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De tant en tant, prenem decisions a la vida 
sense sospitar que el camí que acabaran desen-
cadenant superarà qualsevol de les previsions 
que havíem imaginat. I així veiem com aque-
lles decisions, deslligant-se del motiu original, 
adquireixen vida pròpia i obren camins insos-
pitats que les reconverteixen, com si fossin les 
responsables o les incentivadores de les noves 
perspectives que van prenent les coses. 
 Quan a l’edició de la Fira Construmat 2007 
vam presentar un pavelló que es deia «El pri-
mer pas...», no érem prou conscients del simbo-
lisme d’aquest títol, ni del fet que veritablement 
es produiria un segon pas –que de ben segur no 
serà l’últim– en la línia de l’estudi, de la difusió 
i de la implantació dels criteris de sostenibilitat 
en la construcció. 
 Finalitzat Construmat 2007, vam considerar 
que valia la pena recollir tota la informació con-
tinguda en el pavelló i editar-la per a l’ús poste-
rior de tothom que hi pogués estar interessat. 
Va ser a partir d’aquell moment que les coses 
van començar a adquirir vida pròpia. El temps 
transcorregut i les circumstàncies permanent-
ment canviants fan que aquesta publicació ja 
no es limiti a ser un recull de la informació pre-
sentada a Construmat 2007, sinó que incorpori 
informació i coneixements que van molt més 
enllà dels continguts estrictes del pavelló. 
 S’amplien els temes, sempre dintre de la 
mateixa línia, i es multiplica el nombre de col-
laboradors, perquè seria una llàstima prescindir 
de les reflexions i de les investigacions de tants 
especialistes. Així, a més, pretenem arribar a 

un públic més ampli del que participa habitual-
ment en una fira de la construcció. Creiem, per 
tant, que podem dir sense equivocar-nos que 
aquest llibre constitueix un «segon pas...» cap a 
la implantació de la sostenibilitat. 
 El llibre és una demostració de la voluntat 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
d’avançar en tot el que suposa l’aplicació pro-
gressiva i constant de criteris de sostenibilitat 
en l’àmbit de la construcció, entesa de manera 
àmplia i global, partint de la utilització i el con-
sum del territori, dels recursos naturals o pri-
maris, de la qualitat dels materials, de la petjada 
ecològica que tenen les diferents configuracions 
urbanes, de les solucions constructives, de les 
noves tecnologies i de les energies renovables 
i, com a punt final però no per això menys 
important, de l’ús de l’edifici, que recau directa-
ment en l’usuari mateix.
 Són temes tractats en el llibre. L’objectiu 
potser no és tan ambiciós en l’extensió –és 
impossible recollir en un sol volum l’exhaustiu 
coneixement existent–, però sí en l’abast i pre-
tén cridar l’atenció d’un públic interessat i no 
especialitzat, i obrir-li una porta per obtenir 
més informació acurada sobre aquests temes. 
 Vull expressar el meu agraïment a tots els 
col·laboradors que han fet possible aquest 
«segon pas». Estic convençuda que, com a bona 
decisió, també acabarà adquirint vida pròpia i 
donarà lloc a futurs projectes que enriquiran els 
coneixements i ens ajudaran a tots plegats a fer 
millor les coses.

