  secundària, ens mostra 
el coneixement que Hildegard té de les herbes medicinals i 
com les aplica. La pel·lícula també fa referència a la intenció 
d’Hildegard per estudiar el que ella anomena “els poders cu-
ratius de la natura”, així com les causes de les malalties i la 
manera de guarir-les.

En quant als films que tracten temes relacionats amb arbres he 
escollit: “The big tress” (La llei de la força, 1952) i les pel·lícules 
relacionades amb l’arbre del pa, l’Artocarpus altilis.

“The big tress” (La llei de la força), dirigida per Felix E. Feist 
(1952) i interpretada per Kirk Douglas, Edgar Buchanan, Ellen 
Corby, Eve Miller, John Archer i Patrice Wymore. 

La cinta narra els enfrontaments que es van donar a Califòrnia, 
quan l’any 1900 degut a una llei del Congrés dels EEUU, s’obre 
la possibilitat de la tala indiscriminada d’arbres incloent-hi les 
sequoies centenàries d’aquell estat. Kirk Douglas interpreta un 
home de negocis sense escrúpols que quan veu una sequoia 
l’únic en què pensa és en el nombre de cases que podria cons-
truir amb la seva fusta.
La pel·lícula ens permet treballar temàtiques com la gestió sos-
tenible dels boscos, la protecció de les espècies en general i de 
les sequoies en particular, les tensions entre economia i conser-
vació del medi, etc.

“In the wake of the Bounty” (Sota l’estela de la “Bounty), 
film realitzat per Charles Chauvel l’any 1934, amb Mayne 
Lynton interpretant el capità Bligh i Errol Flynn fent de Flet-
cher Christian.

L’arbre del pa Artocarpus altilis és el causant involuntari d’un 
dels motins més famosos de la història de la navegació. La nau 
“Bounty” va salpar de Spithead el 23 de desembre de 1787. 
Anava fins Tahití, la comandava William Bligh. La seva missió 
era transportar l’anomenat arbre del pa des de Tahití fins les 
colònies angleses de les Índies Occidentals amb la finalitat de 
què hi fos conreat per utilitzar els seus fruits com aliment de 
baix cost pels esclaus. En el viatge de retorn quan el vaixell 
estava ple d’exemplars d’aquest arbre, el primer oficial de la 
Bounty, Fletcher Christian va encapçalar un motí contra el seu 
capità. Tot i que el cinema ha mostrat el capità Bligh com un 
tirà que maltracta la tripulació i a Fletcher Christian com un 
heroi que es revolta contra el seu cap per defensar els seus ho-
mes, la veritat és tot el contrari Bligh sempre es va preocupar 
pel benestar de la seva tripulació, mentre que Christian i els al-
tres amotinats l’únic que pretenien era quedar-se a la Polinèsia 
gaudint de la bona vida.

“Mutiny on the Bounty” (Rebel·lió a bord), dirigida per Frank 
Lloyd al 1935 i protagonitzada per Clark Gable (Fletcher Chris-
tian) i Charles Laughton (Capità William Bligh). El 1962 Lewis 
Milestone, va realitzar una altra versió del motí de la “Bounty” 
amb el mateix títol. Marlon Brando era Fletcher Christian i Trevor 
Howard el capità Bligh.

Arbres, plantes, boscos i cinema
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Arbres, plantes, boscos i cinema
“The Bounty” (Motí a bord), finalment al 1984 Roger Donald-
son va dirigir la darrera versió cinematogràfica del motí, amb 
Mel Gibson (Fletcher Christian) i Anthony Hopkins en els papers 
principals.

En totes aquestes pel·lícules l’arbre del pa Artocarpus altilis hi 
té una presència destacada. Temàtiques com la introducció 
d’espècies en hàbitats diferents dels seus, el fruit de l’arbre del 
pa, la navegació per la Polinèsia, etc., destaquen en aquests 
films que s’han fet sobre els fets de la “Bounty”.

