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A diferència dels nens i les nenes i una bona part dels nostres es-
tudiants de secundària i d’universitat, els adults no acostumem a de-
dicar part del nostre temps a preguntar-nos per què la natura és com 
és, per què el nostre Univers és així, què hi ha més enllà, per què les 
coses passen com passen, o quina és la part més petita de la matèria. 
Qüestionar-se el perquè de les coses que passen al nostre voltant, de 
les més comunes i senzilles a les més rebuscades i complexes, és un 
fet propi de l’espècie humana que cal preservar i fomentar. No hi ha 
preguntes estúpides, potser poden ser ingènues, estar mal formula-
des, ser tedioses, però totes responen al mateix objectiu de compren-
dre el món, i han de ser respectades i considerades. 

Bona part de les preguntes que tot seguit es plantegen són un re-
cull d’algunes de les qüestions que els alumnes i les alumnes d’ESO, 
de batxillerat, de les enginyeries en telecomunicacions i aeronàutica 
m’han plantejat en algun moment en les meves classes durant els dar-
rers sis anys, i responen a aquesta essència humana que és la curio-
sitat per comprendre el món. A tots ells i totes elles, moltes gràcies 
per preguntar. 

La resposta seriosa a qualsevol pregunta acostuma a ser el resul-
tat d’una investigació que ha utilitzat el mètode científic. Aquesta és 
l’única manera que tenim els humans d’adquirir coneixement, d’enten-
dre el món que ens envolta i de lluitar contra supersticions i dogmes 
de fe, autoritarismes i formes de pensament únic. En aquest sentit, el 
llibre recull algunes preguntes que tenen la intenció de desmentir fal-
ses veritats, com l’existència irrefutable dels ovnis, la influència de la 
força de Coriolis en el gir antihorari de l’aigua per la pica a l’hemisferi 
nord, o el descobriment de mercuri a l’enllumenat públic en un parc, 
tot i la negació absoluta de l’Administració local.

PròlEg
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Les preguntes aquí exposades podrien haver estat moltes altres. La 
física és ben àmplia i, com deia l’eslògan de l’Any de la Física 2005, 
“la física és la base de tot”. Les preguntes que es mostren en aquest 
llibre són un exemple d’allò que la física estudia i a què intenta donar 
resposta. Conscient que el lector pot tenir altres preguntes, o dubtes 
sobre les aquí plantejades, el convidem a consultar el bloc del llibre, 
http://100defisica.blogspot.com, i a exposar-los. 

En un país i en un moment de la història en què el coneixement 
de les ciències està sota mínims, amb un analfabetisme científic ga-
lopant quan precisament la ciència i la tecnologia són la base de la 
societat, resulta clau fomentar la ciència i el pensament científic. 
Aquestes 100 preguntes de física pretenen contribuir-hi.

Jordi Mazon Bueso

Setembre del 2009
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15 / 100

Sempre que remenava per la nevera de la meva mare, ja fos a la 
recerca d’alguna cosa per picar o per treure alguna cosa concreta, ha-
via de sentir: “Tanca ràpid la nevera, que s’escapa l’aire fred”. Era, i és 
encara avui dia, una frase que repeteix només que toqui la porta de la 
nevera, o fins i tot si adverteix que vaig en direcció a la cuina. I mira 
que li he explicat mil vegades que l’aire fred no s’escapa de la nevera, 
si de cas és el calent que hi entra. I és que, en aquest univers en què 
vivim, la calor flueix dels cossos de més temperatura als de menys, 
dels calents als freds, però mai a l’inrevés. 

A l’hivern cal tancar les portes i les finestres d’una casa perquè no 
s’escapi la calor de dins, ja que, com que a fora la temperatura és més 
baixa, la calor de l’interior té tendència a marxar cap a la fredor de 
l’exterior. A l’estiu, en molts pobles i ciutats de l’interior on la tem-
peratura supera de llarg els 33 ºC, també cal tancar les portes i les 
finestres, perquè la calor de fora no entri cap a l’interior de les cases, 
en principi més fresques. 

És el mateix principi pel qual les masies tenen poques finestres i 
parets ben gruixudes. A l’hivern es manté l’escalfor creada, i a l’estiu 
a la calor de fora li costa entrar a l’interior. 