Núria Pedrals i Pugès
Directora general de Qualitat de l’Edificació 
i Rehabilitació de l’Habitatge, Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya
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L’origen etimològic de la paraula ecologia 
és el mateix que el de la paraula economia 
(oikos=casa). L’ecologia és la ciència que estudia 
la casa (logis=estudi), l’economia la que n’es-
tudia l’administració (nomos=administració). 
Ambdues disciplines són tan antigues com la 
humanitat, però han estat formalitzades en 
temps diferents. L’economia com a disciplina 
de les ciències socials té potser uns 300 anys 
d’història. L’ecologia com a disciplina de les 
ciències de la vida en té 150, i això potser 
sorprendrà a algú. La primera càtedra d’Eco-
nomia a Espanya va ser creada el 1784 a Sara-
gossa. La primera càtedra d’Ecologia fou per al 
Dr. Ramon Margalef, a Barcelona, el 1968.
 Si convinguéssim que el tractat de Vitruvi 
–del segle I dC– és la primera formalització 
de l’arquitectura, ens adonarem d’un gran 
contrasentit amb relació a com la humanitat 
ha afrontat la seva casa. Primer va formalitzar 
com fer-la: l’arquitectura. Molt, molt més tard 
va formalitzar com administrar-la: l’economia. 
I fa relativament poc, ha començat a enten-
dre-la: l’ecologia. 
 El sentit comú ens diria que primer caldria 
entendre, per tal de poder construir i adminis-
trar correctament. Per contra, el coneixement 
ha arribat després. Un contrasentit que ens ha 
dut a un atzucac. Per això avui mereixen la 
nostra atenció i la nostra preocupació les dis-
funcions ambientals generades per un segle i 
mig d’un model constructiu i econòmic que ha 
negligit els seus efectes.

 Integrar el factor ambiental en la concepció 
de l’espai públic, de l’espai construït i de l’edifici 
com a artefacte –giny fet amb art– necessari 
per a l’articulació del territori i la vida de les 
persones ens corre pressa. Jo sóc dels qui pensen 
que encara hi som a temps, però no ens queda 
massa marge. La constatació científica que 
el canvi climàtic d’origen antròpic és un fet i 
que hi hem de fer front no ens permet més dil-
lacions. Ens cal un canvi copernicà del model 
territorial, urbanístic i energètic que ens permeti 
desenvolupar una economia baixa en carboni. 
Aquest canvi passa per una nova perspectiva 
amb relació a l’eficiència i l’estalvi d’energia i 
materials. I també de l’anàlisi del cicle de vida 
dels edificis que en minimitzi les emissions i els 
residus, alhora que es generi de fonts renovables 
bona part de l’energia necessària per al seu ús. 
 A més d’una necessitat peremptòria atesa la 
situació del planeta, és també una oportunitat 
econòmica de primer ordre i un fet no gens 
menor en temps de crisi. Probablement l´única 
oportunitat possible. El decret d’ecoeficiència, 
el pla de mitigació del canvi climàtic o el pro-
grama de residus de la construcció són passos 
en la direcció correcta. Però insuficients. 
Catalunya no pot mirar-se de lluny com d’altres 
avancen decididament en aquesta direcció. És 
hora de passar a l’acció. Tenim les capacitats i 
el coneixement. Aquest llibre n’és una mostra. 
Espero que sigui inspirador alhora que pràctic.

Frederic Ximeno i Roca
Director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat  
de Catalunya
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El coneixement i la comprensió profunda de la 
realitat són condicions convenients –tot i que no 
necessàriament suficients– per poder canviar-la. 
Si bé és cert que el coneixement de la nostra 
manera d’actuar no és sempre raó suficient per 
modificar els nostres hàbits de conducta, sens 
dubte és la manera més recomanable per arri-
bar-hi. És possible canviar d’hàbits a la força i 
fins i tot podem saber que ens convé canviar un 
hàbit –un exemple és el tabac– i que, malgrat 
això, no ho fem. En qualsevol cas, sí que podem 
afirmar que conèixer i comprendre un fet, un 
procés o una manera de ser faciliten que els pos-
sibles canvis que s’hagin de realitzar es produ-
eixin amb convenciment i, així, se n’afavoreixi 
l’encert, el benefici i la durada dels seus efectes.
 Aquest llibre pretén ajudar el lector a 
conèixer i comprendre la realitat en la qual 
ens movem, la realitat física que és la biosfera 
del nostre planeta.
 Constatem avui una major consciència del 
fet que estem vivint una situació de canvi en 
diversos fronts: en el clima, en les relacions de 
gènere i en la nostra manera de percebre el pro-
grés; percebem canvis derivats de la progressiva 
escassetat de determinades matèries primeres, 
fonamentalment els aliments i el petroli; els 
altres són canvis socials i de poder profunds 
que alguns desitgen i d’altres pretenen evitar. 
Cada vegada s’alcen més veus denunciant que 
el model productiu actual caracteritzat pel 
malbaratament de recursos i la producció mas-
siva de residus, així com un sistema econòmic 
de tendència cap a la desregulació del mercat, 