En l’apartat corresponent als boscos comentaré les pel·lícules: 
“Rapa nui” (1994), “Wildfire 7: the inferno” (Infern a la mun-
tanya, 2001), “El espiritu del bosque“ (L’esperit del bosc 2008).

“Rapa Nui” (1993), film realitzat per Kevin Reynolds, amb Jason 
Scott Lee, Sandrine Holt i Esai Morales en els papers principals.

La cinta descriu el conflictes que es donen a l’illa de Pasqua, 
“Rapa Nui” (El melic del món), entre els clans que hi habiten. 
Destaquen els enfrontaments que hi ha entre el clan dels “Ore-
lles Llargues” (són els que han manat a l’illa durant els darrers 
vint anys) i el dels “Orelles Curtes” (dominats pels “Orelles Llar-
gues”) i que són els constructors de les escultures de l’illa de 
Pasqua anomenades “Moais”. 
La pel·lícula mostra com per culpa de la tala d’arbres per poder 
fer rodets de fusta que permetin transportar els “Moais”, des 
del lloc de construcció fins la vora del mar s’inicia un procés de 
desforestació de l’illa que no s’atura fins que han acabat amb 
tots els arbres.
La cinta permet estudiar temàtiques tals com la desforestació, 
l’ús no sostenible dels recursos naturals o la destrucció de la 
natura.

“Wildfire 7: the inferno” (Infern a la muntanya), film de Jason 
Bourque (2001), protagonitzat per Joanna Cassidy, Tracey Gold 
i Ellen Dubin.

El film narra com una dona que compleix una condemna a 
la presó se li ofereix la possibilitat de redimir-se treballant de 

bomber forestal.
Pel·lícula molt adequada per tractar problemàtiques com 
la virulència dels incendis forestals, les tècniques d’extinció 
d’incendis a la muntanya, la tasca dels bombers forestals, etc.

“El espiritu del bosque” (L’esperit del bosc) (2008), produc-
ció cinematogràfica d’animació dirigida per David Rubín i Juan 
Carlos Pena.

Uns animals, talps, gats, mosques, rates, etc., s’uneixen per evitar 
que un empresari destrueixi el seu bosc per construir-hi una carre-
tera. Els arbres del bosc es pensen que seran menjar de xemeneia.
El film proporciona un bon suport didàctic per treballar amb els 
infants temes vinculats amb el respecte per la natura, la conser-
vació de les espècies o la sostenibilitat.

En el grup de pel·lícules vinculades amb la selva he triat els 
films: “The emerald forest” (La selva maragda, 1985), “At Play 
in the Fields of the Lord” (Jugant en els camps del Senyor, 1991) 
i “Fire on the Amazon” (Foc a l’Amazones, 1993).

“The emerald forest” (La selva maragda, 1985), de Hohn 
Boorman, amb Powers Boothe, Meg Foster, Yara Vaneau, William 
Rodríguez, Estee Chandler i Charley Boorman.

La cinta descriu les peripècies per les quals passa un home que 
busca el seu fill que ha estat segrestat per una tribu de la selva 
amazònica. El film descriu els conflictes existents entre les diferents 
tribus que viuen a la Selva així com les relacions que mantenen 
amb la gent que viu fora de l’àmbit selvàtic. La pel·lícula mostra la 
degradació de l’ecosistema amazònic causada per tots aquells que 
volen enriquir-se amb l’ús no sostenible dels seus recursos. 
El film permet tractar problemàtiques relacionades amb la Selva 
de l’Amazones, com la desforestació, el canvi climàtic o la pèr-
dua de la biodiversitat.

“At Play in the Fields of the Lord” (Jugant en els camps del 
Senyor, 1991), film d’Hector Babenco protagonitzat per Tom 
Berenger, John Lithgow, Daryl Hannah, Aidan Quinn, Tom Waits 
i Kathy Bates.



Un matrimoni jueu i la seva filla poden fugir de l’Alemanya 
nazi cap a Kènia on el pare troba feina ocupant-se d’una 
granja.
El film permet treballar temàtiques tals com els problemes 
causats per les plagues a l’agricultura, l’escassetat d’aigua o el 
treball en les granges a l’Àfrica.
La pel·lícula també ofereix un bon suport didàctic per tractar al-
tres temes com el Nazisme, la persecució dels jueus pels nazis, 
la fam o el colonialisme.

