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Consideracions pràctiques 
abans d’iniciar la Missió

En aquest manual trobareu una 
presentació de la Missió ALIA, 
així com instruccions i recursos 
per treballar (lliurement) a l’aula. 

Per a dubtes, escriviu-nos a 
seducatiu@cccb.org

Imatge de portada: 
Missió LATAM III, realitzada 
a les instal·lacions de la 
Mars Desert Research Station, 
a Utah (EUA), el maig del 
2019. Mariona Badenes Agustí

-
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Material

El material que hi trobareu és el següent: 

A Per què Mart? La Missió ALIA.

B Projecte d’inspiració: Art a l’IEEC.  

C Reptes i propostes de material per treballar-lo

C-1 Podrem sobreviure els humans a la Terra? 
La vida en hàbitats extrems

C-2 Com podrem menjar, beure i respirar a Mart? 
Sistemes de suport vital en una base marciana

C-3 Com podria ser una ciutat sostenible a Mart? 
Disseny d’una ciutat marciana sostenible: el cas de Nüwa

C-4 Quants planetes són necessaris per mantenir el nostre estil de vida?
Expansió per la galàxia i terraformació

C-5 Hi ha vida fora de la Terra? Hi havia vida a Mart?
Cerca de vida, consciència alienígena i civilitzacions

C-6 De qui és l’univers?
Exploració pacífica, colonització i explotació de l’espai

D Esquema per a l’elaboració d’un relat de ciència-ficció.

E Biografies dels humans de suport assignats al projecte.
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1, 2, 3
—
Aquí el CCCB
—
Connectant 
— —

—
Procedim a 
l’enviament del manual 
d’instruccions 
per a la 
Missió ALIA

— 

CONTROL — MISSIÓ ALIA

ESTABLINT CONNEXIÓ 01/A
—

Per què Mart? La Missió ALIA
—
La pandèmia ha tornat a posar de manifest que el nostre 
planeta està ferit. Ens enfrontem a problemàtiques imminents 
i gairebé irreversibles: enmig d’un canvi climàtic i a les 
portes d’una emergència ecològica. Podrà en el futur la 
Terra, davant d’aquesta situació, seguir sent el bressol de la 
humanitat? O hem de buscar una alternativa? Hi ha realment 
un “planeta B”?

Hi ha qui defensa que viatjar a Mart i construir-hi una 
civilització és possible. Es tracta del planeta rocós més 
fred del sistema solar, i podria contenir tots els recursos 
necessaris per viure-hi. La vida allà es podria generar tal com 
succeeix a la Terra, amb els mateixos processos bioquímics. 
Però, com es materialitzaria? Quins sistemes de suport vital 
hauríem de desenvolupar per fer possible allà la vida humana? 
Quines serien les formes òptimes d’organització social i 
com haurien de ser les ciutats marcianes per fer viable la 
colonització del planeta vermell? Quines són les implicacions 
ètiques, socials i polítiques d’aquesta aspiració? 

Per altra banda, alguns experts reconeguts, com ara 
l’investigador Robert Zubrin, creuen en l’exploració de Mart, 
però no amb la intenció de trobar-hi un planeta B, sinó com 
una forma de seguir eixamplant l’horitzó del coneixement. Un 
assentament a Mart ens permetria aprendre solucions per a 
noves formes de viure en hàbitats extrems, les quals podríem 
aplicar al nostre planeta en un futur. 

Totes aquestes preguntes temptegen el terreny de 
l’especulació científica i esdevenen un pont amb la ciència-
ficció, un gènere interessantíssim que ens permet anticipar la 
realitat i imaginar allò que, eclipsats per les lleis ja conegudes, 
no podríem gosar pensar. La ciència-ficció és un territori fèrtil 
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per a l’especulació, per ampliar els escenaris d’allò que és i no 
és possible avui, i per desafiar les concepcions establertes i 
llançar-nos a la recerca d’un sentit més complex i profund de 
la humanitat. 

Des d’aquesta perspectiva, el planeta vermell també es pot 
concebre com “un mirall en què la Terra contempla la seva 
pròpia essència”, tal com diu l’escriptor Kim Stanley Robinson 
a Blue Mars. Mart és el sentit, la metàfora i l’excusa per 
seguir buscant respostes sobre l’origen de la vida (terrestre i 
extraterrestre), però també per prendre consciència de com 
seria un món sense nosaltres. A partir de la ciència, l’art i la 
literatura, l’exposició del CCCB “Mart. El mirall vermell” vol 
funcionar com a nucli inspirador de tots els temes esmentats.

És des d’aquesta perspectiva, i amb les mateixes eines de 
la ciència, la literatura i l’art, que us presentem la Missió 
ALIA. Un projecte de recerca al voltant de l’exploració del 
planeta Mart que persegueix que els joves es plantegin 
qüestions científiques, socials, morals i ètiques, i les seves 
possibles solucions. Un projecte transversal de tres mesos 
de duració amb l’acompanyament del CCCB i de l’Institut 
d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), i la col·laboració de 
la Fundació Banc Sabadell. 

Per dur a terme aquesta missió trobareu, a mode de “càpsula 
espacial”, sis preguntes de recerca i un conjunt de materials 
de suport per treballar-les. La manera com respongueu 
a aquestes qüestions la deixem a les vostres mans; pot 
prendre la forma d’un debat filosòfic, de redacció d’un article 
acadèmic o d’elaboració d’un experiment científic. La intenció 
és que us hi submergiu des de les aules durant un temps. 
També tindreu a la vostra disposició les obres que un artista 
visual resident a l’IEEC ha generat durant la seva “expedició a 
Mart”, així com l’enregistrament de les xerrades que faran una 
escriptora de ciència-ficció i un investigador de l’IEEC sobre 
un projecte de recerca. 

A partir d’aquesta exploració, i com a resultat final de la 
Missió ALIA, us proposem un repte més: construir un relat 

Mart. El mirall vermell
25 febrer — 11 juliol 2021

-
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de ciència-ficció col·lectiu, tot indagant en alguns dels 
coneixements i reflexions adquirits. Perquè creiem que 
és tan interessant registrar allò que el grup imagina, tem, 
somia o desitja, com allò que aconsegueix realitzar i 
materialitzar. Aquests relats, llavors, com el clàssic de Ray 
Bradbury Les cròniques marcianes, poden ser càpsules 
del temps que cristal·litzin una cosmovisió, portes de 
connexió entre el present i el futur, entre la Terra i el mirall 
vermell. 

Us animem a endinsar-vos-hi. Esperem que gaudiu del 
viatge! 
 

—

Proposta de material 
per comentar a classe
—
Why Mars? - Dr. Robert Zubrin, The Mars Society

https://www.youtube.com/watch?v=1S6k2LBJhac

Al col·loqui Mars Direct: Humans to the Red Planet within a 
Decade, celebrat a l’Ames Research Center de la NASA el 
10 de juliol del 2014, un periodista va preguntar a Robert 
Zubrin per què era important explorar el planeta Mart. 
Aquest vídeo enregistra la resposta de l’investigador, la 
qual se centra en el valor de l’expansió del coneixement i 
en les circumstàncies físiques i químiques del planeta veí 
que permeten un assentament. 

Consulteu tot el material relacionat amb l’exposició  
Mart. El mirall vermell en aquest enllaç: 

https://www.cccb.org/ca/multimedia/llistes-reproduccio/
mart/rel-exposicio/232742

Imatge de Mart, captada 
el febrer de 2007 per 
l’instrument OSIRIS de la 
sonda espacial Rosetta.
Imatge: ESA-Agència Espacial 
Europea 

-
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Per tal d’enriquir la vostra feina, a l’aula també podreu 
consultar tot el material que s’ha anat generant 
progressivament des de la Missió ALIA. Hi trobareu 
les xerrades dels científics, la conversa amb la nostra 
escriptora de ciència-ficció, un podcast amb els relats 
escrits per alguns instituts i moltes més coses. L’enllaç és 
aquest:

https://www.cccb.org/ca/multimedia/llistes-reproduccio/
missio-alia/rel-activitat/235421

—
Fi de la primera connexió 
—
Canvi i fora

— —

Valles Marineris, el gran 
canyó de Mart (mosaic 
d’imatges preses per la 
Viking Orbiter 1). 
Imatge: NASA/JPL-CALTECH

-

A.



Projecte 
d’inspiració: 
Art a l’IEEC 

—
B
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Projecte d’inspiració:
Art a l’IEEC
—
En contacte amb investigadors de l’IEEC, i a mode 
d’inspiració per a tots els participants de la Missió ALIA, 
l’artista Serafín Álvarez compartirà el procés de creació del 
seu projecte artístic, Un bosc sintètic dins d’una pedra, que 
consisteix a construir un paisatge marcià virtual per fer un 
exercici d’especulació sobre la vida en altres mons que 
potser ja són el nostre. Periòdicament compartirà el seu 
procés de treball en aquesta bitàcola: 

http://www.cccb.org/unboscsinteticdinsdunapedra

—

Presentació del projecte 
Un bosc sintètic dins d’una pedra
—
L’artista Serafín Álvarez “viatja a Mart” (en residència 
artística a l’IEEC) per recollir dades, informacions i hipòtesis 
sobre qüestions relacionades amb la biologia, l’astrobiologia 
i l’astrogeologia. El seu objectiu és imaginar, a partir de 
tot això, un petit ecosistema, fictici però inspirat en dades 
científiques reals, sobre l’especulació de la vida a Mart. 

A partir d’aquí es vol realitzar Un bosc sintètic dins d’una 
pedra, un projecte de creació visual que consisteix a 
construir un paisatge marcià virtual, un petit món digital 
poblat de formes de vida artificial que actuïn de manera 
autònoma i impredictible. L’escenari d’un videojoc al qual 
no pots jugar: només pots, senzillament, observar com 
els elements que el conformen interactuen entre ells, 
cadascun amb les seves pròpies habilitats, limitacions, 

CONTROL — MISSIÓ ALIA

ESTABLINT CONNEXIÓ 01/D

—

Primera fotografia del sòl 
marcià, realitzada per la 
Viking I el 20 de juliol 
de 1976. 
Imatge: NASA

-
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comportaments i motivacions. Aquests elements, orgànics 
i inorgànics, estaran inspirats en la geologia de Mart i en 
hipotètiques formes de vida que podrien habitar, o haver 
habitat, en les condicions extremes d’aquest planeta. 

Al llarg de la primera fase del “viatge”, Álvarez s’encarregarà 
de documentar els seus avenços en el procés de creació 
a partir una bitàcola pública en línia que s’anirà compartint 
amb periodicitat quinzenal i que vol servir d’inspiració als 
i les estudiants participants en Missió ALIA. Amb tot, es 
busca mostrar de quina manera els abordatges de l’art i de 
la ciència poden ser complementaris, i com els processos 
artístics són també processos de recerca amb resultats que 
impacten el nostre coneixement sobre el món. En aquest 
cas, l’ús de la tecnologia digital i la tecnologia de videojocs 
poden obrir també la mirada dels joves a usos diferents de les 
eines digitals que ja utilitzen i coneixen. Aquesta primera fase 
conclourà al juny amb una presentació pública de l’estat en 
què es troba el projecte en aquell moment.

Serafín Álvarez
Artista, investigador i professor 

Serafín Álvarez és llicenciat en Belles Arts per la Universitat 
de Barcelona i té un màster en Produccions Artístiques i 
Investigació. La seva feina se centra a explorar com els 
conceptes associats amb la liminalitat, les alteritats no 
humanes, el viatge cap a allò desconegut i els canvis en 
la percepció de la realitat són representats per la cultura 
contemporània, especialment l’audiovisual. Ha presentat 
els seus projectes en espais com Asakusa (Tòquio), CA2M 
(Móstoles), CAC (Vilna), La Casa Encendida (Madrid), 
CentroCentro (Madrid), Fundació Joan Miró (Barcelona), 
MACBA (Barcelona), MUSAC (Lleó), La Panera (Lleida) i Trafó 
(Budapest), entre altres. A més a més de la seva feina com 
a artista, també és professor a la BAU Centre Universitari 
de Disseny, i desenvolupa projectes d’educació artística en 
col·laboració amb diversos centres d’art i institucions.

Vista des del rover Curiosity 
després de creuar una duna de 
Mart (19 de febrer del 2014). 
Imatge: NASA

-

Serafín Álvarez

-



Reptes i 
propostes de 
material per 
treballar-lo

—
—

C
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PODREM 
SOBREVIURE 
ELS HUMANS 
A LA TERRA?

LA VIDA 
EN HÀBITATS 
EXTREMS

—

—
Establint
re-connexió
—
Procedim a 
enviar la càpsula 
espacial digital
—
Obrint càpsula
—
Pregunta de 
recerca assignada

— —

CONTROL — MISSIÓ ALIA

ESTABLINT CONNEXIÓ 01/C-1
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—

Presentació del repte
—

Sabem que la vida al planeta Terra va sorgir fa uns 
3.800 milions d’anys, que va evolucionar a partir de 
microorganismes senzills i es va estendre per una gran 
diversitat d’entorns. Al llarg de tot aquest temps, la vida 
també s’ha vist sotmesa a canvis sobtats a causa de 
fenòmens catastròfics o alteracions en el clima que, a més de 
produir diverses extincions massives, sovint l’han obligat a 
adaptar-se a hàbitats extrems. Podria estar motivant, l’ésser 
humà, un d’aquests episodis crítics per a la història de la vida 
a la Terra? Durant quant temps podrem continuar vivint en 
aquest planeta?

A causa de l’acció dels éssers humans, el planeta Terra es 
troba en una situació de canvi climàtic. Fins i tot es parla 
d’una crisi climàtica, ja que alguns models matemàtics que 
estudien l’evolució del clima pronostiquen augments d’entre 
1,5 °C i 3 °C en la temperatura mitjana del planeta per a 
l’any 2050, i de fins a 5 °C l’any 2100. Els diferents escenaris 
depenen de com evolucioni la població mundial, de quines 
fonts d’energia s’utilitzin i com s’explotin la terra i els recursos 
naturals del planeta, de com evolucionin les economies i de 
com afecti tot plegat les condicions atmosfèriques de la Terra. 
Concretament, els models més utilitzats actualment —que 
es coneixen com a representative concentration pathways, 
o RCP— es fixen en com evolucionarà la concentració de 
gasos d’efecte hivernacle. A banda de l’increment de la 
contaminació atmosfèrica i de la temperatura global, el canvi 
climàtic també va acompanyat del desgel dels pols, l’augment 
del nivell dels oceans, la destrucció de molts ecosistemes 
i l’augment de freqüència dels fenòmens meteorològics 
violents en tot el planeta.

—
— —

Adjuntant 
material

—
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Ja tenim constància que aquest no és el primer cop que 
el planeta Terra es veu sotmès a canvis bruscos, amb 
conseqüències catastròfiques per a la vida. Sense tenir res a 
veure amb els éssers humans, sabem que la història de la vida 
en els darrers 500 milions d’anys ha patit com a mínim cinc 
grans extincions massives; episodis en els quals, per algun 
motiu, la biodiversitat de la Terra s’ha reduït sobtadament, 
en alguns casos fins a gairebé desaparèixer. Alguns van ser 
deguts a canvis climàtics per l’activitat volcànica de la Terra. 
D’altres, a les conseqüències sobre l’atmosfera de l’impacte 
d’un meteorit, com el que va posar fi als dinosaures fa 65 
milions d’anys.

Tot i els episodis catastròfics d’extincions massives, la vida 
sempre s’ha tornat a obrir camí gràcies a l’ampli ventall de 
condicions físiques i químiques que descriuen la diversitat 
d’ecosistemes de la Terra. De fet, hi ha organismes vius que 
necessiten, per sobreviure i proliferar, entorns que a nosaltres 
ens semblarien extrems. Són els anomenats extremòfils, 
alguns dels quals els trobem a més de 110 °C de temperatura 
en fonts hidrotermals, o a més de 1.100 bars de pressió a 
les fosses oceàniques. Juntament amb la presència d’aigua 
líquida, un element comú allà on hi ha vida a la Terra, els 
extremòfils són d’un interès especial per a l’astrobiologia, la 
ciència que estudia el possible abast de la vida a l’univers. 
D’aigua se’n coneix a la Lluna, a la superfície de Mart o 
també en oceans subterranis o fonts termals a Europa (lluna 
de Júpiter) i Encèlad (lluna de Saturn), entre altres indrets 
del sistema solar. Mart i els seus anàlegs terrestres (com 
l’Antàrtida, el desert d’Atacama o l’entorn del riu Tinto, a 
Espanya) són un bon exemple d’entorns extrems per a la 
vida. En l’actualitat, el planeta vermell té una fina atmosfera 
que no supera l’1% de la pressió de la terrestre, amb un 95% 
de CO2. A més, la irradiància solar és d’aproximadament la 
meitat que al nostre planeta, i gairebé tota l’aigua es troba 
congelada sota la superfície o als pols, ja que la temperatura 
mitjana és de –60 °C.

I els éssers humans? Quin ventall de condicions poden 
suportar? Les persones s’han adaptat a una gran varietat 

Europa
Imatge: NASA/JPL/DLR

-

Encèlad
Imatge: NASA/JPL/DLR

-
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d’entorns amb múltiples estils de vida. A banda de les 
adaptacions biològiques, les innovacions tecnològiques també 
han permès l’existència d’assentaments humans per gairebé 
tot el planeta, des de l’Àrtic fins als deserts o els tròpics, o fins 
i tot en una estació espacial orbitant la Terra. 

Segons els organismes internacionals que estudien el canvi 
climàtic, ens trobem a punt de creuar un punt de no retorn en 
el qual les conseqüències de les accions humanes podrien 
ser irreversibles, o fins i tot catastròfiques d’aquí a unes 
poques dècades. Som a temps de frenar el desastre que 
ens afectarà a nosaltres i a les generacions immediates? 
Podries pensar quins canvis serien necessaris per aconseguir 
un desenvolupament sostenible de les societats humanes a 
escala planetària? Com afectarien, aquests canvis, la teva vida 
quotidiana?

Si no féssim res d’això i es complissin els pitjors pronòstics 
dels models de canvi climàtic, intenta imaginar com seran les 
ciutats del futur a la Terra, de manera que resultin un entorn 
segur per a la vida de les persones. A quines condicions 
externes hauran d’estar sotmeses? Com s’abastiran 
d’energia i recursos per poder aconseguir un escenari de 
desenvolupament sostenible, o fins i tot per revertir el canvi 
climàtic? A escala global, podria ser que algunes societats 
ho tinguessin molt més difícil que altres per sobreviure. 
Quins països creus que patiran (o estan patint) abans el canvi 
climàtic? I, pel que fa als ecosistemes, tant terrestres com 
marins, som realment a les portes d’una nova gran extinció 
massiva?

Glacera Margerie, patrimoni 
de la humanitat des del 1992.
Imatge: Diego Delso

-
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—

Propostes de material i activitats 
per treballar el repte des del punt 
de vista científic
—

Preguntes inspiradores
—
• Quins són els indrets més extrems de la Terra on trobem 

organismes vius?

• Podries imaginar algun organisme viu de la Terra que fos 
capaç de sobreviure a Mart?

• Quins són els indrets més extrems en els quals trobem 
pobles o ciutats habitades per éssers humans?

• Quins creus que seran els desastres naturals més grans 
a causa del canvi climàtic en el proper segle?

• Quines mesures s’haurien de prendre a escala global per 
frenar el canvi climàtic?

• Com t’imagines el planeta Terra l’any 2100?

—
— —

Adjuntant 
material
—

CONTROL — MISSIÓ ALIA

ESTABLINT CONNEXIÓ 02/C-1
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 1

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Imatge

Temporització 1 hora

Argumentari Tres imatges de la Terra vista des de l’espai que han inspirat moviments 
ecologistes i per la defensa de la Terra habitable, conegudes amb els títols de 
Blue Marble, Earthrise i Pale Blue Dot. Es pot treballar per grups a l’aula, buscant 
com i quan van ser obtingudes i quin missatge sobre la defensa del planeta Terra 
podien transmetre, en aquella època i en l’actualitat. També es pot fer la reflexió 
de com serien aquestes imatges (en particular, les dues primeres) si s’haguessin 
capturat fa uns quants segles, o es fessin d’aquí a 50, 100 o 200 anys.

Enllaç https://en.wikipedia.org/wiki/The_Blue_Marble
https://en.wikipedia.org/wiki/Earthrise
https://en.wikipedia.org/wiki/Pale_Blue_Dot

Recurs 2

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Documental

Temporització 2 hores

Argumentari Tomorrow (Mañana, Madmanfilms, 2016). Documental sobre alternatives, 
projectes sostenibles i visió optimista del canvi climàtic. Tracta diferents temes, 
amb exemples de projectes exitosos en diferents llocs del món: producció 
d’aliments, energies renovables, economies, models de consum, etc. És 
interessant per projectar-lo a classe (en 1 o 2 sessions), i dedicar alguna sessió 
més a treballar per grups els diferents temes que es tracten al documental i 
exposar conclusions o idees davant de la resta. Una qüestió que pot tractar 
cada grup és “Creus que es factible aplicar aquest model a escala global? Què 
passa si no ho fem?”.

Enllaç https://www.filmin.es/pelicula/manana
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 3

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Documental

Temporització 2 hores

Argumentari Before the flood (Leonardo DiCaprio, National Geographic, 2016). Documental 
sobre la situació d’alarma actual de la Terra a causa del canvi climàtic. El 
presenta Leonardo DiCaprio i mostra l’evidència científica de la contribució de la 
humanitat a l’acceleració del canvi climàtic. Entrevista diferents líders mundials i 
personatges rellevants, i es proposen accions per contrarestar la crisi climàtica. 
És interessant per mirar-lo a classe, o bé a casa i poder-lo debatre a classe.

Enllaç https://www.beforetheflood.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kdZDiLHxRiM&feature=emb_logo

Recurs 4

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Activitat didàctica

Temporització 1-2 hores

Argumentari Activitat didàctica de National Geographic sobre desastres naturals i canvi 
climàtic. S’utilitzen imatges, vídeos, mapes i gràfiques per entendre com 
està variant la freqüència dels grans desastres naturals, com els incendis de 
Califòrnia del 2017. La informació està molt centrada en el cas de Califòrnia i en 
altres dels Estats Units, però es pot adaptar per generalitzar-ho a escala global. 
Els exercicis combinen anàlisi i discussions que es poden fer en grups per 
després exposar-ho a tota la classe.

Enllaç https://www.nationalgeographic.org/activity/natural-disasters-and-climate-change/
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 5

Recurs adequat per treballar a casa

Categoria Activitat didàctica

Temporització -

Argumentari Recurs didàctic de la secció d’astrobiologia de la NASA titulat “What types of 
conditions can life survive in?”, sobre ecosistemes extrems i organismes extre-
mòfils. Pot servir com a material de consulta per a l’alumne o com a guia per al 
professor, per poder pensar activitats per fer a classe de biologia sobre el tema 
dels extremòfils.

Enllaç https://astrobiology.nasa.gov/education/alp/conditions-can-life-survive-in/

Recurs 6

 Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Article científic

Temporització -

Argumentari Article “Extreme Terrestrial Environments: Life in Thermal Stress and Hypoxia”, 
sobre la vida humana en entorns extrems, i com les condicions extremes (en par-
ticular, de temperatura o d’altitud) afecten els humans des d’un punt de vista bio-
lògic i psicològic. Pot servir com a recurs per als alumnes per preparar un treball 
o exposició oral, individual o per grups. Pot ser interessant, partint de la informa-
ció de l’article, que els alumnes, per grups, aprofundeixin buscant informació de 
diferents exemples de poblacions o assentaments humans en llocs extrems de 
la Terra, entenent com viuen i com els afecta l’entorn. Això pot derivar en una de 
les reflexions generals del repte: com viuria la humanitat en una hipotètica Terra 
extrema l’any 2100?

Enllaç https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00572/full
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Recurs 7

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Article científic / Canvi climàtic i climes extrems

Temporització -

Argumentari Greenpeace. Sobre els fenòmens meteorològics extrems: “Qué tiempo tan raro 
hace”. Informe il·lustrat.
L’informe elaborat per Greenpeace l’any 2018 Imágenes y datos: así nos afecta 
el cambio climático repassa les causes i conseqüències passades, presents i 
futures del canvi climàtic a Espanya. Elaborat amb detall però de forma amena i 
comprensible, aquest recull ens presenta xifres inquietants sobre el canvi climà-
tic, a la vegada que n’exposa els efectes generals en la societat i el medi ambient. 
Dins d’aquest apartat, hi trobem un capítol dedicat als fenòmens meteorològics 
extrems, el qual ens parla de les sequeres, les onades de calor, les inundacions i 
les tempestes de neu, de manera que ens permet contextualitzar millor el nostre 
repte de treball. 

Enllaç https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/GP-cam-
bio-climatico-LR.pdf

C-1.



P. 22Missió ALIA

Manual de treball 
per a tripulants

Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 8

 Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Article científic / Canvi climàtic i climes extrems

Temporització -

Argumentari Índex de risc climàtic global 2021: “Qui pateix més a causa dels fenòmens cli-
màtics extrems?”. Resum de les dades i conclusions de l’Índex de risc climàtic 
global (IRC) 2021.
L’IRC de Germanwatch és una anàlisi dels impactes reals dels fenòmens climà-
tics extrems a escala mundial durant l’últim any i els últims vint anys. Es basa en 
dades sobre aquests impactes, però també en dades socioeconòmiques que hi 
estan associades. El seu objectiu no és ser un sistema complet de classificació de 
la vulnerabilitat climàtica, sinó una peça més d’informació que ens permet contex-
tualitzar els impactes climàtics extrems de forma general. Aquest resum recull les 
conclusions principals de l’anàlisi al 2021, taules amb les dades dels països més 
afectats per l’IRC i un mapa del món que també il·lustra aquesta qüestió. 

Enllaç https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Resumen%20Indi-
ce%20de%20Riesgo%20Clim%C3%A1tico%20Global%202021.pdf

C-1.
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Recurs 9

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Article científic / Canvi climàtic i climes extrems

Temporització -

Argumentari Organització Meteorològica Mundial, sobre l’escalfament global: “El 2020 està en 
camí de ser un dels tres anys més càlids registrats”. Resum de l’informe sobre 
escalfament global.
L’Organització Meteorològica Mundial, la portaveu autoritzada de Nacions Unides 
sobre el temps, el clima i l’aigua, va elaborar el desembre del 2020 un informe 
sobre l’escalfament global, el qual il·lustra l’afectació dels fenòmens d’alt impac-
te (com la calor extrema, els incendis forestals, les inundacions, les temporades 
d’huracans...) sobre les persones. El resum repassa amb dades aquestes qüesti-
ons i, a la vegada, adverteix que tot això, aquest any, ha agreujat encara més les 
amenaces de la pandèmia de la covid-19 a la salut, la seguretat humana i l’esta-
bilitat econòmica. 