implantat durant els darrers decennis del segle 
XX, ha produït desequilibris ambientals i soci-
als tan importants que el canvi necessari haurà 
d’anar més enllà d’un simple lífting. La crisi 
econòmica iniciada el 2008 ens mostra a més 
que la mà invisible del mercat sense regulació 
només serveix perquè alguns desaprensius 
aconsegueixin enfonsar-lo.
 Com en tota transició o canvi profund, a allò 
nou li costa créixer i el que és vell no vol morir, i 
aquest procés és dolorós. Però és innegable que 
de manera progressiva va augmentant el nombre 
de persones que creuen que l’evolució vers un 
desenvolupament sostenible ens conduirà cap 
a un nou paradigma en el qual la nostra relació 
amb l’entorn serà diferent i les nostres relacions 
socials més equitatives i agradables.
 Estem convençuts que, per evitar caure en 
errors propis de la simplificació de les anàlisis i les 
propostes, i abans que definir i proposar receptes 
concretes, cal conèixer de la millor manera pos-
sible d’on venim i on som; cal, doncs, saber en 
quin context ens movem i preveure cap on anem, 
establint escenaris raonables de futurs possibles, 
que difícilment estaran constituïts per certeses 
absolutes, ja que, com hem après al llarg del segle 
XX, sabem que no existeixen. Tanmateix, algu-
nes tendències molt probables sí que ens poden 
inclinar, aplicant el principi de precaució, cap a 
actuacions i comportaments determinats. Aquest 
és, doncs, un llibre que pretén propiciar interro-
gants més que alliçonar, informar o manipular; 
vol plantejar dubtes i fer-nos comprendre i refle-
xionar abans que memoritzar.

Toni Solanas
Dani Calatayud
Coque Claret
Arquitectes
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 El llibre té el seu origen a l’estand que el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya va presentar a la fira 
Construmat 2007 a Barcelona. La idea, projecte 
i realització de l’estand va ser obra de PAuS (Pla-
taforma d’Arquitectura i Sostenibilitat), entitat 
que agrupa l’Escola d’Arquitectura del Vallès 
(ETSAV), el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC), a través de l’agrupació AuS (Arqui-
tectura i Sostenibilitat) i l’Escola d’Arquitectura 
de La Salle (URLL) de Barcelona. El col·lectiu 
PAuS, que compta amb col·laboracions diverses i 
concretes, té com a objectius el debat i la investi-
gació aplicada sobre sostenibilitat i arquitectura, 
construcció, ciutat i territori. 
 L’estand, realitzat amb materials reciclats i 
completament reciclable, serà en el futur un cen-
tre d’investigació de construcció i sostenibilitat a 
l’Escola d’Arquitectura del Vallès. El contingut 
de l’estand, que es va batejar amb el títol «El 
primer pas» i estava dedicat fonamentalment 
a un públic de professionals de la construcció, 
ha estat aquí completat en aquells aspectes de 
caràcter general, des de l’economia i la cultura 
fins a la salut, per donar una visió més àmplia 
sobre la sostenibilitat; també s’ha retallat en 
aquells aspectes tècnics menys comprensibles a 
un públic no necessàriament especialitzat. 
 Tot i així, l’arquitectura, l’edificació, l’habi-
tabilitat, les ciutats i l’ocupació del territori, la 
mobilitat i les nostres formes de viure i produir 
constitueixen la columna vertebral de l’obra. 
Convé tenir en compte també que el sector de 
la construcció ocupa un lloc important tant 