Amb el cos humà passa el mateix. Una persona sana es troba a una 
temperatura interna d’uns 36,5 ºC, i la pell al voltant dels 33 ºC. A 
l’hivern, quan la temperatura de l’aire és molt baixa, ens hem d’abri-
gar per dificultar que el nostre cos transfereixi massa calor a l’entorn i 
ens refredem. A l’estiu, quan la temperatura de l’aire supera els 33 ºC, 
també és convenient abrigar-nos (bé, posar-nos màniga llarga fina) 
per evitar que la calor de l’aire arribi al nostre cos. És l’estratègia que 
fan servir els habitants de les tribus del desert: dur vestits amples, 

cal taNcar la NEvEra PErQuè 
No s’EscaPi l’airE frED?
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perquè hi hagi circulació d’aire, i llargs, per evitar que la calor de 
l’aire escalfi el cos, en aquestes regions més fresquet que l’entorn. 

Alguna vegada he pensat comprar a la meva mare una nevera ti-
pus cofre, com les dels súpers, oberta permanentment. En aquestes 
neveres l’aire fred tampoc surt, però el càlid tampoc hi entra, ja que 
l’aire fred, més pesat que el càlid, es queda permanentment dins el 
cofre-nevera. Llàstima que ocupin massa i no càpiguen en una cuina 
normal.
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Perquè un cos sigui invisible, cal que la llum passi a través seu. En 
el cas d’una persona, per exemple, caldria que la llum passés a través 
seu i que no es reflectís en el cos en no poder penetrar-hi, com succe-
eix. Caldria, doncs, reordenar els àtoms d’un cos, com passa amb el 
vidre, i fer que ocupessin unes posicions ben ordenades que perme-
tessin el pas de les ones de llum. Una opció, gens recomanable per als 
humans, seria fondre el cos a elevades temperatures per refredar-lo 
de sobte, com es fa amb els vidres. 

Fins no fa gaires anys la física no veia possible l’opció de fer in-
visible un cos, però el descobriment l’any 2006 de materials nous i 
estranys, anomenats metamaterials, ha obert les portes a la invisibilitat. 
Aquests nous materials no es troben a la natura. La seva formació es 
fa en un laboratori, inserint en determinades substàncies minúsculs 
implants que forcen la llum a canviar de direcció d’una forma diferent 
de com ho faria habitualment, canalitzant-la d’una forma ben deter-
minada, de manera que la llum voregi l’objecte sense que es reflectei-
xi en el cos. És quelcom semblant al que fa una roca en el curs d’un 
riu. La presència de la roca trenca el flux de l’aigua, que la voreja. Si 
el metamaterial és capaç d’eliminar totes les reflexions que produeix 
la llum, pot fer que un cos es torni totalment invisible. 

Investigadors de diverses universitats (Duke, Carolina del Nord 
i Imperial College, entre d’altres) ja han construït amb l’ús d’aquests 
metamaterials objectes que es fan invisibles quan són il·luminats amb 
llum de microones. En il·luminar un objecte recobert d’una substàn-
cia formada per metamaterial, les microones no es reflecteixen en 
aquest cos, i esdevé invisible a aquestes ones. La clau perquè la llum 
el voregi i no es reflecteixi en el cos és que les minúscules partícules 
inserides en el metamaterial tinguin unes dimensions comparables a 

PoDria sEr iNvisiblE uN cos?
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la longitud d’ona amb què s’irradia el cos. Així, en el cas de les micro-
ones, les dimensions de les substàncies inserides han de ser de l’ordre 
de 3 cm, fita fàcilment assumible. Però, perquè un cos esdevingui 
invisible a la llum visible, les substàncies inserides han de tenir unes 
dimensions de l’ordre de les desenes del nanòmetre. Així, per fer un 
cos invisible al color verd, per exemple, les substàncies inserides hau-
rien de tenir unes dimensions de l’ordre dels 50 nanòmetres. Aquest 
és un dels problemes per fer invisible un cos a la llum visible. Però 
el desenvolupament de la nanotecnologia i la tècnica del domini de 
la manipulació a escala atòmica han permès avançar en aquest sentit. 
Així, físics alemanys i dels Estats Units van aconseguir l’any 2007 
crear el primer metamaterial que es feia invisible a la llum verme-
lla. És a dir, en il·luminar amb color vermell un objecte cobert amb 
aquest metamaterial, es convertia en invisible a la llum vermella. 