Enllaç https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/el-2020-est%C3%A1-
en-camino-de-ser-uno-de-los-tres-a%C3%B1os-m%C3%A1s-c%C3%A1lidos

C-1.
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Recurs 10

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Activitat didàctica / Extramòfils i vida extraterrestre 

Temporització -

Argumentari Projecte educatiu de l’Agència Espacial Europea sobre la vida en entorns 
extraterrestres: “Quins entorns són aptes per a la vida?”. Quadern per al 
professorat, amb informacions i activitats.
Aquest petit quadern planteja un seguit de preguntes al voltant de la vida en 
hàbitats extrems de la Terra i en altres parts del sistema solar. Ho fa a partir de 
petits articles il·lustrats, propostes d’exercicis i annexos amb fitxes de dades 
d’objectes del sistema solar i dades sobre els extremòfils. Tot amb la voluntat 
que els alumnes especulin al voltant d’aquests temes i, així, es despertin 
vocacions científiques a l’aula. 

Enllaç http://esero.es/wp-content/uploads/2019/08/PodriaSobrevivirLaVidaEnEntorno-
sExtraterrestres-062019.pdf

Recurs 11

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Activitat didàctica / Extramòfils i vida extraterrestre 

Temporització -

Argumentari Projecte educatiu de l’Agència Espacial Europea: “Ossos espacials. Experimenta 
amb tardígrads al laboratori”. Quadern per al professorat amb informacions i 
activitats. 
Aquest petit quadern planteja un seguit de preguntes i activitats experimentals 
al voltant de les capacitats de supervivència dels extremòfils, concretament dels 
tardígrads, també coneguts com a ossos d’aigua. Es proposa que els estudiants 
simulin condicions extremes al laboratori per tal d’arribar a conclusions sobre 
els entorns en què poden viure aquests animals, però també que en relacionin la 
supervivència amb l’ambient espacial.

Enllaç http://esero.es/wp-content/uploads/2020/07/Deteccio%CC%81n-de-exoplane-
tas.-Escondidos-en-la-luz_Osos-espaciales_DE-SB-04_DIGITAL.pdf

C-1.
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—

Propostes de material i activitats  
per treballar el repte des del punt 
de vista de la ciència-ficció
—

Abans de ser realment conscients de les conseqüències del 
canvi climàtic i de com les accions humanes podien canviar 
el nostre entorn i la nostra atmosfera o afectar la nostra 
supervivència al planeta Terra, hi havia altres pors que feien 
que els escriptors de ciència-ficció imaginessin la possibilitat 
de buscar un altre món a l’espai. Marcats per la Segona 
Guerra Mundial i la por a una tercera guerra on les armes 
nuclears poguessin eliminar-ho tot, alguns autors, com Ray 
Bradbury, van imaginar una migració cap a Mart buscant un 
lloc diferent on viure. El món amenaçat per la possibilitat de 
la guerra travessa les històries que conformen Les cròniques 
marcianes, i algunes de L’home il·lustrat; i en algunes 
d’aquestes històries, l’única sortida, si n’hi ha, és marxar de 
la Terra. 

Bradbury mai va buscar que el seu Mart fos realista o 
encaixés en els coneixements científics. A Les cròniques 
marcianes podem veure com els homes s’adapten al clima 
de Mart amb normalitat. Sí, hi ha un relat on es planten 
arbres, “El matí verd”, però no es preocupen per gaire cosa 
més: respiren sense suport, fumen, construeixen cases... 
Bradbury imagina una colonització senzilla on, a més, 
sembla que els marcians han desaparegut pel virus de la 
varicel·la. El que és interessant és veure que entre els contes 
d’aquestes cròniques apareixen altres motius per a aquesta 
migració, que no són ni la guerra ni el clima: és el racisme. 
Tant a Les cròniques marcianes, amb “Amunt pel bell mig de 
l’aire”, com amb “L’altre peu” de L’home il·lustrat, Bradbury 
explora aquesta possibilitat. Al primer, veiem l’èxode dels 
afroamericans, que volen deixar la seva condició d’explotats 

—
— —

Adjuntant 
material
—

CONTROL — MISSIÓ ALIA

ESTABLINT CONNEXIÓ 03/C-1

Portada del 1951 del llibre 
The Illustrated Man (“L’home 
il·lustrat” en català) de 
Ray Bradbury. Doubleday & 
Company.

-
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i menyspreats pels blancs i començar una vida nova a Mart. 
Al segon, ja estan instal·lats a Mart i veuen com els blancs hi 
arriben i es desperten totes les pors, tot el dolor que havien 
viscut pel racisme. Aquí Bradbury imagina Mart com un espai 
d’oportunitats, com la possibilitat de començar de zero per 
crear una societat ideal. Però, es pot deixar de banda el que 
sembla formar part de l’essència humana?

A L’home il·lustrat sí que trobem un conte que imagina com 
seria sobreviure en un clima extrem com el d’un planeta 
Venus on sempre plou. Es tracta del conte “La pluja infinita”, 
que ens presenta un grup d’exploradors que caminen sota la 
pluja incessant de Venus. Com t’adaptes a aquest hàbitat? 
Com pots suportar el soroll constant, el degoteig constant 
contra el cos o la cara? Amb un paraigua? No es pot. 
Bradbury explora com un indret així pot afectar la ment dels 
homes. Hi ha refugis, cúpules solars on hi ha de tot, però, 
com pots saber on són si tot és moll, si tot és fosc, si la pluja 
et torna boig? És possible que la descripció de Venus no 
sigui gaire curosa i no encaixi en allò que la ciència ens en 
pot dir actualment, però Bradbury sempre utilitzava l’espai 
com a mirall, com a metàfora, com a lloc on inspeccionar 
sobre allò humà i reflexionar-hi. 

Però quan el fantasma de la guerra nuclear es va calmar 
i va començar a aparèixer la por a la contaminació o al 
canvi climàtic, la ciència-ficció també ho va reflectir. De 
fet, des de fa uns anys hi ha qui parla de climate fiction, 
o clima-ficció, per descriure aquella ficció especulativa 
on s’explora i es reflexiona tant sobre les causes com 
sobre les conseqüències del canvi climàtic, observant 
el comportament humà, la forma en què l’acció humana 
pot provocar una situació sense sortida i com això pot 
transformar-nos. Però, deixant de banda les etiquetes, 
el que és interessant és recordar que, a través d’aquests 
escenaris on la literatura pot especular sobre possibles 
futurs, els autors s’endinsen en les nostres pors i els nostres 
dubtes, porten a l’extrem allò que coneixem i observen 
els límits d’allò humà. És veritat que, sovint, el gènere té 
certa tendència a oferir una visió pessimista, amb històries 

Ray Bradbury
Imatge: Alan Light

-
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postapocalíptiques o distòpiques, però sempre hi ha lloc 
per explorar el terreny d’una altra manera més íntima o amb 
un punt d’esperança, on, com a mínim, l’ésser humà aprèn 
dels seus errors o descobreix com adaptar-se. Subgèneres 
com el solarpunk busquen aquesta perspectiva més amable 
i esperançadora. Un exemple d’aquesta perspectiva és The 
Weight of Light, una antologia de ciència-ficció, assaig i art, 
que només es troba en anglès, on s’exploren futurs possibles 
en què l’energia solar ha aconseguit guanyar el terreny al 
combustible fòssil. 

Per altra banda, la ciència-ficció permet explorar la vida en 
hàbitats extrems des d’una perspectiva més àmplia, que 
va més enllà del canvi climàtic i l’acció humana, però on 
també ens posa en contacte amb les nostres accions i el 
nostre comportament individual, social i polític, perquè, al 
final, això és el que el gènere fa: explorar i reflexionar sobre 
les qüestions humanes. Com ho fa en aquest cas? Fent-
nos viatjar a altres mons. És el cas de la novel·la Dune, de 
Frank Herbert, o de la novel·la Els desposseïts, d’Ursula 
K. Le Guin, on els hàbitats extrems són naturals i podem 
veure com els seus habitants busquen la manera d’adaptar-
se, de trobar recursos, de sobreviure. A Dune, descobrim 
el planeta Arrakis, on l’aigua és molt escassa. Això fa que 
tota la tecnologia giri al voltant de la recuperació de l’aigua. 
Les tribus porten una indumentària que permet recuperar 
i reciclar l’orina o la transpiració; hi ha sistemes per captar 
la humitat de l’ambient... Per la seva banda, Ursula K. Le 
Guin ens presenta a la seva novel·la un planeta, Anarres, 
on els recursos són escassos i on la societat treballa per 
poder cultivar les poques plantes que creixen en aquestes 
condicions i per conservar la vida que resisteix. 

Un dels primers autors que va plantejar-se un món on el 
canvi climàtic alteraria completament el nostre ecosistema 
i la nostra manera de viure va ser J. G. Ballard. A la dècada 
del 1960 va escriure dues novel·les, El món submergit (1962) 
i La sequera (1964), dos textos que dialoguen l’un amb l’altre 
i on l’autor imagina un futur força apocalíptic que li permet 
explorar la naturalesa humana. El món submergit imagina 

Portada del 1969 del llibre 
Dune Messiah de Frank 
Herbert, segona novel·la 
de la saga de Dune. Setzena 
edició.
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un futur on la temperatura absoluta del planeta augmenta, a 
causa d’un canvi climàtic extrem i alguns accidents còsmics, 
i això provoca que no es pugui viure a les zones equatorials o 
temperades. Com actua la gent en aquest context: sobreviu 
o es deixa devorar per la realitat, per la sensació de no poder 
reconèixer el seu món? Què passaria si la ciutat on vius es 
transformés i tot fossin llacunes i la selva estigués envaint els 
gratacels? Ballard explora les reaccions, els sentiments, allò 
que podem perdre. 

A La sequera, també de Ballard, el futur que l’acció de l’home 
ha creat a través de la contaminació i els polímers industrials 
fa que hi hagi una pell sintètica a la superfície dels oceans, 
i això impedeix l’evaporació de l’aigua; no hi ha pluja, hi ha 
cada cop menys aigua i això porta els homes a lluitar entre 
ells per sobreviure. La deshumanització de l’ésser humà en 
condicions extremes, quan perd el sentit i la capacitat de 
pensar en el col·lectiu i només pensa en ell mateix. Podria 
passar una cosa així? Cal tenir en compte que, sovint, el que 
la ciència-ficció fa és especular, mirar el futur i imaginar una 
possibilitat. 

Seguint amb la idea del canvi climàtic i l’aigua, Kim Stanley 
Robinson ens ofereix, amb New York 2140, una visió diferent 
de la que ens dona Ballard a El món submergit. Stanley 
Robinson també ens presenta un món on el mar ho ha 
inundat tot, però no ens dona una perspectiva pessimista 
i apocalíptica, sinó que busca la manera en què l’home es 
podria adaptar a les noves circumstàncies. I és que, al final, 
també depèn del to que un vulgui donar a la història: pots no 
veure un futur possible o intentar imaginar com adaptar-te 
fins i tot als pitjors possibles. 

Ursula K. Le Guin també planteja, a La rueda celeste, un 
món marcat pel canvi climàtic i la superpoblació, i ens 
ofereix la possibilitat de pensar què podríem fer per millorar 
el món on vivim a través d’un personatge que pot canviar la 
realitat mitjançant els seus somnis. El problema és que les 
solucions fàcils no són mai solucions, i els somnis, marcats 
pel subconscient, canvien el món d’una forma curiosa. Per 

Portada de The Lathe of 
Heaven (“La rueda celeste” 
en castellà) d’Ursula K. 
Le Guin (1973). 
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exemple, quan decideix posar fi al problema del racisme, al 
dia següent tothom es desperta amb la pell de color gris. 

Si ens acostem al cinema, podem veure diferents maneres 
d’explorar els hàbitats extrems i les conseqüències de l’acció 
humana al nostre planeta. George Miller va dirigir una sèrie 
de pel·lícules on s’endinsava en la guerra pel combustible. 
La sèrie de Mad Max ens mostra un futur apocalíptic, violent 
i cruel. Anys després, va oferir un nou Mad Max: Fury Road, 
on l’aigua era l’element preuat i on existia la possibilitat d’un 
espai utòpic, el paradís verd, en què la protagonista —és 
important veure el gir cap a un personatge femení, perquè 
durant molts anys no hi havia gaires personatges principals 
femenins al gènere— vol escapar. Però, què passa si 
aquest paradís no existeix? Quina opció queda? Lluitar per 
aconseguir que l’aigua sigui per a tots, no propietat d’una 
persona. 

Waterworld, pel·lícula del 1995 dirigida per Kevin Reynolds, 
explora de nou un món on tot és aigua i on els éssers 
humans s’han d’adaptar a aquesta nova realitat. Explora 
la idea de l’evolució física, la mutació com a possibilitat 
d’adaptació. La mutació i millora tecnològica és una de les 
possibles maneres d’adaptar-se, però també es relaciona 
amb un altre tema troncal i fascinant de la ciència-ficció: el 
posthumanisme. 

Pel·lícules com Interstellar, de Christopher Nolan, ens 
ofereixen una visió molt complexa i interessant, perquè ens 
proposen un viatge complet. Primer ens mostren un món 
on no podem viure, on la pols ho envaeix tot, i llavors ens 
planteja la necessitat de buscar un lloc nou on viure i el que 
això implica. Amb un punt de vista força íntim, molt centrat 
en els personatges, explora les pors i les esperances d’una 
humanitat marcada per un clima cada cop menys amable. 

Per acabar, en aquesta direcció també camina El cielo de 
medianoche, de Lily Brooks-Dalton, un llibre que George 
Clooney ha adaptat al cinema. Aquí ens trobem amb una 
acció dividida entre dos punts de vista: els astronautes que 

Portada del 2016 del llibre 
Good Morning, Midnight (“El 
cielo de medianoche” en 
castellà) de Lily Brooks-
Dalton. Random House.
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tornen de l’expedició per veure si la lluna de Júpiter K-23 és 
habitable, i l’home que s’ha quedat sol a l’Àrtic, perquè és un 
malalt terminal i no necessita fugir, com la resta. L’atmosfera 
no és respirable. Per què? No s’explica: “va ser un error, no 
vam cuidar la Terra”, diu Augustine. Què pots fer quan saps 
que casa teva ja no és casa teva però la teva família és allà, 
potser tancada en alguna reserva subterrània? Aquí Brooks-
Dalton explora la importància del tipus de protagonista que 
cal escollir per a cada història. Per què escollir un malalt 
terminal en un cas com aquest?

—

Preguntes inspiradores
—
• Quins motius hi hauria ara per voler fugir de la Terra? 

• Si marxem, seríem capaços de deixar enrere els nostres 
errors o viatjaríem amb els problemes de desigualtat social 
i de gènere, amb els problemes d’odi, racisme o explotació 
que hi ha al nostre món?

• Davant d’un món inhòspit, com ens hi podríem adaptar? 
Podríem fer-ho? Com ens podria afectar des del punt de 
vista psicològic? 

• Si hi hagués una catàstrofe, què passaria? Seria una 
oportunitat per col·laborar o per lluitar per la supervivència 
personal?

—
— —

Adjuntant 
material

—
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Recursos / Ciència-ficció

Recurs 1

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Entrevista escrita

Temporització -

Argumentari Conversa sobre ciència-ficció i canvi climàtic amb Kim Stanley Robinson. Se’ns 
proposen reflexions, des de la ciència-ficció, sobre els escenaris que planteja el 
canvi climàtic i la reivindicació de la imaginació per trobar-hi solucions reals.

Enllaç http://lab.cccb.org/ca/optimisme-enfadat-en-un-mon-submergit-una-conver-
sa-amb-kim-stanley-robinson/

Recurs 2

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Vídeo

Temporització 1 hora

Argumentari La climate fiction, situada en un futur proper, és la ficció realista del nostre 
temps, i Kim Stanley Robinson n’és el practicant principal. Ian Watson, autor 
veterà de la ciència-ficció, conversa amb Kim Stanley Robinson sobre la seva 
carrera, sempre compromès i amb propostes constructives per comprendre 
com la raça humana pot sobreviure a les crisis que s’estan produint ara mateix.

Enllaç https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/kim-stanley-robinson-i-ian-wat-
son/227145
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Textos citats que es poden treballar

Text 1 - Les cròniques marcianes

Les cròniques marcianes, de Ray Bradbury (publicat per Proa en català i per Minotauro en castellà). 
Tot el llibre és interessant per explorar la visió de l’ésser humà, la seva relació amb la Terra i amb 
Mart, però hi ha dos relats a destacar en aquest cas:
- “El matí verd”, per la forma “màgica” de plantar arbres perquè hi hagi més oxigen a Mart. 
- “L’excursió d’un milió d’anys”, per com demostren la necessitat de fugir de la Terra.

Text 2 - L’home il·lustrat

El conte “La pluja infinita” de L’home il·lustrat, de Ray Bradbury (publicat per Males Herbes en ca-
talà i per Minotauro en castellà). És un conte que ens mostra un món on sempre plou i explora com 
això ens afecta físicament i mentalment. 

Text 3 - Els desposseïts 

Els desposseïts, d’Ursula K. Le Guin (publicat per Raig Verd en català i per Minotauro en castellà). 
Es tracta d’una novel·la complexa que aprofundeix en els sistemes polítics i socials, reflexiona so-
bre la igualtat de gènere i, per descomptat, explora les formes de supervivència en un entorn difícil 
com és Anarres. Els capítols parells estan dedicats a aquest planeta i, per tant, probablement seran 
més interessants per treballar aquest tema en concret. 
Al segon capítol, per exemple, trobem la descripció de la repoblació forestal d’una zona. Al quart, 
veiem com es va arribar a Anarres i com el van explorar, com van descobrir que el seu “Edèn” era 
sec i fred. Al desè capítol es pot trobar la descripció d’algunes zones d’Anarres. 
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Pel·lícules citades que també es poden treballar

Pel·lícula 1 - Mad Max: Fury Road (dirigida per George Miller) 

Pel·lícula d’acció, és possible que la violència i les persecucions puguin menjar-se el tema de fons, 
per la seva potència i la seva estètica, però prové d’una sèrie de pel·lícules, les de Mad Max, que 
exploren precisament la violència a què ens aboquem quan hi ha escassedat i regna la llei del més 
fort o d’aquell que té els recursos. Supervivència en hàbitats extrems on quasi no hi ha aigua i la 
terra està podrida en alguns indrets. 
Aquí es veu la idea d’un tirà que té tots els recursos, explota les dones com a objectes i com a ma-
res dels seus fills, i sotmet tota la resta a la seva voluntat. Hi ha un potent cant a la lluita femenina i 
a la necessitat de crear i compartir, no d’acumular per a uns quants.

Pel·lícula 2 - Cielo de medianoche (dirigida per George Clooney)

Pel·lícula intimista, basada en un llibre escrit per Lily Brooks-Dalton, que explora la supervivència en 
un hàbitat extrem (el fred) i, a més, en unes condicions extremes (l’aire no es pot respirar). 
També explora la necessitat de buscar un altre planeta per viure, perquè els humans no hem cuidat 
el nostre. 
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Presentació del repte
—

Durant tota l’era espacial, el planeta Mart ha estat sens 
dubte un dels indrets del sistema solar que han generat 
més interès. A banda de ser el nostre planeta veí, també 
probablement la seva història geològica, la presència d’aigua 
i atmosfera, i en general les seves similituds amb la Terra 
fan pensar en un possible planeta habitable en èpoques 
passades, o qui sap si el nostre propi hàbitat en el futur. Sigui 
com sigui, actualment ja disposem de més d’una desena 
de petits orbitadors, landers i rovers que exploren el planeta 
vermell.

Les primeres sondes espacials robòtiques a visitar la 
superfície de Mart, com la Mars 3 (1971) i les Viking 1 i 2 
(1976), no van trobar el que molts s’esperaven. A finals 
del segle xix, alguns astrònoms de renom, com Percival 
Lowell, ja havien defensat que Mart podria ser un planeta 
habitat actualment, fins i tot per éssers intel·ligents. Però, 
en comptes d’un entorn idíl·lic, ple d’aigua corrent i de 
vida, l’exploració del planeta vermell ens va descobrir un 
indret àrid i inhòspit. Des de llavors, l’exploració de Mart 
s’ha centrat en l’anàlisi de la seva geologia, la cerca de la 
presència d’aigua i l’estudi de la seva història. Gràcies a això 
últim, dut a terme per sondes com la Mars Orbiter i també 
rovers que han passejat pel paisatge de Mart com l’Spirit i 
l’Opportunity, ara sabem que en el passat aquest planeta 
reunia moltes de les característiques que trobem a la Terra 
avui dia. A banda d’una atmosfera molt més densa que 
l’actual, tot sembla apuntar que fa uns 4.000 milions d’anys 
Mart era cobert per enormes oceans, rius d’aigua corrent i 
volcans actius, que alhora actuaven de regulador climàtic i 
produïen un escalfament global.

—
— —

Adjuntant 
material

—

C-2.
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I, doncs, què va passar amb tota aquella aigua? Pel que 
sabem actualment, la baixada de l’activitat geològica (com els 
volcans actius) va anar acompanyada d’un refredament global, 
i això va fer que bona part de l’aigua quedés congelada sota la 
superfície (on potser encara hi és) i la resta escapés a l’espai, 
juntament amb la resta de l’atmosfera de Mart. Actualment, 
la temperatura mitjana a la superfície és d’uns –60 °C, amb 
una finíssima atmosfera de menys d’una centèsima part de la 
pressió atmosfèrica terrestre i formada en un 95% per diòxid 
de carboni. Alguns dels fenòmens meteorològics característics 
de l’atmosfera de Mart són les fortes tempestes de pols i els 
tornados (els anomenats dust devils).

Tot i aquestes condicions, Mart continua essent el proper 
gran objectiu per visitar amb una missió tripulada en els 
anys a venir. Fins i tot projectes privats com els de SpaceX 
plantegen colonitzar Mart d’aquí a unes poques dècades. Un 
dels primers grans reptes per poder establir éssers humans 
al planeta vermell és l’obtenció d’elements bàsics per a la 
supervivència, com són l’oxigen, l’aigua i els aliments. Mart 
és massa lluny per abastir-se dels recursos de la Terra, i per 
tant qualsevol missió de llarga durada o base fixa a Mart 
haurà de ser autosuficient.

El rover Perseverance de la missió Mars2020, que ha aterrat 
a Mart al febrer del 2021, porta a bord l’experiment anomenat 
MOXIE, que mirarà de demostrar com es pot obtenir oxigen 
a la superfície de Mart a partir del diòxid de carboni, per 
mitjà d’electròlisi: a través de descàrregues elèctriques, el 
CO2 es descompon en monòxid de carboni i oxigen, que es 
podria utilitzar per a la respiració dels habitants de Mart o 
com a combustible. D’altra banda, l’electricitat obtinguda 
mitjançant panells fotovoltaics seria un bé escàs a Mart, ja 
que aquest planeta rep tan sols un 42% de la irradiància de 
què disposem a la Terra, en trobar-se més lluny del Sol. Per 
això, una altra font més econòmica per aconseguir l’oxigen 
podria ser l’aigua salada que es troba al subsol, en la qual 
resulta més fàcil separar l’oxigen de l’hidrogen, i que, gràcies 
a la dissolució de sals perclorades, es pot trobar en estat 
líquid fins i tot a –70 °C.

Dibuix de Mart de Percival 
Lowell, fet al 1905. 
Imatge: Lowell Observatory 
Archives
-

Vista panoràmica de la 
muntanya Wdowiak de Mart 
des del rover Opportunity. 
16 d’octubre de 2014. 
Imatge: NASA

-

C-2.
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I pel que fa al menjar? Com es podrien alimentar els humans 
en una base marciana? El cultiu de plantes als hivernacles de 
la base, a banda d’absorbir diòxid de carboni i proporcionar 
oxigen mitjançant la fotosíntesi, podria alimentar els primers 
colonitzadors. Però, tant pels assentaments a Mart com 
pels llargs viatges interplanetaris, és imprescindible pensar 
en el reciclatge de la matèria orgànica, tal com ja s’està 
experimentant a l’Estació Espacial Internacional. Aquest 
també és precisament l’objectiu del projecte MELiSSA 
(Micro-Ecological Life Suport System Alternative), un 
experiment on participa l’Institut d’Estudis Espacials de 
Catalunya amb una planta pilot a la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Aquest experiment mira de dissenyar un 
ecosistema basat en microorganismes i plantes en el qual 
els residus, el diòxid de carboni i els minerals (amb la 
llum solar com a font d’energia) es reutilitzen per obtenir 
biomassa comestible. Aquest tipus de sistemes de suport 
vital permeten aprofitar al màxim els recursos disponibles, 
i podrien ser la manera d’abastir els astronautes en els 
llargs viatges, i els habitants de les futures bases lunars i 
marcianes.

C-2.
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—

Proposta de material 
per comentar a classe
—
Entrevista a Francesc Gòdia 

https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/francesc-godia-
lobjectiu-es-construir-bases-planetaries-on-els-humans-
puguin-residir-durant-periodes-llargs/235487

En aquest vídeo, el químic i investigador Francesc Gòdia 
ens explica el projecte MELiSSA, una instal·lació que intenta 
desenvolupar suport de vida a l’espai, recrear un cicle ecològic 
i subministrar les funcions bàsiques per a la vida humana 
en un planeta aliè de manera sostenible. Quina tecnologia 
utilitzen? En què s’inspiren? Quins són els seus objectius? 
Amb quines dificultats es topen? Gòdia ens revela algun dels 
seus secrets.

Planta pilot de MELiSSA a 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). 
Imatge: UAB

-

C-2.
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Propostes de material i activitats 
per treballar el repte des del punt 
de vista científic
—

Preguntes inspiradores
—
• Quins elements imprescindibles necessita un ésser humà 

per sobreviure?

• Quins vegetals s’han cultivat a l’Estació Espacial 
Internacional? Quins es podrien cultivar durant el viatge i 
en l’arribada a Mart? 

• Com convertiries l’aigua gelada en líquid a Mart utilitzant 
la mínima energia possible?

—
— —

Adjuntant 
material
—

CONTROL — MISSIÓ ALIA

ESTABLINT CONNEXIÓ 02/C-2
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 1

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Pel·lícula

Temporització 2,5 hores

Argumentari The Martian (Ridley Scott, 2015). Pel·lícula interessant per entendre el 
funcionament dels sistemes de suport vital que serien necessaris per als 
astronautes d’una missió tripulada a Mart. Pot ser molt útil per introduir la 
discussió del títol d’aquest repte: menjar, beure i respirar a Mart. En aquest cas 
es tracta d’un astronauta que queda atrapat a Mart i se les ha d’apanyar per 
sobreviure amb el que té a l’abast fins que el vinguin a rescatar. La pel·lícula és 
llarga, però es poden visualitzar a classe els fragments més rellevants sobre els 
mitjans de subsistència de l’astronauta (principalment la primera meitat) o bé que 
cadascú se la miri sencera a casa.