en l’economia com en les nostres vides. Pas-
sem la major part del nostre temps a l’interior 
d’edificis. A Espanya, una part del creixement 
econòmic dels darrers anys, i també en gran 
mesura la crisi actual, es deuen a haver fet de 
la construcció un dels pilars bàsics de l’econo-
mia, amb resultats beneficiosos per a alguns i 
perjudicials per a molts.
 El canvi climàtic que s’està produint en el 
planeta portarà a modificar radicalment les for-
mes de viure i construir, perquè l’impacte gene-
rat per l’activitat del sector en el medi ambient 
és considerable. La construcció, en conjunt, 
considerant el transport que s’hi associa, con-
sumeix més de la meitat dels recursos materials 
i el 40% de l’energia; genera, a més, prop de 
la meitat dels residus i un terç de les emissions 
de CO2. Així doncs, l’anàlisi del sector, part 
fonamental de la societat, es mereix una anàlisi, 
no tan sols per part de les persones que hi estan 
directament vinculades, sinó per part de cadas-
cun de nosaltres, perquè tots som habitants 
d’edificis, ciutats i territoris.
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Els quatre elements de la naturalesa
Segons la nostra cultura occidental, que es remunta al temps dels grecs, la vida 
necessita dels quatre elements per prosseguir: aire, foc, aigua i terra. Tales de Milet 
afirmava que l’element fonamental de la naturalesa era l’aigua, a la vegada que Ana-
xímenes deia el mateix pel que fa a l’aire i Heràclit d’Efes atribuïa tal condició al foc, 
mentre que Xenòfanes creia que la terra era l’element bàsic; en el segle V aC Empè-
docles va fixar la que és la nostra herència cultural: la naturalesa està constituïda pels 
quatre elements –aire, aigua, terra i foc.2

El nostre propi coneixement ens diu que si no respirem, morim en ben pocs 
minuts; si sotmetem el nostre cos a temperatures extremes, morim en poques hores; 
si no bevem podem resistir únicament alguns dies, i si no ingerim cap aliment sòlid, 
només conservarem la vida algunes setmanes. Tenim experiència de com és d’agra-
dable la brisa marina o l’escalfor del sol a l’hivern, del plaer que sentim quan saciem 
la nostra set a una font o quan ens estirem al terra en un bosc. Qualsevol dels quatre 
elements, l’existència del qual és necessària per a la vida, pot, tanmateix, perjudicar-la 
si n’hi ha massa o no n’hi ha gens. Així, podem afirmar que cadascun dels quatre 
elements és bo o és dolent? Diríem que més aviat és la carència o l’excés de qualsevol 
d’aquests elements el que ens pot perjudicar.

La literatura i la mitologia ens relaten esdeveniments sobre les conseqüències dels 
excessos o la manca de qualsevol d’aquests elements; dels seus efectes si es troben en 
estat defectuós i les seves propietats benefactores quan estan en estat pur. Si respirem 

aire contaminat podem contraure malalties i, com diu Thomas Mann a La muntanya 
màgica, cal l’aire sa d’un clima muntanyenc per curar la tuberculosi. A l’extrem oposat, 
un huracà sembra mort i destrucció. 

L’excés de calor ens fa pensar en l’infern, com diu Dante a La divina comèdia. D’altra 
banda, les travesses dels deserts ens mostren a la vegada les relacions entre els ele-
ments: un excés de calor produeix una manca d’aigua.

La mitologia sobre l’aigua com a font de perills es remunta al diluvi universal. Les 
aigües desbordades de mars i rius han donat lloc a guions cinematogràfics amb relats 
estremidors i a meravelloses novel·les com Moby Dick de Hermann Melville.

La terra que s’obre i engoleix el que reposa sobre la seva escorça, els terratrèmols 
i moviments sísmics també són l’origen d’imatges angunioses. I de la mateixa manera 
que hi creixen els nutrients que necessitem per alimentar-nos, hi apareixen verins 
mortals que hem d’evitar. En aquest sentit, potser és Juli Verne l’escriptor que pro-
porciona el repertori més ampli d’aventures literàries a les profunditats del mar i de la 
terra o a les alçades del cel.

L’aire conté oxigen i nitrogen en proporcions precises i l’aigua, hidrogen i oxigen; 
el foc es compon de diferents radiacions, i la terra de minerals diversos. Tots aquests 
elements es troben en equilibris inestables que van evolucionant lentament al llarg de 
milions d’anys. D’aquestes combinacions i els seus delicats equilibris sorgeix la vida 
tal com la coneixem. La nostra vida es desenvolupa, doncs, dins de certs límits. Si ens  
mantenim a dins, trobem el confort, l’habitabilitat; en canvi, si els superem, o no els 
assolim, amb molta probabilitat patim o morim. 