El següent pas que veurem ben aviat és la creació d’un metamate-
rial que es faci invisible a tots els colors de la llum visible, de manera 
que un objecte recobert amb aquest metamaterial esdevingui total-
ment invisible. 

La manta de la invisibilitat de Harry Potter sembla que serà possi-
ble en un futur no gaire llunya. Mantes o jerseis fets de metamaterials 
que desviïn la llum visible i ens converteixin en homes i dones invi-
sibles seran científicament possibles. Ni el mateix H.G. Wells, autor 
de la mítica novel·la L’home invisible, s’ho hauria imaginat!
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L’any 1600 el filòsof i monjo dominicà Giordano Bruno va ser pen-
jat despullat cap per avall pels carrers de Roma, i posteriorment va 
ser cremat viu a la foguera, per plantejar una qüestió com aquesta: hi 
ha vida fora de la Terra? Ell era del parer que hi podia haver molts 
planetes semblants a la Terra, amb criatures com nosaltres, o ben di-
ferents. Però l’Església, en lloc d’alegrar-se davant la possibilitat que 
hi hagués escampats per l’Univers fidels, papes, bisbes i déus fora de 
la Terra, va considerar més oportú humiliar i cremar Giordano Bruno 
per la seva idea… La primera dècada del segle XXI ha portat as-
trònoms a descobrir planetes extrasolars. Cada cop es descobreixen 
nous planetes extrasolars, i fins ara ja es coneixen més de 300 plane-
tes que orbiten en estrelles llunyanes. Però, quants d’aquests podrien 
tenir vida com la de la Terra? 

Sembla que el desenvolupament de vida complexa es pot donar 
amb tres condicions bàsiques: existència d’aigua líquida, existència 
de molècules llargues de carboni i, finalment, existència de molècu-
les autoreplicants (ADN). Amb aquestes tres condicions, l’any 1961 
l’astrònom Frank Drake va formular una equació que va permetre ob-
tenir una estimació del nombre de planetes de la nostra galàxia que 
podrien tenir vida superior. L’equació de Drake parteix del fet que hi 
ha 100.000 milions d’estrelles a la nostra galàxia, i multiplica diversos 
factors, que inclouen el ritme en què neixen estrelles a la galàxia, la 
fracció d’aquestes que tenen planetes, el nombre de planetes per cada 
estrella que presenta condicions per a la vida (les tres anteriors i les 
de la qüestió precedent), la fracció de planetes que realment desen-
volupa vida, i els que realment poden desenvolupar vida intel·ligent, 
la fracció de planetes que té vida disposada a comunicar-se, i el temps 

és ciENtÍficamENt PossiblE l’EXistèNcia 
DE viDa fora DE la tErra?
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de vida esperat de cada civilització. Amb aquestes premisses, l’equa-
ció de Drake dóna un resultat d’entre 100 i 10.000 planetes a la nos-
tra galàxia amb condicions per a la vida intel·ligent. 

La recerca científica actual de senyals de vida intel·ligent fora de 
la Terra de moment no ha donat cap resultat positiu. Aquesta recerca 
es basa en l’equació de Drake i en l’article que el 1959 van elabo-
rar els físics Cocconi i Morrison, que proposaven i argumentaven 
que el rang de freqüències més adequat per captar comunicacions 
extraterrestres era el comprès entre 1 i 10 GHz, i recomanaven els 
1.420 GHz. Des que el 1971 la NASA va iniciar el programa SETI 
de recerca de vida extraterrestre intel·ligent, els resultats no han estat 
exitosos. Actualment, però, la troballa setmanal de planetes extraso-
lars ha donat esperances a la trobada de vida intel·ligent, i la posada 
en òrbita dels satèl·lits Kepler, Corot i Terrestrial Planet Finder ajudarà a 
escombrar les 120.000 estrelles a la recerca de planetes que puguin 
tenir vida intel·ligent extraterrestre…, si és que n’hi ha.

El que és clar és que la possibilitat de trobar planetes similars al 
nostre és científicament possible, i per tant també ho és que tinguin 
vida intel·ligent. I això, la comunitat científica ho té molt clar, com 
ho demostren els nombrosos congressos que es fan arreu del planeta 
per debatre aquesta tema. La revenja de Bruno és ben viva.
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