Enllaç https://www.filmaffinity.com/es/film846099.html
https://www.justwatch.com/es/pelicula/marte-the-martian

Recurs 2

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Notícia

Temporització 0,5 hores

Argumentari Notícia i imatge de la troballa d’aigua gelada a 8 cm sota terra a Mart, gràcies a 
la pala excavadora de la sonda Phoenix. Pot ser útil per il·lustrar una discussió 
o sessió de treball a classe de química sobre on trobar gel i com obtenir aigua 
líquida a Mart.

Enllaç https://www.jpl.nasa.gov/images/dodo-goldilocks-trench-dug-by-phoenix/

C-2.
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 3

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Notícia

Temporització 0,5 hores

Argumentari Notícia i imatge de la troballa de gotes d’aigua líquida als peus de la sonda 
Phoenix. Molt relacionada amb el recurs anterior. Pot ser útil en una classe de 
química per parlar del punt triple de l’aigua, de dissolucions salines, i plantejar 
per què podem trobar aigua líquida a Mart fins i tot a –70 °C. A més, pot ser 
un bon recurs per a una sessió teòrica o pràctica sobre el que és l’electròlisi i 
presentar una possible solució per a l’obtenció de l’oxigen necessari per a la 
respiració dels astronautes (o colonitzadors de Mart) a partir de l’aigua salada.

Enllaç https://www.astrobio.net/mars/liquid-water-ice-salt-mars/
https://www.nature.com/articles/d41586-020-03430-x
https://www.futurity.org/mars-water-electrolysis-oxygen-fuel-salt-2480082/

Recurs 4

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Activitat didàctica

Temporització 1 hora

Argumentari Instruccions detallades per fer a l’aula (o laboratori de química) l’experiment de 
l’electròlisi de l’aigua, un possible mitjà per obtenir oxigen a Mart. Seria la part 
pràctica, que es pot acompanyar amb una sessió teòrica prèvia i les imatges 
dels recursos 2 i 3.

Enllaç https://www.education.com/science-fair/article/water-electrolysis/

C-2.
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 5

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Web

Temporització 0,5 hores

Argumentari Web oficial de l’instrument MOXIE de la sonda Perseverance (NASA), per 
demostrar la possibilitat d’obtenció d’oxigen a partir del diòxid de carboni 
de l’atmosfera de Mart. Pot servir, aquesta web i la resta d’informació que hi 
ha a internet sobre MOXIE, per il·lustrar altres possibilitats relacionades amb 
els mecanismes d’electròlisi i l’obtenció d’oxigen, i treure’n conclusions: quin 
seria el recurs (aigua salada líquida, diòxid de carboni, fotosíntesi de plantes 
cultivades, etc.) òptim per a l’obtenció d’oxigen a Mart?

Enllaç https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/moxie/

Recurs 6

 Recurs adequat per treballar a casa

Categoria Web

Temporització -

Argumentari Web oficial del projecte MELiSSA. Conté tota la informació general (descripció, 
objectius, publicacions, etc.) d’aquest sistema de suport vital basat en 
microorganismes. Pot ser interessant per al professor, per tal de preparar 
continguts sobre els sistemes de suport vitals, o en general els sistemes de 
reciclatge eficients a l’espai.

Enllaç https://www.melissafoundation.org/page/melissa-pilot-plant
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 7

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Activitats didàctiques

Temporització -

Argumentari Conjunt de recursos didàctics “Red Planet: Read, Write, Explore”, que inclou 
tant instruccions i conceptes bàsics per al professor, com activitats proposades 
per als alumnes. En particular, la lliçó 4 està relacionada amb aquest repte, i 
tracta dels recursos necessaris i bàsics per a la supervivència a Mart.

Enllaç https://lasp.colorado.edu/home/maven/education-outreach/for-educators/red-
planet/

Recurs 8

 Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Activitats didàctiques

Temporització -

Argumentari Recull d’experiments i activitats per fer a l’aula relacionats amb el compostatge 
i el reciclatge. És un tema molt ampli i n’hi ha molts més exemples i recursos 
a internet que poden servir al professor per preparar sessions teòriques 
i pràctiques sobre reciclatge, i per investigar o debatre sobre les seves 
aplicacions a Mart.

Enllaç https://www.plt.org/educator-tips/composting-tips-experiments-resources-
classroom-home

C-2.
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 9

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Web

Temporització -

Argumentari Fundación Aquae: “Aigua a Mart”. Materials interactius
La Fundación Aquae, l’organisme que va liderar la construcció de l’estació 
mediambiental (REMS) que porta incorporat el robot Curiosity de la NASA durant 
la seva missió a Mart, ens presenta un format digital per explorar de manera 
amena i entretinguda els secrets dels sòls del planeta vermell. Es tracta d’un 
conjunt de materials interactius que recorren les observacions i exploracions 
fetes a Mart al voltant de la qüestió de l’aigua. Hi podem veure imatges 
recreades del planeta i aproximar-nos-hi, així com detectar les parts i les 
funcions del robot Curiosity, repassar els vídeos dels principals descobriments i 
investigar quins problemes planteja l’arribada de l’ésser humà a Mart. 

Enllaç https://www.fundacionaquae.org/aquaexplore/marte_html/

C-2.
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Propostes de material i activitats 
per treballar el repte des del punt 
de vista de la ciència-ficció
—

Quan la ciència-ficció va néixer, Mart era una possibilitat, un 
espai per explorar-nos a nosaltres mateixos. No coneixíem 
la seva estructura ni la seva atmosfera. L’astrònom italià 
Giovanni Schiaparelli havia imaginat una xarxa d’estructures, 
que va anomenar canali (es va traduir a l’anglès com a 
‘canals’, cosa que feia pensar en una construcció, no en 
quelcom natural), i les teories deien que potser hi havia vida 
al planeta. No es podia saber, però la idea d’una societat 
intel·ligent en un altre planeta oferia la possibilitat de 
preguntar-se per la seva composició, per la seva manera de 
governar o d’estructurar els gèneres o les classes socials; 
en el fons, era una manera de mirar la nostra societat i 
buscar-ne les fronteres, les ombres... Això va portar alguns 
escriptors a especular sobre la nostra relació amb el planeta 
Mart, a pensar en una interacció entre la nostra societat i 
la seva, sense buscar-hi una base científica. Un exemple 
d’aquesta curiosa interacció el trobem a Unveiling a Parallel, 
novel·la del 1893 escrita per Alice Ilgenfritz Jones i Ella 
Merchant, on un home arriba a Mart per trobar un món 
habitat molt similar al nostre, excepte pels rols socials de 
gènere. El protagonista visita dues societats de Mart, i en les 
dues societats hi ha igualtat entre homes i dones. A vegades 
l’espai ens permet imaginar allò ideal, allò que creiem 
impossible a casa nostra. 

Explorar la nostra societat buscant un mirall al planeta vermell 
es va seguir fent més endavant. Per exemple, l’escriptor 
Aleksandr Bogdanov visita, a la novel·la Estrella vermella, 
publicada l’any 1908, una mena de paradís socialista a Mart, 
una al·legoria sobre la creació de l’Estat soviètic, on també 

—
— —

Adjuntant 
material
—

CONTROL — MISSIÓ ALIA
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es mostren diferents corrents de socialisme. També des de 
la mirada russa trobem Aelita, novel·la escrita per Aleksei 
Tolstoi i publicada l’any 1923, on el protagonista viatja a Mart 
per refer la seva vida. Allà troba una civilització desigual que 
vol revoltar-se contra el govern. Arriscada, aquesta novel·la 
planteja un viatge a l’espai, descriu el planeta Mart i exposa la 
problemàtica política i social de la seva època. 

Encara que els primers autors que van imaginar la vida 
i l’atmosfera del planeta Mart no es poguessin basar en 
evidències científiques acurades, la veritat és que observar 
la seva obra permet veure l’evolució de la imatge de Mart i 
també la manera en què allò social i allò polític ha impregnat 
el relat que se’n fa, tant del planeta en si com d’aquells que el 
visiten. Un dels autors que va imaginar la vida a Mart va ser 
Ray Bradbury: va descriure tant la vida dels marcians com la 
dels humans que arribaven al planeta vermell per colonitzar-
lo. Al conte “Ylla”, de Les cròniques marcianes, relata la vida 
quotidiana de dos marcians, una parella. Passegem per la 
seva ciutat, veiem la seva casa —que gira buscant el Sol— i 
els imaginem viatjant en ocells de foc... Bradbury ens ofereix 
uns marcians molt humans, amb uns edificis i unes ciutats 
fascinants. En canvi, al conte “Matí verd” ja veiem el que 
suposa la vida d’un humà a Mart. Ens presenta en Benjamin 
Driscoll, un home que arriba al planeta vermell i descobreix 
que li costa respirar, perquè allà l’aire és poc dens. Hi ha qui 
s’hi adapta i qui no pot fer-ho i ha de tornar a la Terra. Driscoll 
no està disposat a deixar-se guanyar per una cosa com 
l’atmosfera i proposa plantar arbres a Mart. Primer de tot, cal 
entendre que els coneixements científics d’aquella època no 
són els d’ara, però també cal dir que Bradbury no buscava tant 
la part científica com la part metafòrica i, sobretot, la manera 
d’utilitzar Mart com a mirall de la societat de la seva època. La 
colonització de Mart que proposa busca també ser un mirall 
de la colonització i construcció d’Amèrica, i per això en aquest 
conte busca el paral·lelisme amb Johnny Appleseed, que va 
anar de banda a banda d’Amèrica plantant pomers. Es podria 
dir que Bradbury desconeixia l’atmosfera i la terra de Mart, 
però el que és realment interessant d’aquest conte és veure 
com explora el comportament humà: és correcte voler adaptar 

Cartell en alemany de la 
pel•lícula Aelita (1924) de 
Yakov Protazanov. Autor/a 
desconegut/uda
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un planeta a les teves necessitats? Què implica transformar la 
flora d’un lloc per satisfer els teus desitjos? 

En aquest mateix camí podem trobar una novel·la d’Arthur C. 
Clarke, Las arenas de Marte, escrita al 1951. És important tenir 
present les dates de publicació d’aquestes obres, perquè ens 
indiquen tant el que sabien els autors de Mart com la realitat 
històrica que vivien. Aquí trobem un curiós protagonista: no 
és un científic qui viatja a Mart, sinó un escriptor de ciència-
ficció que ha d’escriure sobre el procés de transformar Mart 
en una llar per a la raça humana. I encara que les dades que 
ens donen i la forma en què es fan les coses no encaixen 
dins del que actualment coneixem del planeta vermell, sí 
que és cert que ens ofereix una reflexió molt interessant que 
trobem en dues frases. La primera ens pregunta: “Creu vostè 
realment que els homes podran adaptar-se en algun moment 
a l’atmosfera exterior? Si ho aconsegueixen, deixaran de 
ser homes”. La segona afirma: “Sempre és fatal adaptar-
se al medi. És molt millor adaptar el medi a les nostres 
necessitats”. Clarke potser no explica amb detall el procés de 
terraformació, però sí que mostra algunes cúpules i ciutats i, 
sobretot, ens qüestiona què podem fer: adaptar-nos o adaptar 
el planeta a nosaltres. Ho podem fer? I estaria bé fer-ho? 

En aquesta novel·la de Clarke trobem un petit pont que ens 
porta a una novel·la publicada al 2011 i que Ridley Scott va 
portar a la gran pantalla. Parlo d’El marciano, d’Andy Weir. 
A Las arenas de Marte, Clarke ens presenta una planta 
que produeix oxigen i que, per tant, podria solucionar els 
problemes del subministrament de les ciutats. La botànica, 
una ciència que anys després tindria molta importància en la 
història de Weir. El marciano ens presenta un home que, per 
un error, es queda sol a la base de Mart. Hi ha provisions, 
però no perquè pugui aguantar fins a la propera missió 
que aterrarà al planeta. Gràcies als seus coneixements de 
botànica i química busca la manera de cultivar patates i de 
crear aigua. És un exemple magnífic de reciclatge (utilitza els 
propis excrements per fer adob), de supervivència i d’aplicació 
científica per aprofitar tots els recursos que un té al seu 
voltant. 

Portada del 1951 del llibre 
The Sands of Mars (“Las 
arenas de Marte” en castellà) 
de Arthur C. Clarke. Sidgwick 
& Jackson.
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Si deixem Mart per un moment i ens plantegem les preguntes 
en un entorn espacial més general, trobem dues propostes 
peculiars. Per una banda, la novel·la de Frank Herbert 
Dune, en què els habitants d’Arrakis, un planeta on hi ha 
escassetat d’aigua, van vestits amb una indumentària que 
permet recuperar l’aigua que produeix el cos humà: reciclen 
la transpiració i l’orina; hi ha sistemes per captar la humitat 
de l’ambient... Tot gira al voltant de l’aprofitament de l’aigua, 
un concepte que coneixem força i que ens porta a la nostra 
realitat, on es busquen maneres d’aprofitar l’aigua de la 
dutxa o de la cisterna. Però, es podria viure realment només 
reciclant la humitat que el nostre cos produeix? 

Si seguim allunyant-nos de Mart i ens centrem de nou en 
la Terra, hi ha una novel·la fascinant que planteja la idea de 
la supervivència i l’adaptació de manera peculiar, perquè 
ho mostra a través dels ulls dels humans i d’una espècie 
alienígena. Es tracta d’Alba, d’Octavia Butler, la primera 
novel·la de la trilogia Xenogènesi i publicada l’any 1987. La 
premissa és la següent: els éssers humans han destruït la 
Terra per la guerra, no s’hi pot viure. Els supervivents són 
recollits pels oankali, una espècie alienígena que no té res 
d’hominoide i que, per tant, fa que els humans els rebutgin 
pel fet de ser diferents. Un dels trets interessants del llibre 
és el concepte de la nau d’aquests oankali, perquè sembla 
que està viva: hi ha boscos, hi ha fruita que apareix a les 
parets. Sembla un ecosistema que també accepta les restes 
del menjar. Es tracta d’una espècie que defensa una idea de 
simbiosi, de col·laboració. Octavia Butler planteja moltíssimes 
preguntes sobre el que implica ser humà, quins són els límits 
de la nostra adaptació natural i què hauria de passar perquè 
consideréssim que hem deixat de ser humans. I és que, a 
vegades, quan la ciència-ficció es pregunta per la capacitat 
humana d’adaptar-se al medi, quan aquest medi no es pot 
adaptar a ell, apareix el relat del posthumanisme, dels híbrids, 
de la genètica, dels cíborgs... La gràcia és que, en el fons, 
potser totes les espècies busquen el mateix: adaptar-se de la 
millor manera, utilitzant el que tenen a prop per canviar, per 
crear alguna cosa nova, per sobreviure. 

Portada de la edició del 1989 
de la trilogia Xenogenesis 
d’Octavia Butler. Artista de 
la portada: Pat Morrissey. 
GuildAmerica Books / SFBC.
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Si pensem en el viatge, en la supervivència de l’ésser 
humà durant el trajecte que l’ha de dur de la Terra a Mart 
o a un altre planeta on pugui tornar a viure, és interessant 
recordar que, molt sovint, la imatge que en tenim és la dels 
astronautes dormint en càpsules. Pel·lícules com Alien en 
són un exemple. Passengers, de Morten Tyldum, també 
ens presenta els protagonistes en càpsules programades 
per obrir-se en arribar a la destinació, però alguna cosa surt 
malament i un home desperta abans del que toca. D’altres 
històries, com El marciano o El cielo a medianoche (tant la 
versió cinematogràfica com el llibre) exploren la realitat d’una 
tripulació que ha de passar anys desperta a la nau. Com 
a element narratiu, aquesta opció de viatge és molt més 
interessant, perquè permet observar el comportament humà, 
pensar quin tipus de tripulació necessitaries i quins tipus de 
problemes es podrien donar, tant a l’espai com a l’interior de 
la nau. Això ens porta a Aurora, la novel·la de Kim Stanley 
Robinson. 

Aurora ens situa dins d’una nau interestel·lar on viatja l’última 
generació humana, que fa molts anys que va camí d’un nou 
sistema on colonitzar una de les llunes, similar a la Terra, 
per establir-hi una nova societat. Stanley es pregunta aquí 
com pot sobreviure la humanitat a un viatge com aquest. 
Perquè, al final, allò important no és només si tenim o no 
els coneixements per fer que el medi s’adapti a nosaltres, 
sinó la nostra capacitat per aguantar tot el que implica 
abandonar la nostra llar i viure en una nau que no és estable, 
que no és casa, encara que ho sigui. La vida pot créixer i 
prosperar al seu hàbitat, al seu propi món, però què passa 
quan la portes a un altre hàbitat, sigui natural o tecnològic? 
Pot aguantar? Pot mantenir un equilibri real? Quan busques 
un nou ecosistema, allò que et feia potent, allò que feia que 
avancessis de forma segura, segueix funcionant? 

El grup que presenta Robinson a Aurora és ple de 
científics, de gent que domina el reciclatge, que organitza 
la nau perquè hi hagi biomes diversos per representar els 
diferents ecosistemes i climes de la Terra, la seva fauna 
i flora particulars. És com si haguéssim agafat una Terra 

Portada del 2015 de la 
novel·la Aurora, de Kim 
Stanley Robinson. Orbit.
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en miniatura i la volguéssim transportar a un altre planeta. 
Però, es pot? Les generacions que van naixent i morint a 
la nau són conscients del seu objectiu, però això no vol dir 
que els problemes i els dubtes no apareguin. Aquells que 
han nascut a la nau no poden escollir, no poden marxar, 
no poden fer-hi res, només seguir endavant. D’aquesta 
manera, Stanley Robinson ens ofereix un espai per reflexionar 
sobre les conseqüències d’un viatge com aquest, del que 
podria implicar en tots els sentits i de com pot afectar el 
comportament individual, social i polític. Per descomptat, la 
novel·la també explora els problemes que un es pot trobar 
quan arriba a un sistema desconegut, quan ha d’establir una 
base i descobreix que potser hi ha vida al planeta. No cal 
que sigui vida intel·ligent. Pot ser un simple virus, un petit 
microorganisme que ho canvia tot. 

Philip K. Dick també va imaginar Mart i la nostra relació amb 
el planeta. L’espai per a aquest escriptor també era un lloc 
d’experimentació i exploració del comportament humà i, en 
especial, de la seva psicologia. Al conte “Podemos recordarlo 
todo por usted” imagina un home que vol anar a Mart però 
no s’ho pot permetre. Viu en un futur on hi ha una empresa 
que li pot implantar records falsos que ell pensarà que són 
reals; podria recordar que ha viatjat a Mart, encara que sigui 
fals. A la versió cinematogràfica de Paul Verhoeven, titulada 
Total Recall o Desafío total, l’exploració visual de Mart és més 
intensa i detallada que al relat, i hi podem veure l’adaptació a 
l’atmosfera i l’explotació dels recursos miners, que plantegen 
una relació desigual entre classes. L’oxigen com a eina de 
control en un entorn on l’aire quasi és un luxe.

The Magazine of Fantasy and 
Science Fiction, vol. 30, 
núm. 4, abril del 1966. 
Mercury Press. Il·lustració 
de la coberta de Jack 
Gaughan.
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—

Preguntes inspiradores
—
• Com podria ser una societat alienígena? Seria millor que la 

nostra, pitjor o similar? 

• Podem adaptar un planeta a les nostres necessitats i 
explotar els seus recursos? Tenim dret a fer-ho?

• Si no volem canviar el planeta però volem adaptar-nos al 
seu entorn, com podríem fer-ho? 

• Com es pot sobreviure a un viatge espacial quan aquest pot 
durar anys o dècades? Com ens afectaria psicològicament?

—
— —

Adjuntant 
material

—
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Recursos / Ciència-ficció

Recurs 1

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Vídeo

Temporització 2 minuts

Argumentari En aquest fragment de Total Recall, s’imagina el moment en què l’atmosfera és 
respirable.

Enllaç https://youtu.be/NqYHK8CeKzU

Recurs 2

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Vídeo

Temporització 2 minuts 43 segons

Argumentari Petit fragment de la pel·lícula The Martian, on es veu el procés de plantació de 
patates.

Enllaç https://youtu.be/uJCMgwcJNOk
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Textos citats que es poden treballar

Text 1 - Les cròniques marcianes

Les cròniques marcianes, de Ray Bradbury (publicat per Proa en català i per Minotauro en castellà). 
Tot el llibre és interessant per explorar el comportament humà, la nostra relació amb la Terra i amb 
Mart, encara que Bradbury no va estudiar com adaptar-se al planeta Mart des d’una perspectiva 
científica. Malgrat això, se’n poden destacar alguns contes com:
- “El matí verd”, perquè demostra el problema que Bradbury creia que tindrien els terrícoles per 
respirar a Mart. 
- “Trobada nocturna”, per la percepció que té el narrador del que és Mart i de com adaptar-s’hi, 
però també perquè juga amb la possibilitat de trobar-se amb els “indígenes” d’una forma peculiar. 

Text 2 - Las arenas de Marte

Las arenas de Marte, d’Arthur C. Clarke (publicat en castellà per Edhasa) és una novel·la de ciència-
ficció clàssica, creada a la dècada del 1950, com Les cròniques marcianes de Bradbury. Tant el 
ritme com la història estan marcats per aquesta època i per la seva forma d’entendre Mart. Una 
de les seves curiositats és que el protagonista és un escriptor, no un astronauta, i per tant la seva 
perspectiva és diferent, però també pot ser una manera curiosa d’explorar el gènere literari. 
Els primers capítols mostren el viatge cap a Mart. A partir del setè capítol ja es comença a parlar del 
planeta vermell, del seu clima, de les seves llunes...
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Pel·lícules citades que també es poden treballar

Pel·lícula 1 - El marciano (dirigida per Ridley Scott)

Pel·lícula basada en la novel·la d’Andy Weir. Un relat molt ben construït sobre la supervivència a 
Mart, que, a més, és un dels millors exemples sobre com ens podem adaptar al terreny i adaptar 
el terreny a nosaltres i les nostres necessitats. La història ens parla d’un home que es queda sol a 
la base de Mart i ha de fer tots els possibles per sobreviure fins que el vagin a buscar. Això implica 
trobar la manera de plantar patates, aconseguir aigua, estalviar energia... 
Proposem el visionament de la pel·lícula, però també es podria treballar el text, si es prefereix, 
perquè és més actual que el d’Arthur C. Clarke. 
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COM PODRIA 
SER UNA CIUTAT 
SOSTENIBLE A 
MART?
 
DISSENY D’UNA 
CIUTAT MARCIANA 
SOSTENIBLE: EL 
CAS DE NÜWA

—

—
Establint
re-connexió
—
Procedim a 
enviar la càpsula 
espacial digital
—
Obrint càpsula
—
Pregunta de 
recerca assignada

— —
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—

Presentació del repte
—

Imagina’t després d’un viatge de 8 mesos en un 
transbordador espacial que t’ha portat des de la Terra i ara 
s’aproxima a la superfície del planeta Mart. Comparteixes 
amb una desena de passatgers més l’emoció de passar-
hi una temporada, o qui sap si començar-hi una nova vida 
per sempre. Molts altres joves com tu ja ho han fet en els 
últims anys. És l’oportunitat d’unir-te al gran projecte de la 
humanitat d’iniciar una societat justa, en un nou món i sense 
repetir els errors del passat. Rere la finestra veus el Sol, petit 
i d’un groc esmorteït, amb dos puntets al costat: Venus i la 
Terra. A sota ja es veuen les grans extensions d’hivernacles 
i plantes fotovoltaiques de l’altiplà de Tempe Mensa. Allà 
t’espera la ciutat de Nüwa, l’assentament humà més gran 
fora de la Terra. Ja es veu el seu port espacial quan els 
retropropulsors de la nau t’anuncien l’aterratge imminent. 
Benvingut a Mart!

Des de fa milers d’anys, l’ésser humà ha tingut la voluntat 
d’explorar més enllà i d’intentar conèixer el seu lloc a 
l’univers. Però quins motius ens podrien portar a colonitzar 
un altre planeta? Potser la competitivitat entre nacions 
i l’afany de conquerir nous territoris i recursos? Potser 
la cooperació internacional per unir esforços i gestionar 
col·lectivament el futur de la humanitat? O potser és que ja 
no quedava més remei després de superpoblar el planeta 
Terra i sobreexplotar-ne els recursos? El viatge a un nou 
planeta seria un salt igualitari i just, o només una oportunitat 
per a uns pocs privilegiats? Sigui com sigui, després 
d’assajar amb la Lluna com a estació de proves, el planeta 
Mart serà el següent gran salt per fundar una civilització.

—
— —

Adjuntant 
material

—
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Ara sabem que, en el passat, molt probablement la superfície 
del planeta Mart era molt similar a la de la Terra actual: grans 
oceans i aigua corrent, una atmosfera densa i volcans actius 
que facilitaven un escalfament global. Però l’atmosfera actual 
de Mart és menys d’una centèsima part de la de la Terra i 
és formada en un 95% per diòxid de carboni, l’aigua s’ha 
perdut a l’espai o bé ha quedat congelada sota la superfície, 
i només queden les restes dels antics volcans. Tot plegat fa 
de Mart un escenari inhòspit per a la vida. Seria possible, 
però, construir-hi petites bases habitables, o fins i tot ciutats 
senceres?

Un equip multidisciplinari de la xarxa SONet va presentar, 
l’any 2020, un projecte de ciutat marciana que va ser finalista 
al concurs Mars City State Design de la Mars Society. 
L’objectiu era presentar un model de ciutat autosostenible a 
Mart, amb tecnologies existents (res de ciència-ficció) i que 
pogués arribar a tenir 1 milió d’habitants un cop passades 
unes dècades. Això vol dir que aquesta nova civilització 
humana a Mart hauria de ser capaç, a mitjà termini, d’obtenir 
les matèries primeres bàsiques del planeta vermell, construir 
fàbriques i indústria, cobrir tots els serveis necessaris 
per a la seva societat i constituir un govern independent. 
Evidentment, en una primera fase seria imprescindible la 
immigració de persones des de la Terra, a més d’importar 
el material bàsic necessari, però a partir d’aquí la ciutat 
i la seva societat haurien d’abastir-se amb el que hi ha a 
Mart i créixer de manera sostenible. Per aconseguir aquest 
creixement, cal pensar que tots els sistemes que sostenen 
les necessitats humanes (les plantes generadores d’energia, 
la producció d’aliments, la fabricació de màquines…) 
aportaran més que no pas allò que ha costat fer-los. És a 
dir, que siguin el màxim d’eficients. Si t’hi fixes, moltes de les 
estratègies que podem pensar per a la colonització de Mart 
també podrien ser solucions per a la majoria dels problemes 
de la Terra.