La biosfera és un sistema en equilibri inestable en què aire, aigua i terra constituei-
xen sistemes de cicles tancats que perduren gràcies a l’acció d’una energia exterior al 
sistema: l’energia que ens arriba del sol. Probablement per aquesta raó alguns pobles, 
com els egipcis, el van deïficar.

Evolució de la biosfera 
La Terra es va originar fa 4.600 milions d’anys, com explica la teoria del Big Bang. Des 
d’aquell moment el planeta ha evolucionat de manera considerable. Tant la terra com 
els mars i els rius presenten formes i composicions que han variat al llarg dels milions 
de segles transcorreguts. També s’ha transformat l’element foc: els canvis en la radiació 
solar que rep el planeta i el magma del seu nucli han provocat tant èpoques càlides 
com glaciacions. La composició dels quatre elements és molt diferent avui que en altres 
èpoques, tot i que hi ha una constant que perdura: els canvis són lents, molt lents.

Si ens fixem en l’atmosfera, sabem que la relació que hi ha entre els diversos gasos 
és en funció de les reaccions bioquímiques que es produeixen entre els seus múltiples 
components. Així, la seva composició és el resultat de gasos alliberats per l’activitat 
d’éssers vius primigenis que no necessitaven l’aire per respirar. L’oxigen és un residu 
que emetien determinats bacteris fotosintètics que, a la vegada, consumien CO2. 
Durant 2.500 milions d’anys els bacteris van anar construint el nostre planeta associ-
ant-se mitjançant mecanismes de simbiogènesi. Els animals superiors som el resultat 
d’aquesta simbiogènesi. Des de fa 540 milions d’anys l’atmosfera està composta prin-
cipalment per nitrogen (78%), oxigen (21%) i vapor d’aigua (0-7%), però també hi 
ha altres gasos nobles i diòxid de carboni, el CO2 (1%) en petites proporcions. Altres 
gasos, com el metà, són importants pels efectes que poden produir. 

L’atmosfera està en desequilibri, i ho està perquè existeix la vida. La vida és matè-
ria organitzada en evolució constant. Tot ésser viu interactua amb l’entorn, amb el 

Les històries de la vida a la Terra 

Els llibres d’història solen explicar-nos les històries del poder. La llista dels 
noms dels reis d’una dinastia governant en qualsevol país és un exemple 
que ens recorda la nostra etapa escolar. També hi ha altres històries, la 
de l’art i la cultura, per exemple, que ens expliquen de quina manera 
els humans hem observat i reflectit el món en el nostre afany per com-
prendre’l. I algunes exposen les ciències naturals i d’altres els sistemes de 
producció de les diferents societats. Són aquestes les que ens interessen, 
perquè avui sabem que el nostre futur depèn de com gestionem uns 
recursos que cada vegada són més escassos.1

1
1 Un llibre interessant per veure 
la història del món des de la 
perspectiva ecològica és: Historia 
verde del mundo de Clive Ponting. 
Editorial Paidós. Barcelona, 1992. 
L’obra analitza les raons del 
declivi de cultures desaparegudes 
i destaca la influència del medi 
físic en la història humana.

2 Eugene Chudnovsky, Javier 
Tejada, Eduardo Punset. El templo 
de la ciencia. Los científicos y sus 
creencias. Ediciones Destino, SA. 
Barcelona, 2008.

A la Via Làctia hi ha uns 400.000 
milions de sols. L’energia del 
«nostre» sol crea les condicions 
que fan possible la vida. Els 
científics calculen que s’extingirà 
d’aquí a uns 5.000 milions d’anys.
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medi que l’envolta i, de la mateixa manera que el medi influeix en els éssers vius, els 
éssers vius influïm en el medi. Tanmateix, aquests desequilibris tenen límits. A partir 
de certs valors l’efecte que produeixen alguns components pot fer perillar la continuï-
tat de determinats éssers vius; per exemple: si la proporció d’oxigen sobrepassés el 
25%, tots els boscos del planeta s’incendiarien. Les estructures complexes, a més de 
reproduir-se, tendeixen a mantenir els seus sistemes i característiques més rellevants 
contra les resistències de l’entorn, però a la vegada la vida és energia i, per tant, està 
sotmesa a la segona llei de la termodinàmica.3