“White material” (Una dona a l’Àfrica), cinta realitzada per 
Claire Denis (2009) amb Isabelle Huppert, Isaach de Bankolé, 
Christophert Lambert, Nicolas Duvauchelle i William Nadylam 
de protagonistes.

La pel·lícula narra les vicissituds per les quals passa una dona 
que té una plantació de cafè en un lloc de l’Àfrica on hi ha 
conflictes armats.
Temàtiques tals com el conreu del cafè o les guerres a l’Àfrica 
destaquen en aquest film.

“Viatge màgic a l’Àfrica”, pel·lícula de Jordi Llompart (2010), 
protagonitzada per Eva Gerretsen, Raymond Mvula, Verónica 
Blume i Adrià Collado.

El film descriu el viatge màgic a l’Àfrica d’una nena de deu anys, 
Jana, que busca un nen boiximà.
L’Àfrica, els boiximans, la conservació de la natura són temàti-
ques que estan reflectides en aquesta pel·lícula. En el film fins 
i tot ens mostren un hospital de plantes per a vegetals abando-
nats.

Per acabar només em resta dir que aquest recull de pel·lícules 
i documentals que he esmentat són una petita mostra de la 
gran quantitat de films que estan a la nostra disposició per 
aprofundir en el coneixement del món dels vegetals. Tots ells 
ens ofereixen múltiples possibilitats, sempre complint amb la 
legislació vigent en la matèria, per ser utilitzats com a suport 
didàctic en la transmissió de coneixements relacionats amb 
la botànica.
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Arbres, plantes, boscos i cinema
L’argument d’aquest film consisteix en què dos missioners pro-
testants, fanàtics de la seva religió, duen una tasca evangelit-
zadora a l’Amazones que provoca diversos conflictes amb els 
indígenes de la zona. 
La pel·lícula es caracteritza per l’espectacularitat i bellesa de les 
imatges que ofereix de la selva amazònica.

“Fire on the Amazon” (Foc a l’Amazones), film de Luís Llosa 
(1993), amb Sandra Bullock, Craig Sheffer, Juan Fernández i Ju-
dih Chapman de protagonistes.

La cinta narra els problemes que s’originen, en un indret de la 
selva boliviana, entre els nadius que hi habiten i els grangers pel 
fet que aquests destrueixen els arbres per fer pastures.
La pel·lícula ens permet treballar temàtiques com la desfores-
tació, la protecció del medi ambient a la Selva, els incendis 
forestals provocats per aconseguir terres de pastura, el canvi 
climàtic relacionat amb la destrucció de l’ecosistema selvàtic, la 
pèrdua de la biodiversitat, etc.

En l’apartat de produccions cinematogràfiques relacionades 
amb l’Àfrica tenim: “Out of Africa” (Memòries d’Àfrica, 1985), 
“Nirgendwo in Afrika” (En un lloc d’Àfrica, 1991), “White ma-
terial” (Una dona a l’Àfrica, 2009) i “Viatge màgic a l’Àfrica” 
(2010).

“Out of Africa” (Memòries d’Àfrica), dirigida per Sydney Po-
llack a l’any 1985 i protagonitzada per Meryl Srtreep i Robert 
Redford.

El film narra les vivències de l’escriptora danesa Karen Blixen 
(Meryl Streep en el film), en una granja de Kènia i mostra unes 
imatges esplèndides de la sabana africana i de la flora i fauna 
que allà es troba.
Problemàtiques com el colonialisme, la pèrdua de collites, les 
caceres, la vida dels nadius, els podem estudiar en aquesta cinta.

“Nirgendwo in Afrika” (En un lloc d’Àfrica), film dirigit per 
Caroline Link (1991), amb Juliane Köhler, Merab Ninidze, Lea 
Kurka, Karoline Eckertz i Sidede Onyulo de protagonistes.
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