Un dels grans objectius d’una nova civilització a Mart hauria 
de ser no repetir els mateixos errors que a la Terra. Per 
exemple: aconseguir una societat justa i igualitària, sense 

Nüwa, la primera temptativa 
de l’equip internacional 
The Sustainable Offworld 
Network (SONet) d’idear 
el desenvolupament d’una 
ciutat marciana que pugui 
ser sostenible i créixer 
de manera emancipada de la 
Terra. 
Imatge: SONet / ABIBOO STUDIO 
(Gonzalo Rojas i Sebastián 
Rodríguez) 

-
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pobresa i amb el màxim benestar comú. Per això, l’equip 
de SONet proposa que el sistema econòmic s’hauria de 
basar en una mena d’accions que cadascú tingués com a 
propietari d’una part de la ciutat (els habitatges, els serveis 
bàsics, etc.), els mars city shares (MCS), però alhora ningú 
no podria tenir menys de 0,5 MCS ni més de 5. Se t’acuden 
més maneres d’aconseguir la igualtat d’oportunitats a banda 
de limitar el patrimoni mínim i màxim? A més, també caldria 
garantir a Mart tots els drets humans universals, i un sistema 
de govern just i democràtic. La colonització de Mart porta a 
molts dilemes ètics: a qui pertany inicialment el planeta? I, en 
general, la resta de cossos del sistema solar i de l’univers? 
Com se n’hauria de regular l’exploració i l’ocupació? 

Un dels grans reptes és adaptar el model de ciutat a les 
condicions de Mart. Els edificis tal com els fem aquí a la Terra, 
sobre una superfície plana, no aguantarien a causa de la 
baixa pressió exterior, i a més serien constantment sotmesos 
a la radiació ultraviolada del Sol o a les tempestes de pols. 
Per evitar això, Nüwa es podria construir a l’interior de la paret 
d’un penya-segat. Els habitatges, serveis i connexions serien 
forats a la paret (semblant a un formiguer), que aguantaria 
tota l’estructura pressuritzada i crearia una atmosfera interior 
habitable. A més, la paret quasi vertical amb orientació sud 
limitaria la incidència de radiació solar. A l’altiplà superior, més 
exposat, s’hi podrien situar els hivernacles per a la producció 
d’aliments i també les centrals generadores d’energia. Quines 
fonts d’energia, tant renovables com no renovables, podríem 
utilitzar a Mart?

Un altre element fonamental de Nüwa hauria de ser el sistema 
de suport vital: allò que proveiria l’alimentació, l’aigua, 
l’atmosfera interior de la ciutat i la gestió dels residus per 
tal de reaprofitar-los al màxim. De fet, el suport vital és dels 
sistemes que més energia requeriria. A més, el fons de la vall 
de la ciutat de Nüwa és on es podrien situar altres serveis 
que requerissin més espai: magatzems, fàbriques, sistemes 
sanitaris, universitats i connexions de transport amb altres 
ciutats marcianes o amb el port espacial.

Interior de Nüwa. 
Imatge: SONet / ABIBOO STUDIO  
(Gonzalo Rojas i Sebastián 
Rodríguez)
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A banda de tots els reptes tecnològics i socials que suposaria 
la creació d’una ciutat a Mart, aquest és el gran salt que hauria 
de garantir el futur de la humanitat i, alhora, donar-nos les 
solucions per mantenir també el planeta Terra com un entorn 
natural habitable. Potser per a les properes generacions, anar 
a Mart es convertirà en una opció més de vida.

—

Proposta de material 
per comentar a classe
—
Entrevista amb Guillem Anglada-Escudé

https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/guillem-anglada-
escude-el-proxim-pas-es-integrar-lespai-a-la-civilitzacio-
planetaria/235488

Fugint de les intencions nacionalistes i escapistes d’algunes 
exploracions de l’espai, l’astrofísic Guillem Anglada ens 
explica en aquest vídeo per què, i com, desenvolupar una 
economia espacial a l’orbita de la Terra. A partir d’aquesta 
idea, ens parla també del projecte SONet, el qual investiga 
com construir un assentament sostenible, una estació de 
servei, a l’espai.
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—

Propostes de material i activitats 
per treballar el repte des del punt 
de vista científic
—

Preguntes inspiradores
—
• Un cop s’ha crescut fins a arribar a 1 milió d’habitants, 

com aturaries el creixement exponencial d’una ciutat 
marciana?

• Sabries dissenyar de forma esquemàtica una petita 
ciutat marciana incloent-hi tots els mínims sistemes per a 
l’abastiment i la vida dels seus habitants? Et pots inspirar 
en Nüwa o en altres.

• Quina superfície de panells solars necessitaries per 
abastir una ciutat d’1 milió d’habitants a Mart? I quanta 
superfície d’hivernacles per poder alimentar els seus 
habitants?

• En l’inici de la colonització, quins materials es podrien 
obtenir a Mart i què caldria importar de la Terra? 
Exemple: estructures dels hivernacles, electrònica, 
combustible, ciment…

—
— —

Adjuntant 
material
—

CONTROL — MISSIÓ ALIA
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X.

Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 1

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Xerrada / presentació

Temporització 0,5 hores

Argumentari Nüwa, a city on Mars (SONet). Presentació del projecte de Nüwa al concurs Mars 
City State Design de la Mars Society. Pot ser el fil conductor principal del repte, 
ja que tracta tots els aspectes de la fundació d’una ciutat a Mart: arquitectura, 
societat, recursos, etc. Es pot visualitzar la presentació (o algun dels altres 
vídeos de Nüwa que hi ha a internet) a l’aula, i treballar-ho més individualment 
o per grups a casa. Els alumnes es poden dividir en grups per presentar a la 
resta cadascun dels temes que es tracten al projecte de Nüwa (arquitectura, 
economia, energia, etc.).

Enllaç https://www.youtube.com/watch?v=ySERcYMWza0
https://abiboo.com/nuwa-mars/

Recurs 2

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Web

Temporització -

Argumentari Web oficial de la Mars Society amb la convocatòria del concurs Mars City 
State Design. Pot ser una font d’informació, tant per als alumnes com per 
al professor, per treballar els diferents aspectes a tenir en compte a l’hora 
de pensar una ciutat o una societat a Mart. S’hi poden veure tots els altres 
projectes presentats a banda de Nüwa.

Enllaç https://www.marssociety.org/news/2020/02/11/mars-city-state-design-
competition-announced/
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 3

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Web

Temporització -

Argumentari Web oficial del projecte guanyador a l’edició 2020 del concurs de la 
Mars Society: Nexus Aurora. És interessant estudiar també l’estructura i 
l’organització d’aquests projectes (SONet, Nexus Aurora i altres), com a 
comunitats obertes a la participació de persones i equips experts en els 
diferents temes (geologia, arquitectura, economia, medicina, enginyeria, etc.). 
Per treballar aquest repte, pot ser bona idea organitzar els alumnes d’una 
manera similar a l’aula (o a les diferents assignatures).

Enllaç https://nexusaurora.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=lDqsBykkj28

Recurs 4

Recurs adequat per treballar a casa

Categoria Novel·la

Temporització -

Argumentari Trilogia de ciència-ficció: Red Mars / Green Mars / Blue Mars (Kim Stanley 
Robinson, 1993). Tracta en tres etapes els diferents aspectes i dificultats de la 
colonització de Mart, des dels primers colonitzadors i ciutats fins al procés de 
terraformació. Pot ser un recurs interessant per al professor, o també una lectura 
interessant per als alumnes a casa (en particular el primer volum, Marte rojo).

Enllaç https://es.wikipedia.org/wiki/Trilog%C3%ADa_marciana
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 5

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Documental

Temporització 1 hora

Argumentari Documental Colony on Mars (DTTV, 2020), sobre els plans de colonització 
de Mart de SpaceX o la NASA. És interessant visualitzar-lo a l’aula o a casa 
per complementar la informació de projectes com Nüwa, ja que tracta els 
diferents aspectes de les ciutats marcianes sostenibles i el repte de l’inici de la 
colonització.

Enllaç https://www.youtube.com/watch?v=HpXvQaQ9ktc

Recurs 6

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Web / Exoplanetes

Temporització -

Argumentari Recurs educatiu de l’Agència Espacial Europea: “Vols detectar exoplanetes?”. 
Dossier digital amb informacions i reptes 
Aquest dossier conté informació sobre els exoplanetes, proposa activitats per 
aprendre a detectar-los i explica les diferents maneres de fer-ho, i mostra quina 
informació podem extreure d’ells, tot plegat a través de tres minireptes. També 
planteja la construcció d’un star box (simulador de trànsits) perquè l’estudiant 
pugui prendre les seves pròpies dades i analitzar-les, i repassa les principals 
missions d’estudi d’exoplanetes. 

Enllaç http://esero.es/practicas-en-abierto/exoplanetas-secundaria/index.html
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 7

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Article científic / Terraformació

Temporització -

Argumentari Delegació territorial de l’AEMET a les Canàries orientals. Sobre la terraformació: 
“La terraformación en otros mundos: una breve exposición con especial énfasis 
en los aspectos climáticos” . Article científic de David Quintero al blog de 
l’Agència Estatal de Meteorologia.
Aquest article ens parla del concepte de la terraformació i la història que 
l’acompanya, debat sobre possibles habitats susceptibles d’experimentar 
aquest procés i planteja un cas arquetípic de terraformació: el planeta Mart. Tot 
això sense perdre de vista la dimensió ètica del que implica la materialització 
d’aquesta idea. 

Enllaç https://aemetblog.es/2018/02/17/la-terraformacion-de-otros-mundos-una-breve-
exposicion-con-especial-enfasis-en-los-aspectos-climaticos/

Recurs 8

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Article científic / Terraformació

Temporització -

Argumentari Ricard V. Solé, Raúl Montáñez i Salva Duran-Nebreda: “La aplicación de 
métodos de biología sintética al diseño de nuevas interacciones ecológicas 
podría ayudarnos a evitar el colapso ambiental”. Article científic “Hacia una 
bioingeniería del planeta”, publicat a InvestigacionyCiencia.es.
Els autors d’aquest article han desenvolupat un model teòric en què plantegen 
la possible regeneració dels ecosistemes del planeta que estan a punt de 
desaparèixer a causa del canvi climàtic i la intervenció humana. En concret, 
proposen utilitzar organismes sintètics que, en crear noves interaccions 
ecològiques amb les espècies autòctones, permetin portar l’ecosistema a una 
situació prèvia al col·lapse. 

Enllaç https://www.investigacionyciencia.es/files/23711.pdf
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 9

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Exposició digital / Vida exterior

Temporització -

Argumentari Centre d’Astrobiologia CAB: “La Astrobiología a través de la ilustración 
científica”. Exposició digital.
El Centre d’Astrobiologia CAB, associat al NASA Astrobiology Program, va 
presentar el 2019 l’exposició digital i permanent “La Astrobiología a través de la 
ilustración científica”, un conjunt de 20 làmines realitzades per María Lamprecht 
Grandío, en què es representen les claus de l’astrobiologia i les principals línies 
d’investigació del centre. 

Enllaç https://cab.inta-csic.es/recursos/exposicion-la-astrobiologia-a-traves-de-la-
ilustracion-cientifica/

Recurs 10

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Catàleg digital / Vida exterior

Temporització -

Argumentari Planetary Habitability Laboratory: “Exoplanetes potencialment habitables”.  
Catàleg digital (recurs en anglès). 
La pàgina web “Planetary Habitability Laboratory”, ideada per la Universitat de 
Puerto Rico, a Arecibo, vol ser un mapa especulatiu d’habitabilitat a l’univers. 
En aquest enllaç i apartat del web hi trobem, concretament, un catàleg 
d’exoplanetes potencialment habitables. Aquest catàleg inclou llistes dels 
possibles expoplanetes, taules amb les seves dades i les característiques que 
els podrien fer habitables, gràfics comparatius sobre les seves temperatures i la 
seva localització respecte a les estrelles. 

Enllaç http://phl.upr.edu/projects/habitable-exoplanets-catalog
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 11

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Vídeo / Vida exterior

Temporització -

Argumentari Science Truck’, un programa de divulgació científica a YouTube creat per 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), va emetre 
el dimecres 24 de febrer un capítol dedicat al planeta vermell (“¿Podemos 
colonizar Marte?”) després de l’exitós aterratge del robot Perseverance de la 
NASA a Mart. El presentador Javier Santaolalla, doctor en física de partícules, 
i la periodista que combat les pseudociències al seu canal “La gata de 
Schrödinger”, Rocío Vidal, van convidar al programa Jorge Pla-García, del 
Centre d’Astrobiologia (CSIC-INTA) i un dels investigadors espanyols clau 
d’aquesta missió. Van parlar del que sabem o no sobre Mart, de com estudiar-
lo, de la seva possible colonització i del Perseverance. 

Enllaç https://www.fecyt.es/es/noticia/science-truck-dedica-un-programa-al-planeta-rojo

Recurs 12

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Vídeo i  article / Vida exterior

Temporització -

Argumentari Fridays for Future. Sobre la colonització de Mart: “Per al 99% que es quedarà a 
la Terra, serà millor que arreglem el canvi climàtic”. Anunci (vídeo a YouTube) i 
article (a Nius Diario)
Fridays for Future ha presentat aquest 2021 un spot publicitari amb Greta 
Thunberg, molt irònic, en què es pregunta què pot suposar que descuidem el 
nostre planeta mentre anhelem arribar a Mart. La notícia “El anuncio irónico de 
Greta Thunberg sobre la hipotética colonización de Marte”, de Nius Diario, ens 
en parla breument. 

Enllaç Anunci: https://www.youtube.com/watch?v=GvUgHlEsl0A
Article: https://www.niusdiario.es/vida/visto-oido/anuncio-ironico-greta-thunberg-
hipotetica-colonizacion-marte_18_3093045192.html
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Propostes de material i activitats 
per treballar el repte des del punt 
de vista de la ciència-ficció
—

És difícil saber en quin moment els homes van començar 
a mirar les estrelles, però la seva existència sempre ens ha 
fascinat i ha disparat la nostra curiositat. La cursa espacial 
va fer que la nostra mirada es dirigís cap a les estrelles 
i els planetes de forma molt més acurada. La necessitat 
d’entendre la vida, l’univers, el començament de tot fa que 
les preguntes s’acumulin i es busquin respostes, tant des de 
la ciència com des de la ciència-ficció. Els motius per viatjar 
a Mart o a altres planetes són diversos: simple curiositat, 
necessitat per buscar un nou lloc on establir-nos, l’ambició 
de saber si l’univers té límits, de conquerir, d’entendre els 
orígens, de fer nostre allò que no ho és. Però, realment 
podem dir que la Terra és nostra? La natura i els seus 
recursos són nostres? Aquestes preguntes també apareixen 
a la ciència-ficció, que explora no només els motius, sinó el 
tipus de societat que establim a l’exterior, tant des del punt de 
vista polític com de l’econòmic o comercial. 

El racisme i la guerra van ser els motius que van impulsar 
alguns dels personatges de Les cròniques marcianes de 
Ray Bradbury. Són contes que ens permeten observar les 
pors i els comportaments de l’època, que ens ofereixen 
l’oportunitat de preguntar-nos quin tipus de societat es 
podria crear de zero a Mart. El primer pas, com sempre, 
és construir les ciutats, els pobles. Aprofitaríem allò que ja 
existeix o buscaríem la manera de traslladar el nostre món a 
Mart? Bradbury ens en dona la resposta a través de diversos 
contes, mostrant primer el que hi havia i, després, el que 
nosaltres fem. Al conte “Ylla” podem veure com són les cases 
marcianes: una casa que és com un gira-sol, que va seguint el 

—
— —

Adjuntant 
material
—

CONTROL — MISSIÓ ALIA
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Sol, amb columnes de cristall i fruita que brolla dels murs de 
cristall també. Hi ha mars adormits i canals d’aigua. També 
hi ha ciutats mortes. A contes com “La nit d’estiu” es troben 
descripcions de la civilització de Mart, i a “Els terrícoles” 
descobrim un món marcià completament humà, amb cases 
que tenen finestres i portes, que tenen cuines i forns; ciutats 
amb biblioteques i manicomis... 

Bradbury va imaginar estructures fascinants, però es va 
centrar sobretot en la idea del comportament humà envers 
aquestes edificacions. No hi ha respecte, no hi ha intenció de 
cuidar-les o de crear a partir d’elles. Els homes que arriben a 
Mart volen construir les seves ciutats com si fossin rèpliques 
dels pobles d’Illinois o de Wisconsin, perquè, en el fons, per 
molt que fugin de la Terra, estan disposats a repetir la realitat 
que han deixat, com ho demostra el conte pont de “Les 
llagostes” (Les cròniques marcianes està construït a partir 
de contes llargs i de contes curts o pont que uneixen les 
històries). També en un petit conte pont, “La costa”, explica 
l’ordre d’arribada dels humans. Primer els homes acostumats 
als espais, al fred i a la solitud, els caçadors i els ramaders. 
Segons Bradbury, eren homes que venien de les planúries 
i, per tant, les de Mart no els impressionarien. No hi envia 
científics ni legisladors; hi envia gent preparada per construir, 
per avançar sense queixar-se per les zones desèrtiques o 
el clima poc amable. La segona onada de terrícoles són 
aquells amb ganes de viure en espais amples. Construeixen, 
canvien els noms: aquells antics noms marcians que eren 
noms d’aigua, d’aire o muntanya són esborrats i arriben els 
noms metàl·lics i mecànics de la Terra. I, amb ells, Bradbury 
fa que arribin els legisladors, els rígids, els que ho volen 
planificar tot, censurar tot. Perquè per molt que canviem 
de lloc, sembla que estiguem destinats a repetir sempre el 
mateix comportament, la mateixa capacitat de destruir, de no 
entendre el medi on vivim ni d’acceptar la diferència. 

Sense abandonar l’espai i el Mart imaginat per Ray Bradbury, 
cal destacar altres motius que porten l’home a abandonar 
la Terra. A L’home il·lustrat trobem “Els globus de foc”, 
un conte que ens presenta un grup de sacerdots enviat a 

Portada del 1980 del llibre 
The martian chronicles (“Les 
cròniques marcianes” en 
català) de Ray Bradbury. 
Bantam Books. Coberta feta 
per Charles Fries.
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Mart per “cristianitzar” els seus habitants. Una reflexió molt 
interessant que ens posa en contacte amb una part de la 
història de la humanitat i la seva relació amb la religió com 
a eina d’imposició i exclusió. Però, si hi hagués vida a altres 
planetes, tindrien espiritualitat? Creurien en alguna mena de 
divinitat? I com seria? També hi trobem “El visitant”, un conte 
que planteja una motivació molt més cruel per relacionar-nos 
amb el planeta vermell. Hi ha una malaltia infecciosa mortal 
a la Terra, que deixa els pulmons plens de “rovell de sang”. 
Els malalts, terminals, són enviats a Mart per passar els 
últims dies de la seva vida, perquè si es queden a la Terra, 
infectaran la resta. La sensació de soledat, d’abandó, de no 
poder tornar mai més a casa, són emocions que Bradbury 
treballa de meravella i que demostren que la ciència-ficció 
serveix per posar-nos un mirall al davant i fer-nos reflexionar 
sobre la naturalesa humana i el nostre comportament. 

Autors com Kim Stanley Robinson han reflexionat sobre el 
tipus de ciutat i el tipus de societat que podríem establir a 
Mart si ens instal·léssim al planeta. A la trilogia marciana, 
conformada per Marte rojo, Marte verde i Marte azul, explora 
la terraformació i la colonització per part dels humans. A 
través dels seus llibres, ensenya aquest procés, com els 
científics i miners arriben a Mart per adaptar el medi a les 
necessitats humanes, per construir les ciutats, per crear un 
món habitable. Les descripcions són precises, mostren tant 
el procés com els espais creats, explicant allò que rodeja 
la ciutat, com són els carrers, qui els transita. Perquè no es 
tracta només d’explorar l’estètica, sinó la psicologia dels 
personatges, com van arribant els habitants i com es van 
construint els vincles socials. A poc a poc es consolida 
una societat “marciana” i un sistema polític, però no és 
un sistema rígid: hi ha revoltes, hi ha problemes amb les 
autoritats de la Terra... A través dels tres llibres, l’autor 
proposa estudiar diversos conflictes: la immigració il·legal, 
les disputes polítiques, el poder de les multinacionals i les 
metanacions... Les novel·les ofereixen l’exploració d’una 
possible utopia a Mart (o una otopia, és a dir, coneixent 
les circumstàncies, intentar arribar a una situació política 
òptima) i els problemes ideològics i socials que es pot trobar. 

Portada del 1992 de Red mars 
de Kim Stanley Robinson. The 
Granger Collection.
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Planteja dilemes i debats ètics i econòmics, ens parla de 
modificacions genètiques per fer resistents aquelles espècies 
que no ho podrien ser a l’atmosfera de Mart...

Robinson va entendre amb aquesta trilogia que el planeta 
vermell permet explorar la possibilitat de construir un govern 
ideal, veure els problemes que pot tenir si el portes a la 
pràctica, preguntar-se si els esquemes de comportament 
serien els mateixos o si podrien variar. Això és quelcom que 
va fer magistralment Ursula K. Le Guin a Els desposseïts, un 
llibre on l’autora contraposa dos planetes molt diferents tant 
en recursos naturals com en sistemes polítics: Urras és un 
planeta ric i amb un sistema capitalista salvatge i desigual; 
Anarres, en canvi, és un planeta pobre en recursos i amb 
un govern que podríem considerar anarquista. La forma en 
què explora els dos sistemes permet a Le Guin mostrar les 
ombres i els defectes de totes les opcions, endinsar-se en les 
trampes que nosaltres mateixos ens podem construir en el 
moment de defensar de manera tancada una única idea. La 
ciència-ficció com a camp de reflexió per buscar respostes o, 
potser, per trobar més preguntes encara. 

Ursula K. Le Guin també va explorar societats diferents de 
la nostra amb La mà esquerra de la foscor, on l’autora ens 
presenta una societat en què no existeix el gènere com 
l’entenem habitualment. A la societat d’Hivern, durant les 
èpoques de kèmmer (una mena de zel), els seus habitants 
desenvolupen un gènere o un altre, i s’aparellen. Quan passa 
aquest període, tornen a ser hermafrodites o andrògins, si en 
podem dir així, fins que comença el nou cicle. Això implica 
que no hi ha un concepte d’home i dona marcat, no hi ha 
unes tasques associades a un gènere o a un altre, no hi ha 
discriminació pel gènere ni rols estipulats. De per si, això 
semblaria simplement la descripció d’un món diferent del 
nostre, però el que fa Le Guin és situar un personatge que no 
pertany a aquesta societat i observar com actua, com pensa, 
com intenta comprendre allò que se li escapa; d’aquesta 
manera, ens pregunta com ens situem davant de l’altre, 
ens fa mirar amb uns altres ulls i ens convida a recordar la 
importància de la comunicació i la comprensió.

Portada del 1969 de la 
novel·la The Left Hand of 
Darkness (“La mà esquerra de 
la foscor” en català) d’Ursula 
K. Le Guin. Ace Books. 
Il·lustració de la coberta 
de Leo and Diane Dillon.
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En canvi, quan entrem a observar la construcció d’una nova 
societat per part dels humans, sovint veiem com repetim o 
perpetuem els mateixos errors del passat: desigualtat, odi, 
racisme, explotació sense límits, especulació... La pel·lícula 
Elysium, dirigida per Neill Blomkamp, ens mostra un futur on 
la Terra pateix superpoblació i una contaminació brutal. En 
aquest món, els rics viuen a Elysium (una estació espacial 
amb atmosfera pròpia i tots els privilegis imaginables) i els 
pobres viuen a la Terra, sense recursos, explotats, sense dret 
a un sistema sanitari decent i amb una atmosfera marcada 
pels residus, la contaminació i el canvi climàtic. La normalitat 
amb què els que viuen a Elysium veuen aquesta desigualtat 
ens obre una pregunta: si durant tota la nostra història hi 
ha hagut lluites mogudes pel poder i l’odi, si el racisme i el 
masclisme o el classisme segueixen vius malgrat tot el que 
ha passat, es pot canviar la nostra manera de ser simplement 
canviant d’ubicació? Com podem aprendre dels nostres 
errors? D’això també ens parlava la pel·lícula District 9, del 
mateix director, on el racisme i l’odi a allò diferent fa que 
els alienígenes acabin vivint en guetos. El rebuig a l’altre és 
quelcom que recorre la humanitat, i que Octavia Butler també 
recull a la seva novel·la Alba, on explora les reaccions davant 
d’una espècie alienígena que, teòricament, diu que ens vol 
ajudar a sobreviure. 

Philip K. Dick és un altre d’aquells autors que sabia com 
explorar l’espai, la Lluna o el planeta Mart per parlar d’allò 
humà. A Podemos fabricarte trobem, per exemple, el tema de 
l’especulació a la Lluna per construir cases, i el desig que té 
l’empresari d’enganyar la gent perquè es pensi que allò que 
compra val realment la pena, quan encara no hi viu ningú. 
D’altra banda, a Tiempo de Marte ens ofereix un Mart que 
ja ha estat colonitzat, amb una infraestructura creada: ja hi 
ha ciutats, negocis, escoles, hospitals... I veiem com no s’ha 
intentat crear una altra mena de societat, sinó una rèplica 
de la que ja coneixem, amb gent fent contraban, buscant la 
forma de fer negocis que potser no són del tot legals, amb 
els marcians aïllats, víctimes del racisme... No ho planteja 
com Bradbury a Les cròniques marcianes, però sembla que 
Philip K. Dick trasllada també certs aspectes de la societat 

Portada de la edició del 1989 
de la trilogia Xenogenesis 
d’Octavia Butler. Artista de 
la portada: Pat Morrissey. 
GuildAmerica Books / SFBC.
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americana a les terres de Mart. Era un escriptor que utilitzava 
l’espai per poder treballar els temes que l’interessaven més: 
l’alteració de la realitat, les malalties mentals o el poder de 
la ment. A vegades, un es pregunta com seria una societat 
marciana si el que busquéssim fos imaginar un mirall de la 
nostra essència, de la nostra història més recent. 

Per acabar, cal dir que hi ha hagut altres autors que han 
imaginat com serien les ciutats marcianes. Tant a la literatura 
com al còmic, al cinema o a les sèries s’ha explorat l’estètica 
dels mons marcians i els assentaments humans a altres 
planetes. Les cúpules són habituals. Per exemple, a Las 
arenas de Marte, d’Arthur C. Clarke, apareixen ciutats 
protegides per cúpules, amb els noms de Puerto Lowell 
i Puerto Schiaparelli. L’autor fa una picada d’ullet a dos 
astrònoms, Percival Lowell i Giovani Schiaparelli. A la 
televisió, sèries com Doctor Who imaginen, al capítol “Waters 
of Mars”, una base a Mart anomenada Bowie Base One. 
Aquells que coneixen el treball de David Bowie, i la seva 
història, saben que associar Mart amb el músic no és estrany. 
Bowie va crear The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the 
Spiders from Mars, un àlbum musical amb un toc narratiu on 
s’explicava la història d’un extraterrestre, Ziggy Stardust, i la 
seva relació amb la Terra i la música. Però la relació de Bowie 
amb Mart i l’espai no s’acaba aquí: peces com Life on Mars 
o Space Oddity ens recorden la seva manera d’entendre i 
utilitzar les estrelles com a espai per observar-nos. 

Portada del 1951 del llibre 
The Sands of Mars (“Las 
arenas de Marte” en castellà) 
de Arthur C. Clarke. Sidgwick 
& Jackson.
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—

Preguntes inspiradores
—
• Si arribéssim a un planeta i trobéssim les restes d’una 

civilització morta, què faríem? Les destruiríem per construir 
de zero o intentaríem aprofitar allò ja creat? 

• Quin grup de persones hauria de ser l’enviat a un planeta 
per començar la terraformació? I l’organització de les 
ciutats i la societat?

• Quin tipus de societat podríem crear? Com ho podríem fer 
per no repetir els errors? 

• Canviar d’ubicació faria canviar la nostra manera de ser? 
Què caldria perquè deixéssim de repetir els mateixos 
errors?

• Com seria una societat marciana si el que busquéssim fos 
imaginar un mirall de la nostra essència, de la nostra història 
més recent?

—
— —

Adjuntant 
material

—
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Recursos / Ciència-ficció

Recurs 1

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Entrevista escrita

Temporització -

Argumentari Conversa sobre ciència-ficció, literatura i humanisme amb Kim Stanley Robinson. 

Enllaç https://www.jotdown.es/2017/06/kim-stanley-robinson-la-ciencia-ver-
se-mas-misma-humanismo-una-utopia-politica/

Recurs 2

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Fotografies

Temporització -

Argumentari Un recorregut per il·lustracions de portades i de llibres de ciència-ficció pulp.

Enllaç https://70sscifiart.tumblr.com/

Recurs 3

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Llista

Temporització -

Argumentari Llista de les bases i assentaments humans a Mart.

Enllaç https://concord.fandom.com/wiki/List_of_Fictional_Human_Settlements_on_
Mars
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Textos citats que es poden treballar

Text 1 - Les cròniques marcianes

Les cròniques marcianes, de Ray Bradbury (publicat per Proa en català i per Minotauro en castellà). 
Tot el llibre és interessant per explorar el comportament humà, la nostra relació amb la Terra i amb 
Mart, i per veure com Bradbury va imaginar les ciutats d’aquest planeta, tant les marcianes com les 
humanes. Se’n poden destacar els contes següents:
- “Ylla”, perquè presenta la casa d’una parella marciana, la seva quotidianitat, el seu transport i les 
seves ciutats.
- Els relats curts com “Les llagostes” o “La costa”, perquè ens presenten l’arribada dels humans i el 
material que porten per construir la seva ciutat.
- “L’excursió d’un milió d’anys”, perquè es fa un recorregut pels canals de Mart i es veuen les 
diferents ciutats.

Text 2 - Marte rojo

Marte rojo, de Kim Stanley Robinson (publicada per Minotauro en castellà). Forma part d’una 
trilogia; treballar els tres llibres probablement seria difícil, així que proposem acostar-se al primer.
És una novel·la on podem explorar com és la ciutat i quina mena de relacions personals, socials i 
polítiques s’hi estableixen. Hi ha una forta càrrega de reflexió política i social, però és una novel·la 
que aporta fragments descriptius interessants. 
Si es volen treballar només alguns fragments, aquí se’n poden trobar, amb molt bones explicacions:
https://ebentancour.com/marte-rojo-kim-stanley-robinson-primera-parte/
https://ebentancour.com/marte-rojo-kim-stanley-robinson-utopia-sociologia-politica/
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Pel·lícules citades que també es poden treballar

Pel·lícula 1 - Elysium (dirigida per Neill Blomkamp)

No permet explorar les ciutats marcianes, però sí que ens ofereix la possibilitat de reflexionar sobre 
la repetició dels errors humans. Mostra una societat futura plena de desigualtats, explotadora i 
elitista on els pobres no valen res i on la salut és un privilegi. I també presenta una construcció d’un 
món humà a l’espai, encara que sigui a prop de la Terra. 

Pel·lícula 2 - Total Recall (dirigida per Paul Verhoeven)

Traduïda com a Desafío total, es tracta d’un clàssic del gènere que, entre d’altres coses, imagina 
una ciutat a Mart i com hi ha qui especula amb l’oxigen.
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—

— —

QUANTS PLANETES 
SÓN NECESSARIS 
PER MANTENIR EL 
NOSTRE ESTIL DE 
VIDA?

EXPANSIÓ PER 
LA GALÀXIA I 
TERRAFORMACIÓ

—

—
Establint
re-connexió
—
Procedim a 
enviar la càpsula 
espacial digital
—
Obrint càpsula
—
Pregunta de 
recerca assignada

— —

CONTROL — MISSIÓ ALIA
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—

Presentació del repte
—

La població mundial actual és d’uns 7.800 milions de 
persones. Això és unes cinc vegades més que fa només un 
segle, i alguns models de creixement prediuen que aquesta 
xifra encara es podria duplicar cap a l’any 2100. L’augment 
de l’esperança de vida i de l’índex de fertilitat són alguns dels 
factors que han portat la humanitat fins aquí. Es tracta d’una 
evolució de població exponencial, el que sol succeir quan 
una espècie evoluciona en un entorn d’abundància inicial 
de recursos. Ara bé, quants éssers humans pot arribar a 
mantenir el planeta Terra? Ens estem començant a enfrontar 
al problema de la superpoblació mundial, quan l’explotació 
de recursos naturals (menjar, aigua i energia) i la petjada 
ecològica de l’ésser humà estan malmetent el medi ambient a 
un ritme més alt que el que la natura pot resistir.

Una manera de poder-se mantenir de forma sostenible a la 
Terra seria estabilitzar la població mundial i canviar el nostre 
estil de vida. De fet, el problema no és tant l’augment de 
la població com l’augment del consum. Però si no tenim 
una manera d’aturar la sobreexplotació de recursos, quina 
alternativa hi ha si no volem un destí fatal per a la humanitat? 
En paraules de Stephen Hawking: “L’expansió per l’espai 
canviaria per complet el futur de la humanitat. Ens estem 
quedant sense espai i els únics llocs on anar són altres 
mons. Sortir pot ser l’única solució que ens salvi de nosaltres 
mateixos. N’estic convençut, que els humans han de marxar 
de la Terra. No tenim alternativa”.

La Global Footprint Network ha elaborat un mètode per 
calcular quants planetes com la Terra es necessitarien per 
mantenir la humanitat si tothom tingués l’estil de vida d’una 
determinada cultura. Entre els països més insostenibles hi 

—
— —

Adjuntant 
material

—
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ha els Estats Units (necessitaríem 5 Terres per mantenir el 
seu estil de vida), Austràlia (4,1 Terres), Rússia (3,2 Terres) i la 
majoria dels països europeus.

I, doncs, quins serien els següents possibles hàbitats de 
la humanitat si ens veiéssim obligats a emigrar? El sistema 
solar es compon de vuit planetes i de nombrosos cossos 
de mida menor, com asteroides i planetes nans. Però la 
majoria serien inhòspits per a la vida tal com la coneixem a 
la Terra. Mart és, sens dubte, l’anàleg terrestre més proper, 
i disposa de molts dels recursos (aigua líquida, atmosfera, 
roques, etc.) que permetrien aconseguir, no sense un esforç 
considerable, construir un ecosistema. També algunes de les 
desenes de llunes de planetes exteriors com Júpiter i Saturn 
tenen característiques que podrien permetre l’existència 
de vida microbiana. La humanitat fa dècades que visita 
tots aquests entorns amb l’exploració robòtica, i sembla 
evident que el sistema solar és el primer pas lògic per a la 
nostra colonització de l’espai. Però, quin esforç costaria, 
per exemple, establir una civilització a la Lluna o a Mart? És 
factible tecnològicament abans que la població de la Terra 
comenci a patir severament els efectes de la sobreexplotació 
de recursos?

Fent encara un pas més enllà, l’astrobiologia és la ciència que 
estudia el possible abast de la vida a l’univers. En les últimes 
dècades, les expectatives de trobar entorns habitables a la 
nostra galàxia s’han vist confirmades per la gran quantitat 
de planetes extrasolars detectats. Ara sabem que, dels 
aproximadament 200.000 milions d’estrelles de la Via Làctia, 
la majoria contenen sistemes planetaris al seu voltant, i una 
bona fracció d’ells (uns quants milers de milions a la galàxia) 
serien similars a la Terra o potencialment habitables, és 
a dir, amb condicions per poder contenir aigua líquida. El 
primer exemple, sense anar més lluny, seria Proxima b, un 
petit planeta rocós que sabem que es troba orbitant l’estrella 
més propera al sistema solar, a uns 4,2 anys llum. Algunes 
iniciatives com el programa Starshot, basat en veles solars, 
estan fent que parlar de viatges interestel·lars comenci a 
deixar de ser ciència-ficció.

Imatge del cràter Victòria de 
Mart, realitzada des del Mars 
Reconnaissance Orbiter de la 
NASA. 6 d’octubre de 2006. 
Imatge: NASA
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Tard o d’hora, no hi ha dubte que els avenços tecnològics 
permetran la colonització de l’espai. Per portar la humanitat a 
altres planetes caldria, com a mínim, passar per quatre fases:
1. La cerca i identificació, des de la Terra, de planetes 

potencialment habitables.
2. L’exploració in situ d’aquests planetes per obtenir-ne 

informació detallada.
3. La terraformació. Aquest és el procés més llarg i costós 

de tots. Implicaria tot allò relacionat amb “preparar el 
terreny” per a l’establiment dels humans al planeta, és a 
dir: cercar els recursos naturals del planeta, desenvolupar-
hi fàbriques i plantes generadores d’energia, preparar els 
sistemes per a la producció d’aliments, etc. A més, també 
tot allò necessari per convertir-lo en un entorn adaptat per 
a la vida humana i, també, d’altres espècies portades des 
de la Terra.

4. L’ocupació, és a dir, el trasllat d’un petit conjunt de 
persones (no és factible fer-ho amb un gran volum) i 
tota la informació i el coneixement necessaris perquè hi 
desenvolupessin una nova civilització.

La colonització de l’espai també genera grans dilemes morals: 
quines implicacions tindria per a nosaltres des del punt de 
vista biològic i cultural? També cal pensar que viatjar a altres 
planetes implicaria un gran esforç, i en tot cas només ho 
podrien fer unes poques persones. És realment aquesta la 
solució per a la superpoblació de la Terra?

Interpretació artística de
la terraformació de Mart.
Imatge: Daein Ballard
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Propostes de material i activitats 
per treballar el repte des del punt 
de vista científic
—

Preguntes inspiradores
—
• Saps quantes Terres caldrien si tothom visqués com tu?

• Què hauries de canviar a la teva vida per aconseguir que 
la resposta a la pregunta anterior sigui “1”? És realment 
possible?

• Saps quines tècniques s’utilitzen per detectar 
exoplanetes potencialment habitables? I quants se’n 
coneixen ja a l’entorn solar?

• Existeixen possibles mitjans de transport interestel·lars? 
Com funcionen i quant es tardaria a arribar a les estrelles 
properes?

• Quant de temps i recursos costaria la terraformació d’un 
planeta com Mart?

—
— —

Adjuntant 
material
—

CONTROL — MISSIÓ ALIA

ESTABLINT CONNEXIÓ 02/C-4
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 1

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Activitats didàctiques

Temporització 1-2 hores

Argumentari Web oficial de la Global Footprint Network, on hi ha molta informació, articles i 
referències sobre el concepte de petjada ecològica. És especialment interessant 
la secció de recursos educatius, on hi ha diverses activitats que es podrien fer 
a l’aula en 1-2 sessions, per poder debatre sobre la nostra petjada ecològica i 
resoldre les primeres preguntes del repte.

Enllaç https://www.footprintnetwork.org/resources/educational-resources/

Recurs 2

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Activitats didàctiques

Temporització 1 hora

Argumentari Recurs educatiu principal de la Global Footprint Network, consistent en una 
calculadora que permet respondre a la pregunta “quants planetes com la Terra 
caldrien si tothom visqués com tu?”.
El càlcul el pot fer cadascú individualment a casa, o bé a l’aula, i compartir-ne 
després els resultats amb la resta a l’aula. Fins i tot es podria fer una mena de 
ranking amb tots els resultats. No s’ha de plantejar com una competició, sinó 
com un punt de partida per poder debatre què pot fer cadascú per millorar els 
seus resultats.

Enllaç https://www.footprintnetwork.org/resources/educational-resources/
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 3

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Web

Temporització 1-2 hores

Argumentari Web didàctic de la NASA que explica, amb imatges i animacions, les cinc 
principals tècniques per detectar planetes extrasolars. Després d’investigar 
què són els exoplanetes, quants en coneixem i com són, els alumnes es poden 
dividir en grups, de manera que cadascun investigui una d’aquestes tècniques i 
l’expliqui a la resta.

Enllaç https://exoplanets.nasa.gov/alien-worlds/ways-to-find-a-planet/

Recurs 4

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Activitats didàctiques

Temporització 1-2 hores

Argumentari Conjunt d’activitats didàctiques sobre exoplanetes per fer a l’aula i explicades 
pas a pas. Alguna pot ser interessant per complementar el treball del recurs 
anterior, bé per fer-les per grups o tota la classe en conjunt en una sessió de 
laboratori.

Enllaç https://spark.iop.org/collections/teaching-exoplanet-physics#gref
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 5

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Web

Temporització 1 hora

Argumentari Competició GTOC X de la NASA per trobar mètodes d’expansió de la humanitat 
per la galàxia. Pot servir per investigar sobre la Via Làctia, distàncies i viatges 
interestel·lars. A partir d’aquesta informació, es poden debatre a classe quins 
serien els millors mitjans de transport i calcular quant trigaríem a ocupar planetes 
de qualsevol punt de la galàxia. És una bona pregunta per plantejar al científic 
que vindrà a explicar diferents qüestions sobre el repte.

Enllaç https://gtocx.jpl.nasa.gov/gtocx/
https://www.extremetech.com/extreme/294051-scientists-simulate-human-
colonization-of-the-milky-way

Recurs 6

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Activitat didàctica

Temporització 1 hora

Argumentari Instruccions, pas a pas, per a una activitat de construcció i prova de veles solars 
o veles de llum (en aquest cas fent servir l’aire d’un ventilador). Es pot plantejar 
a l’aula com una competició on els alumnes treballin per grups, dissenyant i 
construint una vela i comprovant quin disseny arriba més lluny.

Enllaç https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_space8_lesson01_activity2
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 7

Recurs adequat per treballar a casa

Categoria Novel·la

Temporització -

Argumentari Sèrie de novel·les de ciència-ficció de Fundació, d’Isaac Asimov, sobre un futur 
en el qual la humanitat conviu amb robots i s’ha expandit per tota la galàxia. Pot 
ser una lectura inspiradora per al professor, o bé una lectura opcional/obligatòria 
per als alumnes (el primer dels volums de la trilogia), de manera que pugui 
motivar alguns a continuar amb la trilogia o la resta de la saga.

Enllaç https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_series
https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_la_Fundaci%C3%B3n

Recurs 8

Recurs adequat per treballar a casa

Categoria Article

Temporització -

Argumentari Article que descriu els punts clau sobre una possible futura expansió dels 
humans per la galàxia. Pot ser un punt de partida per preparar una explicació 
prèvia al plantejament del recurs 5.

Enllaç https://www.bbvaopenmind.com/en/science/research/children-of-the-stars-
human-expansion-beyond-planet-earth/
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/investigacion/hijos-las-estrellas-la-
expansion-humana-mas-alla-del-planeta-tierra/
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 9

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Infografia

Temporització 0,5 hores

Argumentari Infografia o pòster que resumeix les diferents etapes de la terraformació d’un 
planeta similar a Mart, il·lustrant les escales de temps que comportaria cada 
pas. Pot servir com a base per a una breu explicació a l’aula del que és la 
terraformació, i a continuació un debat sobre la qüestió final del repte: cap a on 
s’hauria de dirigir la humanitat? Terraformar Mart o conservar la Terra? Poden 
ser compatibles les dues coses?

Enllaç https://www.reddit.com/r/space/comments/zm5zu/terraforming_mars_
timescale_7_cost_infographic/
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Propostes de material i activitats 
per treballar el repte des del punt 
de vista de la ciència-ficció
—

Els problemes de la superpoblació i la petjada ecològica que 
deixa l’ésser humà al planeta són dos elements recurrents 
a la ciència-ficció, tant en la literatura com en el cinema. 
Un exemple que uneix els dos llenguatges, el literari i el 
cinematogràfic, és la novel·la Hagan sitio, hagan sitio, de Harry 
Harrison, publicada l’any 1966 (història que va ser adaptada 
a la gran pantalla amb el nom de Soylent Green). La novel·la 
ens planteja un futur on Nova York té 30 milions d’habitants, 
on els apartaments d’una habitació són un luxe i on hi ha 
escassedat de tot. Com es pot sobreviure en condicions com 
aquestes? J. G. Ballard també explora la superpoblació en 
relats com «Bilenio», en què els governs decideixen quin és 
l’espai que poden tenir els habitacles minúsculs on viu la gent. 
Aquestes són històries que es queden a la Terra, però n’hi ha 
d’altres on els problemes del canvi climàtic o la superpoblació 
ens fan mirar cap a les estrelles. És el cas de la novel·la El 
cielo a medianoche, de Lily Brooks-Dalton, on veiem com un 
grup d’astronautes exploren una lluna de Júpiter per veure 
si és habitable, perquè es calcula que no podrem seguir a la 
Terra durant gaire temps més. El que fa que aquesta història 
sigui interessant és que ens pregunta realment si hi podrem 
arribar a temps. Veient com ens estem comportant amb el 
nostre planeta, la velocitat de creixement de la població i de la 
contaminació i la manca de mesures reals, realment servirien 
d’alguna cosa els esforços per trobar un planeta on poder 
començar de nou, on poder traslladar la humanitat? Tant 
el llibre com la pel·lícula, dirigida i interpretada per George 
Clooney, ens mostren un món futur no gaire llunyà on ha 
passat alguna cosa (mai sabem del tot què) que ha afectat 
l’atmosfera. En un moment de la pel·lícula es diu que no hem 

—
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cuidat la Terra. Llavors, si no hem cuidat el nostre planeta, qui 
diu que podríem cuidar-ne un altre? Com podem aprendre 
dels nostres errors? 

A la pel·lícula Interstellar, de Christopher Nolan, també 
s’explora aquest viatge, la necessitat de buscar alternatives 
a la Terra perquè la nostra atmosfera està destrossada i 
l’agricultura es veu cada dia més afectada. Com a la història 
de Lily Brooks-Dalton, hi ha un punt íntim, personal, on els 
científics i els astronautes tenen un pes específic, però també 
les seves relacions personals, les seves pors i esperances. 
Perquè, al final, pot ser tan interessant observar l’exploració 
dels mons a través d’una gran història com des de les petites 
coses, les més quotidianes. 

Tenint present això, el procés per aconseguir que un planeta 
sigui habitable o no també pot ser immens o petit, pot 
necessitar tres llibres, com la trilogia marciana de Kim Stanley 
Robinson, o una sèrie de relats, com Les cròniques marcianes 
de Ray Bradbury. De fet, tant Bradbury com un altre magnífic 
autor de l’època daurada de la ciència-ficció, Isaac Asimov, 
van explorar i imaginar les fases de l’expansió per la galàxia 
i la terraformació i ocupació dels planetes, encara que ho 
van fer de maneres força diferents: Bradbury es va centrar 
sobretot en Mart i Asimov va expandir-se molt més enllà, 
creant mons i construint un Imperi Galàctic. 

Les cròniques marcianes de Bradbury ofereixen un recorregut 
quasi complet per les quatre fases necessàries per portar la 
humanitat a altres planetes (el primer punt, el de la cerca i 
identificació dels planetes, no hi apareix, però l’autor parteix 
d’una idea de Mart que ja s’havia establert en aquella època 
i que el feia un planeta habitable, proper i amb la possibilitat 
de començar de zero). Aquestes cròniques, construïdes a 
partir de contes llargs i contes pont, proposen una primera 
part on els éssers humans investiguen in situ el planeta Mart. 
A contes com “Els terrícoles”, “La tercera expedició” o “... i 
la lluna continuï brillant” l’autor imagina la trobada amb els 
marcians, planteja la possibilitat que aquests desapareguin 
per un virus i reflexiona sobre la manera en què els humans 

Portada del 1967 del llibre 
Make Room! Make Room! (“Hagan 
sitio, hagan sitio” en 
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es comporten davant d’una civilització morta, com ocupen i 
com menyspreen allò que no és seu. Després dedica alguns 
contes a l’arribada dels humans, la forma en què es van 
instal·lant, com busquen adaptar Mart a les seves necessitats, 
com passa al conte “El matí verd”. Mogut per la seva realitat, 
Bradbury imagina una Terra marcada per la por a la guerra, 
l’última guerra, la que durarà sempre o la que posarà fi a tot. 
Aquesta por fa que els humans marxin, però també fa que 
tornin al seu planeta, perquè no el volen veure morir, perquè 
no volen que els altres guanyin. Acaba el viatge amb un conte 
magnífic, “L’excursió d’un milió d’anys”, on alguns humans, 
molts pocs, decideixen fugir definitivament de la Terra, cremar 
tot allò que sigui terrícola, les lleis, els mapes, tot, perquè 
ara ells seran els marcians. Creuen que només així tindran la 
possibilitat de sobreviure.

Però l’espai de Bradbury no s’explora únicament a Les 
cròniques marcianes. A L’home il·lustrat trobem “Calidoscopi”, 
un conte que mostra l’angoixa de perdre’s a l’espai, que la 
nau et deixi fora, de no poder tornar (és un conte, per cert, 
que recorda la pel·lícula Gravity, dirigida per Alfonso Cuarón 
i protagonitzada per Sandra Bullock). També ens presenta 
una Terra on els viatges espacials s’han tornat una cosa 
normal, com a mínim per als rics, ja que els pobres no s’ho 
poden permetre. El conte “El coet” planteja precisament 
aquesta realitat i ens dona una de les claus més importants 
per entendre l’imaginari de Bradbury i la forma en què aquest 
autor treballava la ciència-ficció, l’espai o Mart: des de la 
imaginació. Era una possibilitat, un espai per al somni, per 
reflexionar sobre els errors humans i la capacitat humana de 
repetir-los o no. La tendresa de Bradbury pesa més que la 
ciència en els seus contes, però des de la seva mirada aguda 
observem la seva època i la seva societat, i veiem com ens 
emportem a l’espai la nostra essència. 

Si ens centrem en Isaac Asimov i la seva trilogia de la 
Fundació, veiem que va anar molt més enllà que Bradbury, 
perquè no es va quedar a Mart o a Venus, sinó que va 
expandir l’exploració i l’ocupació a planetes llunyans, 
inventats per ell, i va decidir pensar aquesta expansió durant 
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milers d’anys. De fet, l’espai apareix a molts dels llibres 
d’Asimov, com també ho fan els robots, perquè els dos temes 
eren una manera de reflexionar sobre les limitacions humanes 
i el seu comportament. Tant el cicle de Fundació com altres 
cicles neixen a la dècada del 1950 (com també ho van fer 
Les cròniques marcianes i L’home il·lustrat de Bradbury); 
després creixen amb els anys, però l’essència, el nucli del 
món d’Asimov, resideix allà. Als tres llibres que constitueixen 
aquest nucli, Fundació, Fundació i Imperi i Segona 
Fundació, Asimov va explorar com s’estructuraria un govern 
d’aquestes magnituds, com es gestionaria la burocràcia i 
com evolucionaria la civilització, amb magnífics avenços 
tecnològics, científics i intel·lectuals.

Fundació relata com neix la Fundació i la seva consolidació. 
Ens situa en una època on l’Imperi Galàctic ho domina tot 
des d’una solidesa i una estabilitat tan grans que tot sembla 
que funcioni sol. Però aquesta sensació de solidesa no pot 
ser eterna; mai ho és, la història que coneixem ho demostra. 
Potser per això Asimov imagina la psicohistòria, una branca 
de les matemàtiques que pot predir el comportament de 
la societat, de la massa, i que permet que un home, Hari 
Seldon, anunciï que el final de l’Imperi s’acosta, perquè 
malgrat l’estabilitat i el benestar, la burocràcia, les intrigues, 
la corrupció i l’estancament el portaran a la fractura. L’Imperi 
caurà. I l’Imperi no vol escoltar, així que aquest home, Hari 
Seldon, decideix construir l’Enciclopèdia Galàctica i les 
dues Fundacions. Però, com sempre, qualsevol construcció, 
qualsevol estructura de poder o de coneixement pot tenir 
problemes. Si Bradbury mirava la humanitat des dels aspectes 
més quotidians i petits, Asimov observa una expansió més 
gran i explora el poder, la religió, la política i la por a perdre 
allò que creiem sòlid, inamovible. 

La idea d’una expansió que vagi més enllà de l’ocupació d’un 
altre planeta per sobreviure s’ha explorat a altres relats de 
ciència-ficció. La sèrie Star Trek (una franquícia que ha donat 
peu a sèries, pel·lícules, novel·les i còmics) ens n’ofereix un 
exemple amb la Federació Unida de Planetes, un estat federal 
interplanetari amb un sistema de govern democràtic i un 
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Consell de la Federació que seria el poder legislatiu. Més enllà 
d’imaginar un munt de planetes i espècies alienígenes, la sèrie 
proposa l’exploració com a manera de descobrir i conèixer 
l’univers; sí, hi ha planetes enemics, hi ha intrigues i conflictes, 
hi ha aliances i una realitat militar, però una de les idees 
principals que ens ofereix és la col·laboració entre diferents 
espècies, com es pot veure a les tripulacions de les naus. 

Ursula K. Le Guin també va imaginar una federació galàctica 
de mons habitats, l’Ekumen, un concepte que apareix 
a diverses novel·les de l’autora. Viatges interestel·lars, 
comunicació i diversitat són alguns dels elements que explora 
a través d’aquest imaginari, però Le Guin no es queda 
només aquí. Té relats on es busca la comprensió d’aquell 
que és diferent, però en d’altres també explora la capacitat 
d’explotació dels mons dels altres. És el cas d’El nom del món 
és bosc, una novel·la que reflexiona sobre les conseqüències 
del concepte de colònia com a lloc on uns són els amos dels 
altres i dels seus recursos. Le Guin busca la manera d’analitzar 
la violència que implica sotmetre l’altre, considerar que la 
seva cultura o les seves capacitats són inferiors perquè no les 
entens o no vols entendre-les, perquè menysprear l’altre fa 
que explotar-lo sigui més fàcil, i la violència que pot provocar 
aquesta mena de comportament. Però també ens planteja un 
món on la no-violència, la relació amb la natura (l’exterior, però 
també la pròpia) i la diversitat són importants. 

La terraformació de Mart, o d’altres planetes, permet explorar 
diferents aspectes de la ciència-ficció. Per exemple, hi ha 
autors que proposen la possibilitat d’adaptar els éssers 
humans al planeta, no al revés. És el que explora Frederik 
Pohl a Homo Plus: en un futur on l’home ja ha enviat missions 
tripulades a la Lluna i a Mart, i la Terra està amenaçada per 
una guerra nuclear, la idea de colonitzar Mart comença a 
agafar força. Ja han trepitjat el planeta, però ara es tracta de 
veure com es pot viure allà. Per això els Estats Units inicien 
un programa que busca convertir els astronautes en cíborgs 
perquè puguin sobreviure a l’ambient hostil de Mart. Seria 
possible? Què implicaria? Com sempre que es tracten aquests 
temes, la idea del posthumanisme i la pregunta sobre què ens 
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fa humans hi apareixen. És una pregunta que també ens fa 
Octavia Butler a Alba: si per tornar a viure a la Terra haguessis 
de convertir-te en una mena d’híbrid o, com a mínim 
sotmetre’t a certs canvis genètics, ho faries? Què estem 
disposats a fer per sobreviure? I què estem disposats a fer-li a 
un altre planeta, o a una altra espècie, per aconseguir-ho?

La novel·la Bios, de Robert Charles Wilson, també segueix 
aquesta idea. En un futur on els éssers humans han colonitzat 
tot el sistema solar, s’ha descobert un món, Isis, que sembla 
perfecte: ric, ple de vida animal i vegetal, podria ser un lloc 
ideal per viure. Però no ho és, perquè és tòxic per als éssers 
humans. Per això es crea una noia, mitjançant enginyeria 
genètica, perquè sigui l’encarregada d’explorar Isis. De nou 
ens trobem amb la mateixa pregunta: podem fer-ho? Ella ha 
escollit ser com és o l’hi han obligat? Podem obligar algú a ser 
d’una manera? Tot és vàlid per descobrir un món on poder 
viure?

—

Preguntes inspiradores
—
• Què estem disposats a fer per sobreviure? A què 

renunciaríem? 

• Si sembla que no hem aconseguit cuidar el nostre planeta, 
per què creiem que podrem cuidar-ne un altre? Com ho 
faríem? 

• Quins motius ens farien marxar de la Terra? Ho faríem tots? 
Si no fos així, qui es quedaria? Per què?

• Si sabessis del cert que la teva civilització té data de 
caducitat, què faries?

—
— —
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Recursos / Ciència-ficció

Recurs 1

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Còmic

Temporització -

Argumentari Com a picada d’ullet a 2001, una odissea a l’espai, d’Arthur C. Clarke, es pot 
trobar el còmic 2001 nights, de Yukinobu Hoshino.

Enllaç http://www.tcj.com/2001-nights/

Recurs 2

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Vídeos

Temporització -

Argumentari Una petita ullada a la sèrie The Bradbury Theater i els episodis inspirats en Les 
cròniques marcianes, que demostren l’estètica de l’època.

Enllaç “Mars is Heaven” (9 minuts 56 segons): https://youtu.be/h6YcI5UzumA
“The Martian” (10 minuts 49 segons): https://youtu.be/Tn_UL-PYmsM

Recurs 3

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Vídeos

Temporització -

Argumentari Vídeos on es fa un petit repàs de la colonització de la Lluna i de Mart segons la 
ciència-ficció.

Enllaç Lluna: https://youtu.be/3UcjpkwQIPA
Mart: https://youtu.be/IfNwO_4VP98
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Textos citats que es poden treballar

Text 1 - Les cròniques marcianes

Les cròniques marcianes, de Ray Bradbury (publicat per Proa en català i per Minotauro en castellà). 
Tot el llibre és interessant per explorar el comportament humà i la nostra relació amb la Terra i 
amb Mart. De fet, malgrat no estar basat en uns conceptes gaire científics, exposa perfectament 
la cronologia de l’arribada al planeta i com els humans adapten el terreny. La idea de la crònica va 
permetre lligar contes que ofereixen una visió molt interessant del planeta vermell, amb un punt 
nostàlgic i molt humà. Se’n podrien destacar els següents:
- “... i la lluna continuï brillant”, perquè analitza el comportament humà quan arribem a un lloc que 
no és el nostre (sigui Mart o sigui un altre país o continent); exposa les dues maneres d’entendre la 
colonització, des del respecte i la comprensió, o des de l’abús i el menyspreu.
- “L’excursió d’un milió d’anys”, perquè és el conte que tanca el cicle i és un nou començament, 
una reflexió que diu que, potser, per aconseguir establir-nos en un altre lloc, hem de deixar, en part, 
de ser com som.

Text 2 - El cel de mitjanit

El cel de mitjanit, de Lily Brooks-Dalton (publicada en català per Columna i en castellà per Blackie 
Books). Es tracta d’una novel·la que explora els nostres límits i posa els humans en situacions 
complicades. Ens planteja un futur on hem destrossat el planeta i cal buscar una alternativa. Per 
tant, tenim aquells que viatgen i aquells que es queden, els motius que ens fan explorar l’espai i els 
que fan que enyorem la Terra. 
És una novel·la que ha portat al cinema George Clooney amb el títol de Cielo a medianoche. Si es 
prefereix treballar la pel·lícula, es pot trobar a Netflix. 
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Pel·lícules citades que també es poden treballar

Pel·lícula 1 - Interstellar (dirigida per Christopher Nolan)

Aquesta pel·lícula planteja, com el llibre de Lily Brooks-Dalton, les dues parts del viatge. Per una 
banda, tenim el nostre planeta, que és cada cop més inhòspit, perquè l’aire està contaminat, la 
terra no produeix com abans... Per altra banda, veiem la necessitat d’explorar altres planetes per 
veure on ens podem instal·lar.
Encara que hi ha una part complexa per alguns dels aspectes que tracta des del punt de vista 
temporal, és una història que presenta uns personatges en situacions difícils, tant a la Terra com 
als altres planetes, i ens fa reflexionar sobre com tractem el nostre planeta i sobre què farem si no 
aconseguim frenar-ne l’explotació i la contaminació. 
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Presentació del repte
—

Hi ha més sistemes planetaris a banda del nostre? Existeixen 
altres planetes semblants a la Terra? Hi ha vida en algun altre 
lloc? Les dues primeres preguntes les hem pogut respondre 
recentment, i estem només a un pas de poder esbrinar la 
tercera. Però, abans que res, cal plantejar-nos com definim 
el que és la vida. Al nostre planeta, les condicions físiques i 
químiques van facilitar, fa uns 3.800 milions d’anys, l’aparició 
de molècules orgàniques complexes a partir de compostos 
més simples, i d’aquí, mitjançant un seguit de processos 
coneguts com a abiogènesi, es va acabar arribant a “sistemes 
químics autosostenibles capaços d’evolucionar d’acord amb la 
teoria darwiniana”. Així és com la NASA defineix el concepte de 
vida. Durant generacions, la definició de vida ha estat un gran 
debat entre els científics. De moment, el planeta Terra és l’únic 
lloc de l’univers on es coneix la presència d’organismes vius. 

A la Terra, l’aigua en estat líquid ha estat un dels elements 
indispensables tant en l’origen com en l’evolució de la vida. I 
sabem que l’aigua existeix en molts dels sistemes planetaris 
coneguts. A més, de molècules orgàniques se n’han observat 
en moltes regions de pols interestel·lar de la galàxia. Tot indica 
que la vida podria ser un fenomen abundant a l’univers, però 
com la podem detectar?
Dins del nostre propi sistema solar existeixen alguns indrets 
que, o bé en l’actualitat o en temps passats, han pogut reunir 
unes condicions similars a les que tenia la Terra en el moment 
de l’abiogènesi. Es coneixen oceans subterranis o fins i 
tot fonts termals en algunes llunes de Júpiter o de Saturn, 
com Europa o Encèlad. Però, sens dubte, el centre de tot 
l’interès pel que fa a la possible existència de vida se l’endú 
Mart. No només és el planeta més similar a la Terra quant 
a característiques (distància al Sol, composició, presència 

—
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d’aigua, etc.), sinó que, a més, ara sabem que en el passat 
les seves condicions podien haver estat molt més properes 
a les d’un indret habitable. Les observacions de les sondes 
robòtiques modernes indiquen que fa uns 4.000 milions 
d’anys bona part de Mart era cobert per un gran oceà, i a 
més hi havia una atmosfera molt més densa i temperada que 
l’actual, en part gràcies a l’activitat volcànica. Per diferents 
processos, Mart s’ha acabat convertint en un planeta 
desèrtic i congelat. Sembla bastant difícil que hi hagi vida 
actualment, i tampoc no s’hi han trobat restes fòssils o indicis 
que n’hi pogués haver en el passat. Però encara hi ha moltes 
incògnites sobre les possibilitats de vida extraterrestre en la 
història passada de Mart i la resta del sistema solar. I fins i tot 
algunes teories, com la de la panspèrmia, afirmen que la vida 
s’hauria pogut originar en algun altre lloc del sistema solar i, 
després, haver arribat a la Terra a través de l’impacte d’algun 
asteroide o cometa.

L’any 1995 es va confirmar el descobriment d’un planeta 
de la mida de Júpiter orbitant l’estrella 51 Pegasi. Vint-i-
cinc anys després coneixem uns 4.300 exoplanetes en 
més de 3.000 sistemes planetaris diferents. Això és així 
tot i que les limitacions dels telescopis i les tècniques 
actuals ens permeten detectar-ne només una petita fracció: 
principalment els més grans i els que es troben orbitant les 
estrelles de l’entorn solar. Estadísticament, s’ha calculat que 
aproximadament la meitat de les estrelles de la nostra galàxia 
tenen com a mínim un planeta al voltant, i una de cada sis 
tindria algun planeta de la mida de la Terra. Això vol dir que a 
la nostra galàxia hi podria haver desenes de milers de milions 
de Terres! Una part d’aquestes deuen tenir condicions per 
ser potencialment habitables. Quantes deuen ser realment 
habitades? Hi podria haver alguna altra civilització intel·ligent 
a banda de l’ésser humà?

De fet, la hipòtesi que hi ha moltes més civilitzacions 
intel·ligents ve de dècades enrere. L’equació de Drake és 
una fórmula ideada per l’astrònom britànic Frank Drake, que 
pretenia calcular quantes civilitzacions hi podria haver a la 
nostra galàxia. El resultat depèn de quantes estrelles hi hagi, 

Autoretrat del rover 
Curiosity a prop del Mont 
Sharp de Mart. 3 d’octubre
de 2016. 
Imatge: NASA

-
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quants planetes tingui cadascuna, quants d’aquests siguin 
habitables, quants siguin realment habitats, quants dels 
habitats ho siguin per formes de vida intel·ligent i, potser el 
factor més important i difícil de calcular: quant temps de vida 
té una civilització tecnològica. De fet, què vol dir “civilització 
tecnològica” o “intel·ligent”? Si ho entenem com aquella que 
té capacitats comunicatives a escala interestel·lar, els éssers 
humans fa ben poc temps que existim com a civilització 
tecnològica. Serem capaços de sobreviure molt temps sense 
autodestruir-nos? Quin és el futur de la humanitat? Això 
també ens porta a la paradoxa de Fermi: si realment hi ha 
moltes civilitzacions avançades a l’univers, com és que no ens 
n’ha arribat cap senyal?

Molts dels esforços per descobrir vida extraterrestre es 
centren a mirar de detectar biosignatures (efectes inequívocs 
de la presència de vida, com alguns gasos a l’atmosfera 
del planeta) o tecnosignatures (evidències de l’existència de 
tecnologia). Si hi ha planetes a la nostra galàxia habitats per 
microorganismes, probablement ho podrem confirmar en 
les properes dècades per mitjà d’aquestes tècniques. Però 
si el que volem és detectar tecnologia, potser la manera 
més lògica de fer-ho és per mitjà de telecomunicacions. 
El programa SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) 
ha estat diverses dècades monitoritzant possibles 
comunicacions procedents de qualsevol direcció de l’univers 
utilitzant grans radiotelescopis, sense haver trobat res 
concloent. A banda d’escoltar, també hem enviat missatges 
com el “missatge d’Arecibo”, emès l’any 1974 cap al cúmul 
d’estrelles M13, situat a 25.000 anys llum de distància. 
Aquesta última dada mostra precisament un dels majors 
problemes de les comunicacions interestel·lars. Si algú ens 
escolta des d’M13, la resposta la rebrem d’aquí a uns 50.000 
anys. Un altre missatge “més proper” va ser el del projecte 
Sónar Calling, l’any 2018, quan es va enviar música de 38 
artistes en direcció a GJ273 b, un exoplaneta potencialment 
habitable a 12,4 anys llum de la Terra. Hi haurà resposta?
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—

Proposta de material 
per comentar a classe
—
Entrevista a Daniele Porretta 

https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/daniele-porretta-
els-escriptors-van-projectar-a-mart-tots-els-seus-desitjos-i-
tambe-les-seves-pors/235489

En aquest vídeo, l’arquitecte Daniele Porretta fa un repàs de 
la construcció i el desenvolupament de l’imaginari col·lectiu 
al voltant de Mart. Recorre les primeres observacions 
científiques, i les teories que d’aquí en neixen, i algunes obres 
literàries i cinematogràfiques de ciència-ficció que parlen 
de vida intel·ligent al planeta veí. Tot això ens pot portar a 
preguntar-nos: explorem projectant els nostres prejudicis, 
amb una ètica i moral predeterminada sobre l’alteritat, tot allò 
desconegut?

Lars of Mars, núm. 11.
Il·lustració de coberta 
d’Allen Anderson Ziff-
Davis Publications, juliol-
agost 1951. David Saunders 
Collection
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—

Propostes de material i activitats 
per treballar el repte des del punt 
de vista científic
—

Preguntes inspiradores
—
• Quants planetes potencialment habitables hi deu haver, a 

la Via Làctia?

• Quins són els factors coneguts de l’equació de Drake? 
Com deduiries els altres?

• Quantes civilitzacions intel·ligents creus que hi ha a 
la galàxia? I formes de vida “no intel·ligents” o menys 
avançades que nosaltres?

• Com podem definir consciencia? I intel·ligència?

• Quin tipus de missatge enviaries a l’espai perquè 
l’interpretés una altra civilització? Què els diries i com ho 
codificaries?

—
— —

Adjuntant 
material
—

CONTROL — MISSIÓ ALIA
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 1

Recurs adequat per al professor

Categoria Recursos educatius

Temporització -

Argumentari Web de continguts educatius de la NASA sobre astrobiologia, amb un guió i 
propostes per treballar a classe conceptes com l’origen de la Terra, l’origen i 
l’evolució de la vida, i la cerca de vida a l’univers. L’índex de continguts pot ser 
útil per al professor per plantejar les diferents sessions. Per a cadascun dels 
punts es presenten activitats o recursos per treballar a l’aula en diferents nivells.

Enllaç https://astrobiology.nasa.gov/education/alp/

Recurs 2

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Pel·lícula

Temporització 2 hores

Argumentari Contact (R. Zemeckis, 1997). Pel·lícula adequada tant per projectar a classe 
(com a mínim, algun fragment) com per mirar individualment a casa. Molt 
relacionada amb la idea del projecte SETI, l’equació de Drake i la possibilitat 
d’existència de moltes civilitzacions intel·ligents a la galàxia. Pot ser una 
activitat prèvia a investigar sobre estadístiques de civilitzacions (equació de 
Drake) i possibles tècniques de comunicació.

Enllaç https://www.justwatch.com/es/pelicula/contact
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 3

Recurs adequat per treballar a casa

Categoria Web

Temporització -

Argumentari Pàgina web oficial de l’Institut SETI. Pot servir com a referència, tant a 
professors com a alumnes, per preparar sessions o debats sobre intel·ligència 
extraterrestre i comunicacions. En especial, es pot treballar sobre l’equació 
de Drake mirant d’identificar quins dels factors són coneguts i quins es poden 
deduir. Després d’acordar-los entre tota la classe, quina seria la quantitat més 
probable de civilitzacions extraterrestres a la nostra galàxia?

Enllaç https://www.seti.org/drake-equation-index

Recurs 4

Recurs adequat per treballar a casa

Categoria Web

Temporització -

Argumentari Pàgina web oficial del projecte Sónar Calling, un experiment artístic i científic en 
el marc del qual s’han enviat recentment per ràdio cançons de diferents artistes 
en direcció a l’exoplaneta GJ273b. Pot servir com a referència i punt de partida 
per investigar sobre sistemes de comunicació per ràdio (i a classe de física, 
sobre l’espectre electromagnètic) i altres possibles mitjans de comunicació amb 
altres civilitzacions (per exemple, l’enviament de missatges en format físic, com 
els de les sondes Voyager i Pioneer).

Enllaç https://www.sonarcalling.com/ca/
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 5

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Documental

Temporització 1 hora

Argumentari Documental del canal de YouTube Cool Worlds en el qual es discuteix quantes 
civilitzacions extraterrestres hi pot haver al nostre voltant a la galàxia, i es 
justifica, d’una manera molt didàctica, que la majoria d’aquestes haurien de ser 
més antigues (i, per tant, avançades) que la nostra. Es pot visualitzar i comentar 
a classe, o bé pot ser un recurs per al professor per tal de poder-ho explicar en 
una sessió a l’aula.

Enllaç https://www.youtube.com/watch?v=LrrNu_m_9K4
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—

Propostes de material i activitats 
per treballar el repte des del punt 
de vista de la ciència-ficció
—

Imaginar com seria la vida als altres planetes pot fer que voli la 
imaginació dels escriptors de ciència-ficció, els il·lustradors i 
els creadors de cinema. Si hi ha una imatge icònica del cinema 
d’aquest gènere, aquesta és la criatura de la pel·lícula Alien, 
dirigida per Ridley Scott, que evoluciona a través de la resta 
de pel·lícules de la sèrie, com Aliens, de James Cameron. 
Imaginada per H. R. Giger, un escultor i pintor suís, aquesta 
criatura és fascinant per la seva manera de procrear i per la 
seva forma estètica. És un exemple clar de l’alienígena brutal, 
no per la seva tecnologia, sinó per la seva fisonomia. Les 
preqüeles que se n’han creat, Prometheus i Alien: Covenant, 
dirigides ambdues per Ridley Scott, exploren també la figura 
de l’alien, però sobretot ens permeten reflexionar sobre els 
orígens de la vida i la necessitat de l’home de ser important, 
de ser únic, de ser humà. Si a Prometheus es juga amb la 
possibilitat d’haver trobat el planeta d’origen de la vida a 
la Terra, a Alien: Covenant es proposa un viatge espacial 
format per parelles, una missió de colonització on la tripulació 
descobrirà un planeta amb vida i un personatge fascinant que 
ens demostrarà la capacitat destructora i creadora que tenim, 
siguem o no humans.
 
H. G. Wells va imaginar marcians a La guerra dels mons, 
i també ho va fer Edgar Rice Burroughs, autor que potser 
no entraria dins del concepte de ciència-ficció però que va 
crear una sèrie marciana centrada en el personatge de John 
Carter que va tenir molt èxit en el seu moment i que va servir 
d’inspiració per a molts autors, entre ells Ray Bradbury (per 
a ell també va ser inspiradora la tira còmica de Buck Rogers, 
personatge que també entraria en contacte amb els marcians 

—
— —

Adjuntant 
material
—

CONTROL — MISSIÓ ALIA

ESTABLINT CONNEXIÓ 03/C-5
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en històries com Tiger Men From Mars). Edgar Rice Burroughs 
va imaginar un Mart ple de ciutats magnífiques, guerrers 
ferotges i animals increïbles. Encara que Mart apareixia al 
títol dels llibres, els habitants del planeta el coneixen com a 
Barsoom. Allà Burroughs envia un capità confederat que arriba 
al planeta mitjançant un viatge astral (anys abans, l’escriptor 
Edwin Lester Arnold imaginava quelcom similar, però el seu 
personatge arribava al planeta amb una catifa). El món que 
descobreix és ric i detallat, amb nacions-estat en guerra 
habitual, amb la seva cultura i la seva política. El paisatge és 
àrid, els mars s’han assecat (com passa al Mart de Bradbury) 
i l’atmosfera necessita més oxigen. Burroughs va imaginar 
animals, éssers estranys i una flora pròpia, i també va crear 
diferents classes de marcians, classificats per colors. Per 
exemple, els marcians verds, amb aspecte humà, però molt 
més alts, amb sis extremitats, rostres monstruosos... Un altre 
creador d’éssers marcians fascinant, però no amb les paraules 
sinó amb les il·lustracions, és Moebius, l’autor de La Faune de 
Mars, una obra on explora criatures impossibles, que no tenen 
a veure amb la ciència, però sí molt a veure amb la ficció i la 
imaginació.

Els marcians que va descriure Bradbury a Les cròniques 
marcianes són molt més humans que els que s’han imaginat 
d’altres autors, tant en l’aspecte com en el comportament. 
Al conte “Ylla”, per exemple, podem veure un matrimoni i la 
seva vida quotidiana marcada per una sèrie d’estereotips de 
l’època: ell llegeix i ella rega o cuina. El comportament i la 
psicologia dels personatges, on els somnis i la gelosia tenen 
un paper important, demostren que els marcians de Bradbury 
no eren tant un mirall de les pors a ser envaïts com un mirall 
de nosaltres mateixos. Aquest conte, a més, ens permet 
descobrir la descripció d’una casa marciana i el transport que 
utilitzen per anar fins a la ciutat: ocells de foc. Al conte “Els 
terrícoles” també veiem un comportament molt humà per 
part dels marcians, però el més interessant és la idea de la 
comunicació. Quan els astronautes de la Terra arriben i piquen 
a la porta (sí, arriben a una caseta i busquen amb qui parlar, 
així de senzill), la senyora Ttt obre i parla anglès amb ells, o 
això pensen, perquè ella assegura que s’està comunicant 

Portada de la primera 
edició (1917) de la novel·la 
A Princess of Mars (“Una 
princesa de Marte” en 
castellà), d’Edgar Rice 
Burroughs. A.C. McClurg & Co. 
Il·lustració de la coberta 
de Frank E. Schoonover.
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amb ells de forma telepàtica i per això s’entenen. Potser per 
aquesta connexió que va imaginar entre els marcians i els 
humans, per aquesta curiosa comunicació que va més enllà 
de la paraula, Bradbury explora una idea curiosa al conte “El 
marcià”, on ens presenta un ésser marcià que es transforma, 
que canvia d’aspecte segons la persona amb qui connecta. 
L’emotivitat o els records dels humans afecten el seu aspecte 
i això provoca que alguns humans no el vulguin deixar marxar, 
perquè poden tornar a veure, per exemple, el seu fill mort. 

El tema de la comunicació amb els extraterrestres va ser 
explorat de manera magistral per Ted Chiang a “La historia de 
tu vida”, un relat que va donar peu a la pel·lícula The Arrival, 
de Denis Villeneuve. La premissa podria semblar la de moltes 
altres històries, però no ho és, perquè aquí el punt de vista 
és més reflexiu, fuig de la por i de la guerra. Un dia apareixen 
unes naus espacials a la Terra. Els militars apareixen, 
investiguen què passa i decideixen que necessiten ajuda, 
perquè sembla que el que volen els alienígenes és comunicar-
se amb nosaltres. Per això els personatges principals són 
experts en llenguatge i en ciència, en comunicació i en 
comprensió. Això pot semblar sorprenent, perquè a la ficció 
ens hem acostumat a veure sovint una relació més agressiva 
o defensiva. Però explorar el terreny comunicatiu, pensar 
què ens volen dir, què els podem dir, és molt interessant. 
No es tracta només d’ensenyar el que conforma la nostra 
cultura, sinó de trobar la manera de comunicar-se, d’aprendre. 
Com a tema dona molt de joc i ofereix un ventall diferent 
de possibilitats, perquè no proposa ni la colonització ni 
l’ocupació, sinó la comprensió del llenguatge i de la vida de 
l’altre, un comportament que es podria investigar tant amb les 
espècies alienígenes com entre els éssers humans. 

Si Ted Chiang busca la manera d’entendre tot un llenguatge, 
d’aconseguir que nosaltres també ens puguem comunicar 
amb els extraterrestres que ens han visitat i que volen establir 
un diàleg, d’altres autors han explorat la importància de 
desxifrar missatges provinents de l’espai. L’imaginari d’un 
missatge dirigit als éssers humans que travessa l’univers 
i arriba fins a nosaltres es troba en diferents històries, ens 

Portada del 2002 del recull 
Stories of Your Life 
and Others, col·lecció 
d'històries curtes de Ted 
Chiang. Tor Books.
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arriba de diferents maneres i ens posa en contacte amb 
la importància del llenguatge com a porta a un món, a un 
coneixement, i la dificultat de comunicar-se. Durant molt 
de temps els éssers humans han estat escoltant, per si 
arribava algun missatge. Però, volem saber allò que ens diuen 
realment? Un dels mestres del gènere, Stanislaw Lem, va 
escriure l’any 1968 la novel·la La voz del Amo, una crònica del 
primer contacte de l’home amb una civilització extraterrestre i 
dels esforços per entendre un missatge que ve de l’espai. Es 
tracta d’una novel·la complexa on s’exploren els problemes i 
les dimensions científiques i filosòfiques que suposaria rebre 
un missatge de l’espai. Ens parla de política, de lingüística, 
explora la cosmologia, la biologia i les formes que podria 
adoptar la intel·ligència extraterrestre, però també ens parla 
de l’ésser humà, de la guerra, i d’allò que podem saber i d’allò 
que potser no voldríem saber. Si tornem al cinema, Contact, 
de Robert Zemeckis, ens planteja un personatge que busca 
aquesta comunicació, i la troba en forma de matemàtiques 
perquè, segons ella, les matemàtiques són l’únic llenguatge 
realment universal. Metafòrica, aquesta pel·lícula uneix la 
ciència amb un toc nostàlgic que fins i tot ens podria portar 
de nou a Bradbury i al conte “La tercera expedició”, on els 
astronautes arriben a Mart i es visiten un poble de la Terra on 
trobaran gent coneguda. 

Però hi ha hagut altres contactes amb els extraterrestres més 
enllà del llenguatge. A vegades no sabem si és un contacte 
voluntari o no, si hi ha una intel·ligència al darrere que ho 
orquestra tot o si ha estat un fet fortuït. Aquesta és la sensació 
que podem tenir quan ens endinsem al món que planteja la 
pel·lícula Annihilation, d’Alex Garland: un meteorit cau i crea 
una mena de bombolla que avança. Aquells que són enviats 
a investigar el que passa a l’altra banda no tornen. A l’interior 
hi ha flora i fauna diferent de la nostra, no només en la forma 
sinó en la diversitat, com si estigués en constant mutació. La 
història ens ofereix una reflexió sobre l’origen de la vida, sobre 
la necessitat de canviar, d’adaptar-se, i sobre el desig de 
qualsevol espècie de sobreviure, sense importar si això implica 
l’aniquilació d’una altra espècie. Quan ens plantegem aquesta 
possibilitat com l’espècie que pot ser esborrada, sovint els 

Portada del 1968 de la 
novel·la His Master's 
Voice (“La voz del Amo” en 
castellà)  de Stanisław Lem. 
Czytelnik.Il·lustració de la 
coberta d’Andrzej Heidrich.
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relats que construïm mostren com volem defensar-nos. Però, 
què passa quan som nosaltres qui busca aquesta aniquilació, 
qui la provoca a vegades sense ser-ne del tot conscients? 

Hi ha autors que han explorat contactes extraterrestres a 
través d’un núvol, com Fred Hoyles amb el seu The Black 
Cloud; també ens hem imaginat extraterrestres que arriben 
a la Terra en forma de planta o flor, com a All flesh is grass, 
de Clifford D. Simak. Aquest llibre ens planteja una invasió 
amable, una espècie que busca l’harmonia i la cooperació 
amb la resta d’espècies (o això diu). Coneixent els éssers 
humans, com reaccionaríem davant d’una proposta com 
aquesta? Ens fiaríem d’algú que diu que ens vol ajudar? 
Podem fiar-nos de la voluntat d’uns extraterrestres que, 
segons ells, volen el nostre bé? Què en treuen ells a canvi? 
Som incapaços d’imaginar una espècie altruista? 

Quelcom similar explora Arthur C. Clarke a El fin de la infancia, 
una novel·la que mostra una invasió pacífica de la Terra per 
part d’una raça alienígena que diu voler ajudar l’ésser humà 
a organitzar-se, a abandonar la guerra i a portar el planeta 
a una utopia. Històries com aquesta ens plantegen moltes 
preguntes: és realment possible? Podríem arribar a aquesta 
utopia? O tota utopia té els seus defectes? Si arribar a aquesta 
utopia impliqués renunciar a la nostra manera de ser, ho 
faríem? Quina és la nostra essència? Què ens fa humans? 
Potser som com som precisament pels nostres defectes, per 
la nostra necessitat de seguir endavant malgrat tots els errors, 
malgrat repetir-los constantment. O potser som així per la por 
a canviar, a deixar de ser allò que considerem inamovible. 

També és veritat que hi ha autors que han buscat una 
altra mena de comunicació entre els éssers humans i els 
extraterrestres. És el cas dels germans Boris i Arkady 
Strugatsky i el seu Picnic extraterrestre (també coneguda 
com a Stalker, per l’adaptació al cinema que en va fer Andrei 
Tarkovsky). Què planteja aquesta novel·la? Aquí ens trobem 
amb un món on els extraterrestres ens han visitat i han deixat 
el planeta ple d’escombraries tecnològiques alienígenes. Els 
humans precinten aquestes zones i les estudien, però de nit 

Portada del 1977 de la 
novel·la Roadside Picnic 
(“Picnic extraterrestre” 
en castellà), d’Arkady i 
Boris Strugatsky. Macmillan. 
Il·lustració de la coberta de 
Richard M. Powers.
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els stalkers intenten infiltrar-se a les zones per agafar material 
alienígena de contraban. Una novel·la que reflexiona sobre 
l’imaginari de l’abandó, d’aquells que intenten aprofitar allò 
que poden per sobreviure. Si nosaltres podem deixar l’espai 
ple de ferralla, per què els extraterrestres no poden venir de 
visita i deixar la Terra tan plena d’escombraries com la deixem 
nosaltres? 

Finalment, un petit apunt. El gran Isaac Asimov va imaginar 
un futur on hi havia molts planetes habitats. Al conte “Asnos 
estúpidos” dona una resposta al motiu pel qual, si hi ha vida 
intel·ligent a altres planetes, probablement no vulgui contactar 
amb nosaltres. 

—

Preguntes inspiradores
—
• Per què voldrien parlar amb nosaltres els alienígenes? 

Per què voldrien venir aquí? Què podem oferir? Seria per 
conquistar el planeta o per un altre motiu?

• Tenim dret a arribar a un altre planeta i aniquilar-ne la vida 
o explotar-la per al nostre benefici?

• Si ens trobéssim amb una espècie alienígena, com ens hi 
comunicaríem? Què voldríem dir?

—
— —

Adjuntant 
material

—
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Recursos / Ciència-ficció

Recurs 1

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Relat

Temporització -

Argumentari Relat “Asnos estúpidos”, d’Isaac Asimov.

Enllaç https://ciudadseva.com/texto/asnos-estupidos/

Recurs 2

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Cançó i videoclip

Temporització 3 minuts 31 segons

Argumentari David Bowie i la seva cançó Starman, on hi ha un contacte a través de la ràdio 
entre un extraterrestre i els humans.

Enllaç https://youtu.be/sI66hcu9fIs

Recurs 3

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Fragment de còmic

Temporització -

Argumentari Mart i els marcians al còmic The Face on Mars, de Jack Kirby.

Enllaç http://alienexplorations.blogspot.com/1978/05/jack-kirby-and-face-on-mars.
html
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Textos citats que es poden treballar

Text 1 - Les cròniques marcianes

Les cròniques marcianes, de Ray Bradbury (publicat per Proa en català i per Minotauro en castellà). 
Tot el llibre és interessant per explorar el comportament humà, la nostra relació amb la Terra i amb 
Mart, i també per veure com l’autor va imaginar els marcians. Per treballar aquests aspectes, se’n 
poden destacar dos contes:
- “Ylla”, perquè exposa perfectament la imatge del marcià amb característiques humanes que va 
plantejar Bradbury i ens mostra la seva quotidianitat i la seva capacitat de comunicació.
- “Els terrícoles”, perquè mostra la comunicació telepàtica dels marcians i la seva forma de viure 
i d’organitzar-se. També explora el tema de la salut mental, de la nostra incapacitat per escoltar 
l’altre i la nostra dificultat (o la dels marcians) per creure en allò impossible. 

Text 2 - La historia de tu vida

El relat “La historia de tu vida”, dins del llibre La historia de tu vida, de Ted Chiang (publicat en cas-
tellà per Alamut). Relat que va inspirar la pel·lícula Arrival (La llegada), de Denis Villeneuve, explora 
amb precisió el procés de descobriment del llenguatge d’uns alienígenes i els motius que tenen per 
voler contactar amb nosaltres. 
Centrada molt més en el concepte científic i comunicatiu que en el militar, és una mostra de les 
possibles maneres d’entendre’ns, de la necessitat de voler escoltar per aprendre i per saber com 
parlar amb els altres, siguin d’aquí o d’un altre planeta. 
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Pel·lícules citades que també es poden treballar

Pel·lícula 1 - La llegada (dirigida per Denis Villeneuve) 

Si es prefereix treballar aquesta història a través de la pel·lícula, aquest és un dels casos on l’adap-
tació és força bona i permet plantejar-se quasi les mateixes preguntes que ofereix el text. Potser no 
s’aprofundeix tant en alguns aspectes de la investigació lingüística, però funciona molt bé.

Pel·lícula 2 - Contact (dirigida per Robert Zemeckis)

Si no es vol treballar la cinta de Denis Villeneuve, aquesta pel·lícula de Robert Zemeckis també 
explora la comunicació amb els alienígenes, però no de forma tan directa i amb tant detall.
Aquí el llenguatge a explorar és el matemàtic, és a dir, no sembla que els alienígenes tinguin un llen-
guatge propi o, com a mínim, han decidit utilitzar un que nosaltres puguem entendre. Les implicaci-
ons militars, els conflictes i les sospites aquí tenen més pes que a la història de Ted Chiang. 
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DE QUI ÉS 
L’UNIVERS?

EXPLORACIÓ 
PACÍFICA, 
COLONITZACIÓ
I EXPLOTACIÓ 
DE L’ESPAI

—

—
Establint
re-connexió
—
Procedim a 
enviar la càpsula 
espacial digital
—
Obrint càpsula
—
Pregunta de 
recerca assignada

— —
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Presentació del repte
—

La segona meitat del segle xx ha suposat la sortida de l’ésser 
humà a l’espai, o potser fins i tot l’inici de la colonització de 
l’espai per part de la nostra espècie? De fet, els primers 40 
anys de l’era de l’exploració espacial han estat bàsicament 
la “cursa espacial” entre les dues grans potències mundials: 
una mena de competició per aconseguir reptes cada cop 
més ambiciosos, com el primer satèl·lit en òrbita terrestre, 
l’arribada dels éssers humans a la Lluna o l’exploració 
robòtica de Mart. L’escenari actual, però, és ben diferent 
del d’aquells primers anys: fins a 41 països diferents han 
participat en alguna missió a l’espai, i la major part d’aquestes 
són possibles gràcies a la cooperació de molts països junts.

Els últims anys també estan obrint pas a la democratització 
de l’espai: dels milionaris projectes de fa cinquanta 
anys, amb naus tripulades, sondes robòtiques enormes 
i coets gegantins, hem passat a una exploració espacial 
protagonitzada per petites missions de baix cost, a la 
utilització de nanosatèl·lits i al desenvolupament de coets 
llançadors reutilitzables. No tan sols les agències espacials 
dels estats, sinó també empreses privades com SpaceX 
s’estan posant en primera línia dels grans projectes a l’espai, 
com les futures missions tripulades a Mart. L’anomenat 
“NewSpace” és el concepte que defineix aquest nou ús 
de l’espai, amb una àmplia industria aeroespacial que 
promou l’ús de satèl·lits més petits, de menor cost i temps 
de desenvolupament, que oferiran serveis al conjunt de la 
població mundial i serviran de base per als avenços cap a 
la futura exploració i colonització de l’espai. Però, amb tant 
moviment en el sector, de quina manera es regula qui pot 
sortir a l’espai? I sobretot: amb quins objectius es pretén 
utilitzar l’espai?

—
— —

Adjuntant 
material

—
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Una conseqüència negativa de l’era espacial és la gran 
quantitat d’objectes que estem deixant a l’espai, no només 
els que viatgen a altres planetes o al sistema solar exterior, 
sinó sobretot aquelles restes d’antics satèl·lits o coets que 
estan quedant abandonats en òrbita al voltant de la Terra: 
l’escombraria espacial. Es calcula que en òrbites baixes hi 
pot haver gairebé 1 milió d’objectes de fins a 10 cm, i uns 
34.000 de més grans. Tot i que no suposen massa perill per 
als habitants de la Terra, sí que són una amenaça per als 
satèl·lits operatius o per als astronautes a l’espai, com els 
que es troben a l’Estació Espacial Internacional. Ja que és 
tècnicament inviable netejar tot això, de quina manera es pot 
establir una llei per evitar que es continuï omplint l’espai de 
deixalles?

El cert és que, per a totes aquestes qüestions, encara no 
hi ha un tractat internacional reconegut per tots els estats 
que reguli l’exploració espacial. I això que el primer intent 
de fer una legislació espacial, l’Outer Space Treaty, va ser 
l’any 1967. Aquí ja s’establien normes importants, com la 
prohibició d’apropiar-se de qualsevol cos celeste (la Lluna 
o els planetes) per part d’un estat, o la limitació dels usos 
militars de l’espai. Fins avui, 110 estats s’han adherit a aquest 
acord i les seves successives actualitzacions. 

L’any 2020, la NASA va promoure els Acords Artemis, que 
insten els estats a complir tot el que deia l’Outer Space 
Treaty, a més d’altres pautes com fer un ús responsable i 
pacífic de l’espai, compartir la informació, no apropiar-se dels 
recursos i evitar la generació d’escombraria espacial. Però 
només els han signat 8 països, i hi falta per exemple Rússia, 
que critica que aquests acords afavoririen massa els Estats 
Units.

Com es podria garantir que l’exploració i la possible 
colonització de l’espai siguin beneficioses per a tota la 
humanitat en conjunt i no només per a uns pocs? Hi ha 
molts motius per pensar que en les properes dècades seran 
una realitat els viatges de turisme espacial, els primers 
projectes de bases a la Lluna o de properes ciutats a Mart, 

Missió LATAM III, realitzada a 
les instal·lacions de la Mars 
Desert Research Station, a 
Utah (EUA), el maig del 2019.
Imatge: Mariona Badenes 
Agustí
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o l’explotació minera del cinturó d’asteroides. En paraules 
d’Elon Musk: “Tenim l’obligació moral de colonitzar l’espai 
per garantir la continuïtat de l’espècie humana”. Però, 
realment, tenim el dret de fer-ho? 

Entre els motius que ens poden conduir necessàriament a 
habitar indrets fora de la Terra, com el planeta Mart, també 
hi ha la cerca de recursos materials, o la simple expansió de 
l’ésser humà per aconseguir un alleujament dels problemes 
de superpoblació a la Terra. Hi ha el perill, però, que els 
costos d’aquesta colonització siguin més grans que els 
beneficis, o que aquests costos els acabin pagant els més 
perjudicats i sobreexplotats al planeta Terra. A més, la 
colonització de l’espai pot representar altres amenaces, 
com les que ja han aparegut sempre que una civilització ha 
conquerit noves regions o continents a la Terra: què passa 
amb les espècies indígenes, si n’hi ha? Com acabarien els 
organismes envaïts i quin perill hi hauria per a nosaltres 
mateixos, els invasors? Si trobem microorganismes a Mart, 
quin dret tenim d’alterar-ne l’hàbitat? L’ètica d’aquesta 
qüestió no només queda limitada al fet que hi pugui haver 
organismes vius. L’impacte mateix que generaria l’expansió 
de l’ésser humà sobre el material dels cossos celestes 
ocupats seria considerable, en vista de com hem alterat 
el nostre propi planeta. Abans d’emprendre el viatge, cal 
preguntar-se: de qui és l’univers?

Wernher von Braun a la seva 
oficina del Marshall Space 
Flight Center, 1964.
Imatge: NASA/MSFC

-

Elon Musk.
Imatge: Duncan Hull
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—

Proposta de material 
per comentar a classe
—
Entrevista a Ignasi Ribas

https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/ignasi-ribas-el-
sant-greal-de-tota-aquesta-exploracio-a-mart-es-la-cerca-de-
vida-present-o-passada/235490

Ignasi Ribas, físic i investigador científic, ens parla en aquest 
vídeo de les principals tecnologies d’exploració de Mart 
passades, presents i futures. Quins programes actuals 
existeixen? Quins objectius tenen? Què exploren? Quina 
tecnologia usen? Ribas ens respon algunes d’aquestes 
preguntes.

Percival Lowell observant a 
través del seu telescopi.
Imatge: Lowell Observatory 
collection

-
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Propostes de material i activitats 
per treballar el repte des del punt 
de vista científic
—

Preguntes inspiradores
—
• Quines normes imprescindibles creus que hi hauria 

d’haver a l’espai? I concretament a Mart?

• Per quins motius seria apropiat i correcte ocupar Mart?

• Quina opció seria la més adequada per al futur de la 
humanitat: quedar-nos a la Terra i afrontar els problemes 
de la sobreexplotació de recursos, o expandir-nos i 
ocupar Mart i altres indrets?

• Perjudica a algú extreure recursos materials de la Lluna, 
de Mart o d’algun asteroide? Llavors, és ètic fer-ho?

—
— —

Adjuntant 
material
—

CONTROL — MISSIÓ ALIA
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 1

Recurs adequat per treballar a l’aula o a casa

Categoria Web

Temporització 1-2 hores

Argumentari Web oficial de la NASA amb les idees generals dels Acords Artemis resumides, 
i també accés al document complet dels acords. Pot servir com a recurs per al 
professor per tal de preparar una explicació d’introducció, i també com a base 
per a una possible sessió de debat a l’aula on s’elabori, entre tots, una possible 
normativa de l’espai.

Enllaç https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/index.html

Recurs 2

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Article

Temporització 1 hora

Argumentari Article sobre l’ètica de l’exploració espacial. És especialment interessant 
perquè s’hi enumeren algunes de les qüestions ètiques a tenir en compte en 
l’exploració de l’espai. Juntament amb el recurs anterior, es poden plantejar a 
l’aula per tal d’obrir un debat i elaborar una proposta de normativa de l’espai, 
bé col·lectivament o treballant en grups.

Enllaç https://www.trilateralresearch.com/the-ethics-of-space-exploration/
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 3

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Vídeo

Temporització 0,5 hores

Argumentari Simulacions d’escombraria espacial, útil per il·lustrar el problema i tractar a 
l’aula el tema de l’escombraria espacial. A banda de plantejar-ne les qüestions 
ètiques, es pot treballar a classe de física calculant l’òrbita de diferents 
fragments d’escombraria. Per exemple: suposant òrbites circulars, a quina 
velocitat va un fragment en òrbita a 400 km sobre la superfície? I a 2.000 km? 
A quina velocitat relativa podria impactar un fragment amb l’Estació Espacial 
Internacional? Si el fragment té una massa determinada, quina seria l’energia 
de l’impacte?

Enllaç https://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/modeling/

Recurs 4

Recurs adequat per treballar a casa

Categoria Documental

Temporització 0,5 hores

Argumentari Documental breu del canal de YouTube PBS Space Time sobre la mineria 
d’asteroides. Es pot visualitzar a l’aula o a casa i pot servir com a base per 
al debat: seria ètic extreure recursos de la Lluna, Mart o algun asteroide del 
sistema solar? Perjudica algú, fer-ho? Qui se n’hauria de poder aprofitar?

Enllaç https://www.youtube.com/watch?v=TF6GRPaeLbk
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Recursos per indagar en la qüestió des de l’àmbit científic 

Recurs 5

Recurs adequat per treballar a casa

Categoria Documental

Temporització 0,5 hores

Argumentari Documental breu Colonizing Mars - An Ethical Decision. Es pot visualitzar a l’aula 
o a casa i plantejar el debat: seria ètic colonitzar Mart i explotar-ne els recursos? 
Canviaria la resposta si hi hagués vida (microorganismes) a Mart?

Enllaç https://www.youtube.com/watch?v=2u0mPuwdphs

Recurs 6

Recurs adequat per treballar a casa

Categoria Documental

Temporització 0,5 hores

Argumentari Xerrada TED de Lucianne Walkowicz sobre l’ètica de l’ocupació de Mart. Pot 
servir per complementar el recurs anterior i fonamentar el debat sobre l’ètica de 
l’exploració, la colonització i l’explotació dels recursos de Mart. 

Enllaç https://www.youtube.com/watch?v=h2KQoHMCwlw
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Propostes de material i activitats 
per treballar el repte des del punt 
de vista de la ciència-ficció
—

Durant anys, l’imaginari de l’espai i la nostra relació amb els 
seus possibles habitants ha estat marcada per la guerra o 
per la por, per les invasions o les possibles aniquilacions. El 
magnífic H. G. Wells, un dels referents de la primera ciència-
ficció, va escriure La guerra dels mons l’any 1898. En una 
època on els coneixements científics del planeta no eren 
abundants, Wells va plantejar una invasió marciana crua i 
sense concessions. Va dibuixar una societat humana que es 
creia invencible, però que es veu obligada a acceptar la seva 
modèstia davant l’arribada d’una invasió que els supera per 
tot arreu. Un clàssic imprescindible per entendre l’imaginari 
cultural on es fonamenta la ciència-ficció. 

Anys més tard, el 1959, Robert A. Heinlein va escriure 
Starship Troopers, una novel·la on l’autor va explorar el 
tema de la guerra a través d’un grup de soldats que lluiten 
contra una raça alienígena (Paul Verhoeven en va fer una 
adaptació al cinema en què es fa una sàtira d’aquesta visió 
tan militar). La veritat és que la guerra entre espècies o les 
imatges de naus espacials arribant a ciutats emblemàtiques 
de la Terra són força habituals, sobretot al cinema. Són 
històries que ens permeten explorar la nostra naturalesa, 
la nostra capacitat d’entrar en conflicte, de voler dominar 
o esborrar aquells que són diferents. Però, fins i tot quan 
ens parlen de guerra, els autors de ciència-ficció poden 
estar parlant, en el fons, d’alguna cosa més. De la mateixa 
manera que Wells està explorant les limitacions humanes 
davant d’una invasió que sembla tecnològicament molt 
superior, hi ha autors, com Kameron Hurley, que utilitzen 
la idea dels conflictes per reflexionar sobre altres temes. A 

—
— —

Adjuntant 
material
—
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La brigada lluminosa, l’autora posa de manifest l’absurditat 
de la guerra, però no es queda només aquí. Planteja un 
món futur que sembla una distopia capitalista, un món on el 
poder ja no està en mans dels estats, sinó en mans de grans 
corporacions rivals. Les persones es poden afiliar a una 
d’aquestes grans corporacions, però hi ha una jerarquia i no 
tothom té drets. Aquestes corporacions manipulen la gent, 
els bombardegen amb propaganda i fake news i els situen 
en un espai on el concepte de ciutadà i de vida no semblen 
gaire engrescadors. Quins són els motius de la guerra? Ni tan 
sols semblen clars per als personatges, però una manera de 
sobreviure és fer-se soldat i participar en la gran guerra que 
mantenen les corporacions de la Terra contra els marcians. 
Però, qui són els marcians? I per què existeix aquesta 
guerra? És realment necessària? Aquestes preguntes 
són aplicables a aquest llibre, però, en el fons, també són 
aplicables a moltes altres ficcions. Què ens empeny a 
voler conquerir, a voler sotmetre l’altre? És el desig de ser 
poderosos, d’aconseguir que hi hagi persones, o espècies, 
per sota, a qui poder explotar? Es pot explorar el món, o els 
mons, sense conquerir-lo, sense imposar-nos? 

Un dels aspectes interessants de la novel·la de Hurley és 
com viatgen els soldats a Mart: a través d’una tecnologia que 
permet convertir els soldats en llum i enviar-los directament al 
planeta vermell. No és un procés infal·lible i, per tant, es poden 
perdre soldats pel camí de forma molt brutal. Però, això, 
importa a les corporacions? Importen les vides dels soldats? 
Si la guerra serveix per perpetuar una sèrie de mecanismes 
de poder i control, quin valor té la vida dels que lluiten en nom 
d’algú que no són ells mateixos? Et poden dir que la guerra és 
necessària, que ho fas pel bé de la humanitat, però què passa 
si descobreixes que no és veritat? Quan a la pel·lícula Avatar 
un dels personatges descobreix la riquesa del món que estan 
explotant, es planteja què està fent i què és més important, si 
les ordres o allò que té al davant. Quin dret tenim a destruir, a 
conquerir o a explotar allò que no és nostre? 

En aquest sentit, és curiós com tracta Ray Bradbury aquest 
tema. És la por a la guerra allò que empeny els éssers 

Portada del 1959 de la 
novel·la Starship Troopers 
de Robert A. Heinlein.  
G. P. Putnam's Sons.
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humans a fugir de la Terra per trobar una nova vida a Mart. 
Les cròniques marcianes comencen amb les primeres onades 
d’homes que busquen establir-se al planeta vermell. No hi 
van a matar ningú, simplement pregunten. L’actitud dels 
astronautes a “Els terrícoles” és quasi infantil, la que tindria 
un nen en veure per primer cop un marcià. Estan il·lusionats 
per la seva gesta, il·lusionats per poder parlar anglès amb una 
marciana... La ingenuïtat que recrea Bradbury probablement 
és el mirall de la seva, del nen que va ser i que somiava amb 
Mart i les estrelles. Però aquesta ingenuïtat desapareix al relat 
“... i la lluna continuï brillant”, un dels relats més crítics de tot 
el recull, on es fa un retrat del comportament dels homes que 
arriben a un planeta que ja és buit perquè sembla que tots 
els marcians han mort. La por a veure com destruirem també 
aquest ecosistema, com destrossarem la seva cultura, com 
ho embrutarem tot, és el que empeny un dels personatges a 
actuar com ho fa. Aquí no hi ha meravella, sinó la certesa de 
la nostra mania de trepitjar-ho tot sense importar el que hi 
havia abans. 

Si es vol trobar un relat on Bradbury explori el tema de la 
invasió marciana, cal deixar les cròniques i endinsar-se a 
L’home il·lustrat, on hi ha “La formigonera”. Aquí ens planteja 
una hipotètica invasió de la Terra per part dels marcians. 
Hi ha alguns dels temes recurrents de Bradbury, com els 
llibres prohibits, però sobretot el que hi ha és un retrat de la 
societat americana de l’època. Amb un punt satíric, critica la 
militarització i la nostra visió de l’altre. Els marcians, preparats 
per fer la guerra, arriben a una Amèrica que els rep com si 
no passés res, els donen la benvinguda, els acullen... i això 
sembla fer més por als marcians que la mateixa guerra, 
perquè hi ha quelcom en aquella societat que els ofega. 
Ironia, guerra i pacifisme en un relat que, en certa manera, 
ens pot recordar la pel·lícula Mars Attacks, de Tim Burton. 

Però, si no enviem astronautes o soldats als altres mons, qui 
hi enviaríem? Tot dependrà del motiu i l’objectiu del viatge. 
Si vols exterminar una espècie, pots enviar militars, però 
què passa si vols entendre el planeta? Què passa si el que 
vols és aprendre tot el que et pot oferir aquell nou món? 

Portada del 1951 de la 
novel·la The Illustrated 
Man (“L’home il·lustrat” 
en català) de Ray Bradbury. 
Bantam Books. Coberta feta 
per Dean Ellis.
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I què passaria si deixessis tot en mans de les empreses, 
dels patrocinadors, d’aquells que volen extreure algun 
benefici, sigui del tipus que sigui? Philip K. Dick ja imaginava 
empresaris especulant a la Lluna a Podemos fabricarte. Si, 
quan viatgem a l’espai, el que fem és repetir els mateixos 
esquemes, com podem esperar-ne resultats diferents? Si ens 
instal·léssim a Mart i les ciutats estiguessin basades en la 
mateixa economia que la nostra, hi hauria alguna diferència? 
Generaríem menys brossa o contaminaríem menys? La 
pel·lícula WALL-E ja va mostrar-nos un món convertit en 
un abocador, amb una atmosfera irrespirable. Mentre els 
robots intenten retirar tanta brossa, què fèiem els humans 
segons aquesta cinta d’animació? Res. Convertir-nos en 
éssers flonjos, incapaços d’actuar, enganxats a la pantalla. 
És una crítica important, però també és una porta a una 
pregunta: què podem fer per no repetir sempre el mateix 
comportament? Com evitar els errors? Si no som capaços 
de reduir la contaminació a la Terra, com podrem fer-ho a 
altres llocs? 

El tema de la contaminació a l’espai va donar peu a un còmic, 
Planetes, creat per Makoto Yukimura. La història, situada 
en un futur on la humanitat ja ha colonitzat la Lluna, Mart 
i està a punt de colonitzar Júpiter, està centrada en tres 
protagonistes, Hachimaki, Fee i Yuri, que formen part de la 
tripulació d’una nau encarregada de fer desaparèixer tota la 
brossa espacial que hi ha a l’òrbita terrestre. La possibilitat 
de reciclar i d’aconseguir alguna cosa gràcies a la reutilització 
d’allò que normalment menysprearíem queda clar a The 
Martian, la novel·la d’Andy Weir, on el protagonista, un 
botànic, recull els excrements i la terra de Mart i ho barreja 
tot per poder tenir un sòl més ric i plantar patates. I és que és 
important saber qui envies a l’espai. Hi ha diverses històries 
on els tripulants de la nau són científics, matemàtics, físics, 
però també hi ha històries, com Las arenas de Marte, on 
trobem un escriptor de ciència-ficció com a protagonista. 

Al conte “El visitant”, que apareix a Les cròniques marcianes 
de Ray Bradbury, Mart es converteix en un lloc on s’envien 
certs malalts, per aïllar-los. A la Terra hi ha una malaltia 

Portada del 1999 del primer 
volum del manga Planetes de 
Makoto Yukimura. Kodansha.
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infecciosa, que deixa els pulmons plens de “rovell de sang”, 
i no hi ha cap cura. L’única “cura”, si es pot dir així, és enviar 
els malalts al planeta vermell i deixar que morin allà. La idea 
de passar els últims dies de la teva vida sol, sabent que no 
podràs tornar a casa, és angoixant i, de nou, demostra la 
capacitat de Bradbury de retratar la nostra naturalesa. 

Una altra ficció que explorava qui podia o no anar a l’espai 
era Gattaca, d’Andrew Niccol, una pel·lícula on l’espai 
és una excusa per reflexionar sobre la desigualtat i el 
posthumanisme. En un futur no gaire llunyà, l’enginyeria 
genètica és habitual i s’utilitza per millorar els fills i així 
aconseguir que tinguin més oportunitats de triomfar a la vida. 
Per ser astronauta o per poder colonitzar altres planetes, 
cal encaixar dins d’uns paràmetres. Aquells genèticament 
superiors tenen millors feines, millors vides i, sobretot, millors 
somnis, perquè saben que els podran assolir. En aquest 
marc, la pel·lícula ens fa dues preguntes: per una banda, què 
estaries disposat a fer per complir els somnis que t’han dit 
que no pots tenir? I, per l’altra, tenim dret a decidir qui pot fer 
què? Podem definir el futur d’una persona pels seus gens? 

Per la seva banda, pel·lícules com High Life plantegen 
uns viatgers força diferents dels de la cinta d’Andrew 
Niccol. Aquesta pel·lícula, dirigida per Claire Denis, ens 
convida a imaginar una tripulació constituïda per presoners. 
Claustrofòbica i angoixant, la història ens presenta un grup 
de persones que saben que no tenien futur i que han accedit 
a explorar l’espai sense saber que, alhora, són objecte 
d’un experiment. Si aquesta idea ens recorda algun episodi 
històric, també ens permet preguntar-nos si tenim dret a 
fer una cosa així, a jugar amb la vida dels altres. Sí, són 
delinqüents, però això implica que el seu cos i la seva vida ja 
no són seus i que, per tant, podem fer amb ells el que volem? 
Quin és el límit ètic que posem als nostres actes?

Això ens porta a una altra qüestió ètica que es pot explorar 
des de la ciència-ficció: què passa quan arribem a un altre 
planeta i hi trobem vida? Com actuem davant dels animals 
o les plantes que hi ha? I davant d’una espècie alienígena? 

Portada de la edició del 1989 
de la trilogia Xenogenesis 
d’Octavia Butler. Artista de 
la portada: Pat Morrissey. 
GuildAmerica Books / SFBC.
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Al primer llibre de la saga Xenogènesi, Alba, Octavia Butler 
es planteja aquestes preguntes, però ho fa des d’una 
perspectiva diferent: és l’espècie alienígena qui troba els 
humans. I els rescata, però a canvi d’alguna cosa, perquè 
no es pur altruisme. Ells han salvat alguns humans, els 
han ajudat a millorar (a Lilith, la protagonista, li extirpen la 
possibilitat de tenir càncer) i estan restaurant la Terra perquè 
sigui habitable de nou. Però ho fan des de la seva visió del 
món, des de la seva visió de la vida i de les relacions, i això 
implica que transformaran el planeta. Per què? Potser perquè 
d’aquesta manera també serà habitable per a ells o per als 
seus fills. Podria haver-hi un sentiment de gratitud per part 
dels humans, però la por a deixar de ser precisament humans 
els impedeix veure-ho d’aquesta manera. I és que, al final, el 
món l’entenem des de la nostra pròpia naturalesa, i una de 
les reflexions que ens convida a fer Octavia Butler és la de 
pensar quina és la nostra. 

A la novel·la El nom del món és bosc, Ursula K. Le Guin 
presenta una relació d’explotació i quasi esclavització d’una 
raça alienígena per tal d’aconseguir els recursos del seu 
planeta. Tenim dret a explotar els recursos que teòricament 
pertanyen a un altre? Per què no podem demanar? Per què 
no podem compartir? Per altra banda, a L’home il·lustrat 
Bradbury ens ofereix un conte, “El globus de foc”, on explora 
què passaria si anéssim a Mart, o a qualsevol altre planeta, 
a imposar la nostra religió. Podríem fer-ho? Si trobéssim 
un planeta on viure però hi hagués una altra forma de vida 
intel·ligent allà, què faríem? Col·laboraríem amb ells o 
voldríem aniquilar-los? Què farien ells?

Portada del 1967 de la 
novel·la The Word for World 
Is Forest (“El nom del món 
és bosc” en català) d’Ursula 
K. Le Guin. Berkley Books. 
Il·lustració de la coberta 
de Richard M. Powers.
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Preguntes inspiradores
—
• Veient alguns dels relats de guerra, creieu que el desig de 

conquerir i de sotmetre l’altre forma part de la naturalesa 
humana o és quelcom que es pot educar? Si existís una 
espècie alienígena, tindria aquestes característiques? 

• Si hem d’explorar un altre planeta o instal·lar-nos-hi, qui hi 
hauríem d’enviar? Quin tipus de professió hauria de tenir? 
Seria diferent si fos un grup d’homes o un grup de dones? I 
si fossin vells o joves?

• Què passaria si arribéssim a un altre planeta i hi trobéssim 
vida? Com actuaríem davant dels animals o les plantes que 
hi hagués? I davant d’una espècie alienígena?

• Tenim dret a explotar els recursos que teòricament 
pertanyen a un altre? Quines possibles maneres de 
relacionar-se amb l’altre hi podríem trobar? 

—
— —

Adjuntant 
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—
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Recursos / Ciència-ficció

Recurs 1

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Entrevista escrita

Temporització -

Argumentari Conversa amb Kim Stanley Robinson sobre ciència, literatura i humanisme. 

Enllaç https://www.jotdown.es/2017/06/kim-stanley-robinson-la-ciencia-ver-
se-mas-misma-humanismo-una-utopia-politica/

Recurs 2

Recurs adequat per treballar a l’aula

Categoria Vídeo

Temporització 52 minuts

Argumentari A través de testimonis reconstruïts amb actors, revivim els dramàtics moments 
viscuts a l’emissora CBS, les redaccions dels diaris i les comissaries, la nit en 
què la radionovel·la La guerra dels mons, dirigida per Orson Welles l’any 1938, 
va provocar un autèntic desconcert. Milers de persones van creure que els 
Estats Units estaven sent envaïts pels extraterrestres. 

Enllaç https://youtu.be/lmJHHEcAny0
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Textos citats que es poden treballar

Text 1 - Les cròniques marcianes

Les cròniques marcianes, de Ray Bradbury (publicat per Proa en català i per Minotauro en castellà). 
Tot el llibre és interessant per explorar el comportament humà, la nostra relació amb la Terra i amb 
Mart. En aquest cas, Bradbury no porta la guerra a Mart (la guerra sempre es queda a la Terra i 
és un dels motius que fan que la gent vulgui marxar-ne); per tant, podríem dir que és un llibre que 
mostra, en cert sentit, una exploració pacífica. Però, malgrat això, hi ha algun conte on hi ha certa 
violència, cert menyspreu per part dels colons. Per això, en proposem dos contes:
- “Els terrícoles”, per la mirada ingènua dels astronautes que arriben a Mart i s’emocionen quan 
veuen que els marcians els entenen.
- “... i la lluna continuï brillant”, per la reflexió que fa sobre el nostre comportament i la nostra 
capacitat d’embrutar i menysprear tot allò que toquem i tenim al davant, siguin els recursos naturals 
o les ciutats mortes.

Text 2 - El nombre del mundo es Bosque

El nombre del mundo es Bosque, d’Ursula K. Le Guin (publicada en castellà per Minotauro; Raig 
Verd la publicarà en català en uns mesos). No és una novel·la gaire llarga, així que pot ser un bon 
text per treballar. 
És una novel·la que reflexiona sobre el procés de colonització i d’explotació, tant dels recursos d’un 
planeta com d’aquells que l’habiten. Exposa el comportament humà i la nostra tendència a pensar 
que tenim dret a explotar-ho tot per buscar el nostre benefici sense pensar en els altres ni en el 
planeta. 

C-6.
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Pel·lícules citades que també es poden treballar

Pel·lícula 1 - Avatar (dirigida per James Cameron) 

Inspirada precisament en el llibre d’Ursula K. Le Guin El nom del món és bosc, aquesta pel·lícula 
ens permet observar com els éssers humans es creuen amb el dret a explotar qualsevol terreny 
per al seu benefici. Hi ha alguns que no ho veuen igual, que volen entendre i respectar els indí-
genes del planeta, però aquí és on la visió militar i empresarial i la més humanista topen. Una 
pel·lícula sobre la connexió amb la naturalesa i el respecte a l’altre a través de la comprensió i el 
llenguatge. 

Pel·lícula 2 - WALL-E (dirigida per Andrew Stanton)

Si es vol treballar la capacitat humana de generar brossa sense que ens n’importin gaire les con-
seqüències, aquesta pel·lícula d’animació ho fa força bé, perquè ens presenta un planeta Terra 
que és un abocador. Un robot intenta endreçar el desastre mentre els humans viuen en naus, 
esperant el moment de tornar a la Terra, però portant una vida que té poc a veure amb una reflexió 
sobre com canviar les coses o com evitar la repetició dels nostres errors. 

C-6.
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Esquema per a l’elaboració 
d’un relat de ciència-ficció
—

Les cròniques marcianes de Ray Bradbury és un recull de 
relats curts publicats el 1950 que narra l’arribada a Mart i la 
colonització del planeta per part dels humans, fet que provoca 
la caiguda de la civilització marciana i l’extinció dels marcians. 
A partir dels descobriments científics recents, i del treball 
realitzat des del punt de vista científic, us proposem fer el 
mateix exercici que Bradbury: elaborar un relat que exposi les 
idees i dilemes treballats al voltant del repte assignat.

—

Què entenem per ciència-ficció?
—
Hi ha qui considera que una història de ciència-ficció 
és aquella que ens situa en un futur, proper o llunyà, on 
trobem una realitat lleugerament diferent de la nostra; la 
podem reconèixer, però ha evolucionat i hi ha elements 
nous (tecnològics, climàtics o socials, per exemple) que fan 
que es produeixi una estranyesa. La ciència-ficció permet 
explorar com aquests nous elements afecten les persones i la 
societat: quines són les conseqüències d’això i com aquestes 
conseqüències influeixen en el comportament humà. 

Per a alguns, l’explicació i la representació dels aspectes 
científics d’aquesta nova realitat han de ser rigoroses. I, tot 
i que ho poden ser, per a molts estudiosos aquest no és 
l’objectiu final de la ciència-ficció. L’objectiu és ocupar-se de 
les qüestions intrínsecament humanes, explorar la societat, la 
cultura i el comportament humà a partir del novum o element 
nou. És a dir, el que realment és important és explorar les 

—
— —

Adjuntant 
material
—
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Portada del 1951 del llibre 
The martian chronicles (“Les 
cròniques marcianes” en 
català) de Ray Bradbury. 
Bantam Books.
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respostes humanes als canvis, els efectes que aquest nou 
element, sigui científic, tecnològic o climàtic, provoca en 
nosaltres de manera individual i col·lectiva. Hi ha ciència-
ficció “dura” i ciència-ficció “tova”, és a dir, la que busca la 
precisió científica i la que utilitza aquest novum sense centrar-
se a descriure amb precisió tots els aspectes científics, 
respectivament. 

Sí que és veritat que, fins a cert punt, aquests nous elements 
necessiten una base científica, una explicació que no sigui 
fruit de la mera fabulació o de la màgia. En una història de 
ciència-ficció, si algú es torna invisible, per exemple, això no 
es pot deure al fet que s’ha trobat una capa d’invisibilitat, com 
passa a Harry Potter, sinó perquè ha passat algun fenomen 
explicable amb base científica. Si l’atmosfera és irrespirable, 
això no es pot explicar perquè hi hagi dracs que ho estan 
cremant tot, sinó perquè ho ha provocat la contaminació o el 
rastre d’alguna catàstrofe nuclear o climàtica.

També hi ha qui considera que les històries de ciència-ficció 
són aquelles que se situen a l’espai exterior, en un planeta 
diferent del nostre, perquè el recurs literari d’explorar altres 
planetes ens permet també explorar altres condicions de vida 
i el comportament humà, i reflexionar sobre la nostra societat 
i sobre els motius que ens porten a buscar sempre una mica 
més enllà. 

Al final, potser podríem agafar les paraules d’Ursula K. Le 
Guin i pensar que la ciència-ficció, en el fons, és una manera 
de buscar i imaginar respostes a una pregunta habitual: “què 
passaria si...?”. Què passaria si l’atmosfera no fos respirable? 
Què passaria si haguéssim de sobreviure a Mart? Què 
passaria si no trobéssim cap planeta i estiguéssim viatjant a la 
deriva, dins d’una nau espacial? Què passaria si arribessin els 
marcians? Aquestes i moltes altres preguntes són les que ens 
permeten imaginar i construir mons, possibilitats, alternatives. 
Són detonants, llavors que van creixent fins a convertir-se en 
universos que ens conviden a pensar, a buscar respostes, a 
especular, a imaginar altres realitats possibles. 

Ursula K. Le Guin
Imatge: Oregon State 
University
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Per tant, la ciència-ficció tracta efectivament de pensar el 
futur, pensar la tecnologia i pensar l’espai exterior, sí. En el 
fons, però, es tracta en essència de pensar allò humà.

—

Com escriure un conte 
de ciència-ficció?
—

1 Decidir quin tipus d’història es vol escriure

Es vol crear un relat distòpic, apocalíptic? Es vol crear un relat 
d’acció a l’espai? Preferiu un relat intimista o dramàtic, satíric 
o esperançador? Per què?

2 Decidir quin és el tema, la trama i el conflicte

Aquest punt té a veure amb l’anterior. És una manera de 
començar a treballar amb les idees clau de l’argument. Hi 
ha llistes de trames, classificacions d’elements, però al final 
el que fa que una història sigui realment única és que neixi 
d’una reflexió sobre què volem dir, quin és el missatge. El 
tipus de trama i el conflicte vindran donats per això. 

• Si volem escriure una història on es vol parlar de les 
dificultats de sobreviure en un indret inhòspit, i volem que 
el personatge lluiti contra una sèrie de dificultats, haurem 
de buscar quin tipus de conflictes i problemes haurà de 
superar (o no). 

• Si volem explorar un planeta, cal saber quin és el 
repte que planteja i en què es diferencia de la Terra o 
s’hi assembla. També si és una exploració senzilla o 
terrorífica, si havien d’anar només a investigar i s’han de 
quedar allà a viure perquè han perdut les comunicacions 
amb l’exterior.

—
— —
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material
—
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• Si volem reflexionar sobre la nostra interacció amb altres 
espècies alienígenes, hem de saber quin tipus d’espècie és 
i quin tipus de relació volem establir. Volem explorar-ne les 
possibilitats pacífiques o ser més bel·ligerants? 

• Si explorem les tecnologies i com ens poden ajudar, o no, 
a resoldre els problemes del futur, cal plantejar-se a quins 
problemes ens enfrontem i des de quin lloc volem parlar. 
Quines solucions i quins obstacles creen? 

• En definitiva, es tracta de dibuixar el camí, el mapa de 
la història: saber on comencem, per on volem passar i, 
sobretot, on volem arribar i com volem fer-ho. Això té a 
veure amb el final, que ha de ser coherent. Per aconseguir-
ho, s’ha de tenir clar sobretot quin és el missatge que 
volem compartir, què volem explicar realment.

3 Definir el món que volem crear

• Per definir el món on situarem la història cal tenir-ne clar el 
marc global: encara que la història estigui situada en una 
nau o en un poble, és important comprendre el món on se 
situa. Quines característiques creieu que ha de tenir? 

• És un món futur? Quins són els elements que el fan diferent 
del vostre? Com afecta això els éssers humans? I el planeta 
o l’espai on viuen? Els exemples de mons creats per altres 
poden ajudar a perfilar com construir-ne un, tant per veure 
com ho han fet com per pensar una forma diferent de fer-
ho. 

• Voleu situar l’acció a la Terra o a l’espai? Per què? Quines 
característiques tindrà el planeta, la ciutat o l’espai on 
situeu l’acció?

• Si la història avança molt en el futur, cal imaginar com han 
evolucionat la ciència, la tecnologia, el clima, les qüestions 
socials. Per exemple, ha seguit creixent la població? Hi 

Amazing Stories, vol. 1, 
núm. 9, desembre del 1926. 
Gernsback Publications. 
Il·lustració de la coberta 
de Frank R. Paul (1884-1963).
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ha més igualtat entre classes i països, o més desigualtat? 
Com viatgem? Els avenços són per a uns quants o per a 
tots? Com ha evolucionat la política? Com ens afecta? Les 
comunicacions i les xarxes socials han canviat? Si és així, 
com ho han fet i per què? Quines d’aquestes preguntes 
volem destacar per veure com afecten els personatges? 
És recomanable fer-se totes les preguntes possibles, fins 
i tot, per exemple, si en aquest lloc hi ha museus, si es 
pot sortir a caminar pel carrer amb normalitat o si hi ha 
franges horàries per fer-ho (coses que potser no hauríem 
pensat abans del confinament però que hem descobert que 
podrien passar). 

• És important parar atenció als detalls per tenir un quadre 
complet del món on situarem la història. Si la història 
avança molt en el futur, hi haurà llibres i llibretes? Hi haurà 
només ordinadors? Seran com els nostres o diferents? 
Com menjaran a les naus espacials? Potser no utilitzareu 
tot el material, però podreu visualitzar aquella realitat i, 
així, podreu imaginar millor com seran els personatges, 
com seran els conflictes que pateixen. Si teniu una realitat 
ben dissenyada, si sabeu quins problemes ha d’afrontar el 
personatge, és més fàcil imaginar com serà la història. 

• Això no vol dir que no s’hagi de mostrar aquest món. 
Quan alguna cosa es descriu, el lector la veu al seu cap. 
És important descriure la realitat perquè el lector es pugui 
situar, perquè vegi el món on viuen els personatges. Si en la 
nostra descripció no apuntem algun element curiós, alguna 
novetat, el lector veurà probablement aquest món de ficció 
molt semblant al nostre i hi buscarà els elements familiars, 
habituals. Això sí, és important recordar que el món 
construït ha de ser creïble, factible i coherent. Els elements 
han d’encaixar, han de tenir una raó. 

4 Crear els personatges

• Un dels altres elements més importants d’una història són 
els personatges, la seva força i la seva complexitat, i veure 
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com els afecta el món on viuen, els problemes que han de 
solucionar, i si els poden solucionar. És important que hi 
hagi detalls.

• Per crear un personatge és clau no caure en tòpics 
i treballar-lo amb certa profunditat, perquè no sigui 
pla. És important que el personatge evolucioni amb la 
trama, que no sigui sempre igual, que tingui dubtes, que 
necessiti superar-se o que es quedi fet pols. Ha de ser 
humà. Si voleu que sigui un ésser humà, és clar. Si esteu 
treballant un altre tipus de personatge, inventant una 
nova raça alienígena o un androide, haureu de pensar 
quines característiques voleu que tingui. Per exemple, el 
personatge de l’androide de la pel·lícula Alien: Covenant, 
David, és conscient que no és humà, però ha estat creat 
perquè pensi com si ho fos, perquè en tingui les mateixes 
pors i les mateixes dèries, perquè vulgui ser creador, 
demostrar que és superior al seu “amo”. Els marcians 
imaginats per Ray Bradbury no eren violents però els d’H. 
G. Wells ens volien envair. Per què aquests enfocaments 
tan diferents? Tot depèn del tipus d’història que vulgueu 
escriure, de les característiques que vulgueu destacar i 
explorar. 

• Com  podem pensar un personatge? Va bé preguntar-se 
per diferents tipus de personatges dins del món que has 
creat i veure quin podria funcionar millor. També es pot 
buscar allò que no encaixa. Si es fa un món molt masculí, 
on el poder és dels homes, potser és interessant explorar 
què faria un personatge femení allà. O què faria un nen en 
una nau espacial. Cal cercar la mirada que s’escapi de la 
norma. 

• Quan Ursula K. Le Guin i altres dones van començar a 
escriure, quasi tots els personatges de la ciència-ficció 
eren masculins, perquè també molts dels escriptors ho 
eren. A poc a poc comencen a aparèixer més personatges 
femenins importants dins del gènere, també escriptores, 
i això ens permet jugar amb punts de vista diversos. 
El gènere pot fer que un personatge prengui decisions 

Imatge de portada del llibre 
The Dispossessed (“Els 
desposseïts” en català) 
d’Ursula K. Le Guin. Novena 
edició. Artista de la 
portada: Dean Ellis.

-
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diferents, com també poden fer-ho l’edat o la procedència. 
Quan l’any 1987 Octavia E. Butler va escriure Alba, va 
buscar que hi hagués diversitat dins la nau, persones 
que havien estat rebutjades pel seu color de pell i que 
llavors potser podrien entendre millor el que pot sentir un 
alienígena quan és rebutjat pel seu aspecte (les decisions 
dels personatges en aquest llibre i la seva evolució són més 
complexes que això, però em sembla un bon exemple per 
comprendre el que implica). Un planeta és molt diferent vist 
des de la perspectiva d’un empresari o de la d’un científic. 
També si qui el mira és una nena, un adolescent o una 
dona gran que ha estat agricultora. És important saber quin 
tipus de conflicte i de personatge es vol treballar, perquè la 
història pot canviar depenent del caràcter del personatge. 

• Per tant, pregunteu-vos: 
- Quin tipus de personatge busqueu, un heroi o un 

antiheroi? Algú normal? Preferiu que sigui home o dona? 
Per què? Com canviaria la història si fos una dona o 
un home? Com canviaria depenent de l’edat? Des 
d’on contesteu aquestes preguntes? Es pot fugir dels 
estereotips? 

- Si voleu crear un extraterrestre, com seria: intel·ligent 
o molt animal? Quin comportament ètic té, si en té? És 
rígid? És més humà? És una imatge utòpica del que 
nosaltres podríem ser? O és l’essència d’allò que no 
voldríem ser? 

• Com podem dibuixar el caràcter d’un personatge? A través 
de les seves accions i els seus diàlegs. També a través dels 
detalls, de petites coses que el facin únic, petits detalls que 
fan que destaqui. 
- Per mostrar com és un personatge, és important mostrar 

el seu comportament, els seus pensaments. Saber com 
són, quin caràcter tenen, quina és la seva història també 
fa que tinguin més cos, que els personatges siguin més 
sòlids. Si un personatge ha perdut algú, es comportarà 
d’una manera davant certes situacions. Si és home o 
dona, si ha patit racisme o ha crescut en un món on això 
no existeix, també canviarà el seu comportament. 
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- És important que tingui idees pròpies, que tingui una 
opinió sobre el món on viu o sobre la seva missió. I és 
interessant que, si no es vol explorar la soledat, interactuï 
amb altres personatges secundaris. 

5 Com es pot descriure el món imaginat?

• Amb pinzellades. No es tracta de descriure tot el que s’ha 
pensat ni de començar el conte explicant tots els canvis 
que hi ha hagut al món. Aquests canvis s’han de poder 
veure a través de la narració, de la trama, dels personatges. 
Si expliquem el futur com si estiguéssim fent un article o 
un resum de classe, el resultat no serà narratiu. En canvi, 
si ho relacionem amb els personatges i amb l’acció, si 
deixem que es vegi, la narració funciona millor. Un exemple 
extret del món real: amb tots els canvis tecnològics que hi 
ha dia a dia, molta gent gran s’atabala per poder entendre 
com funciona el telèfon, la televisió o l’ordinador. És molt 
més interessant veure com ha evolucionat la tecnologia 
a través d’un personatge que intenta entendre-la que 
simplement dir que ha evolucionat. El mateix passa amb 
qualsevol canvi, sigui tecnològic, polític o social. El que 
és interessant és veure’l, intentar entendre com afecta la 
persona, com interactua el personatge amb aquesta realitat 
i deixar que sigui ell, caminant pel carrer, qui et mostra el 
món a partir de la seva mirada. No es tracta d’explicar, 
sinó d’aconseguir que el lector també pugui deduir què 
ha passat. No cal explicar-li-ho tot, sinó oferir allò que li 
permeti comprendre i alhora gaudir. 

• És important saber que, quan s’escriu un relat, cal saber 
com intercalar descripcions i escenes. Les descripcions 
ens deixen veure, sentir, olorar el món; les escenes ens 
permeten veure com actuen i parlen els personatges. 
D’aquesta manera, connectes amb ells i elles.Coberta de The War of the 

Worlds (Whitman, 1938), de 
Herbert George Wells (1866-
1946). Il·lustració de James 
Gary (1905-1975). David 
Saunders Collection.

-
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Altres consells:

Encara que pugui semblar que l’estructura o la idea 
s’assemblen a una altra història, el que és important és com 
l’expliqueu vosaltres, quins elements nous oferiu. Per exemple, 
si agafem Els jocs de la fam, de Suzanne Collins, escrit l’any 
2008, podríem pensar que l’autora va agafar un tema conegut 
i antic, la lluita de gladiadors, i el va portar a un futur on tot es 
mira a través de la pantalla, on tot forma part de l’espectacle, 
fins i tot la vida humana. Per descomptat, hi ha altres elements: 
governs autoritaris com els que s’han descrit a altres distopies, 
lluita de poders o l’obligació d’haver de matar altres éssers 
humans per sobreviure. La clau és que encara que sembli que 
els elements són coneguts, si els barregeu i sabeu afegir allò 
que realment voleu destacar, la història funciona. 

Recordeu-ho!

Ens heu de fer arribar el relat abans del 28 de maig per correu 
electrònic: seducatiu@cccb.org 

Els relats han de tenir una extensió d’entre 2.000 i 3.000 
paraules, i han de ser d’autoria col·lectiva.

—
Fi de la connexió 
—
La Missió ALIA és a 
les vostres mans
—

Canvi i fora
—

— —
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