Probablement fa uns tres milions d’anys, es va produir un fet extraordinari: va 
aparèixer una espècie animal amb capacitat per dominar el planeta, una espècie que 
utilitza tots els recursos que troba disponibles. Durant molts anys solament va recol-
lectar allò que la naturalesa li oferia, però amb l’aparició de l’agricultura va aprendre 
a incidir sobre la naturalesa i, amb la Revolució Industrial4, fa 200 anys, les seves 
relacions amb el planeta es van modificar de manera molt ràpida; la incidència que 
fins aleshores havia estat de caràcter local va passar a ser global. Amb la globalització 
esdevinguda els últims anys, aquesta incidència s’ha multiplicat de manera exponen-
cial i a una velocitat desconeguda fins ara.5

3 Eric D. Schneider i Doris Sagan. 
La termodinámica de la vida. 
Tusquets editores. Barcelona, 2008.

4 Un text lúcid sobre els canvis 
que ha comportat la Revolució 
Industrial en la nostra relació amb 
la biosfera és Arquitectura i sos�
tenibilitat d’Albert Cuchí Burgos. 
Edicions Universitat Politècnica de 
Catalunya. Barcelona, 2006.
5 Una altra visió interessant 
de la història ambiental recent 
del món és el llibre de John 
R. McNeill Algo nuevo bajo el 
sol. Historia medioambiental del 
mundo en el siglo XX. Alianza 
Editorial. Madrid, 2003.

Consolidació de la Terra
La Terra va ser gairebé homogènia i freda un cop condensats la pols i els gasos inte-
restelars per l’atracció de la gravetat. La gravetat mateixa i la contracció dels materials 
van fer que s’anés escalfant, i també va contribuir-hi la radioactivitat dels elements 
més pesants. Quan la temperatura va ser molt alta, la Terra va començar a fondre’s i 
es va començar a diferenciar l’escorça del nucli, on van anar a parar els elements més 
pesants, sobretot ferro i níquel. Paral·lelament, les erupcions volcàniques van provo-
car la sortida de vapors i gasos lleugers de l’escorça; alguns van ser atrapats per la gra-
vetat i van formar l’atmosfera primitiva, mentre que d’altres es van condensar i van 
formar els primers oceans del món. No obstant això, una altra font important d’aigua 
a la Terra van ser els cometes, boles de roca i gel que es van formar també a partir de 
la nebulosa que va originar el sistema solar. De fet, hi ha qui creu que fins al 50% de 
l’aigua que hi ha al planeta prové dels impactes dels cometes.

Roques ígnies
Les roques ígnies es formen quan el seu material (massa fluida i mòbil molt calenta de 
matèria mineral) es refreda i solidifica, el qual s’anomena magma (quan està per sota 
de la superfície) o lava (quan està per sobre).  En el moment de la formació de la Terra, 
les roques ígnies en dominaven la superfície i hi havia una gran activitat volcànica.

Origen de la vida a la «sopa primordial»
Una probable hipòtesi sobre l’origen de la vida n’explica l’aparició a partir d’una 
atmosfera primordial composta per hidrogen, amoníac, metà i vapor d’aigua. El vapor 
d’aigua condensat hauria estat l’escenari on es van dur a terme les primeres síntesis 
abiòtiques de compostos orgànics: aquelles produïdes sense l’existència prèvia de vida.

Amb la intervenció de les radiacions solars ultraviolades i les descàrregues elèctri-
ques, aquesta «sopa primordial» –anomenada així per l’experiment realitzat per Stan-
ley Miller l’any 1953– va donar lloc a cadenes d’aminoàcids, sucres i nucleòtids, peces 
fonamentals de la cèl·lula viva. Altres hipòtesis suposen factors exteriors a la Terra, 
per exemple l’arribada de meteorits com a portadors dels components orgànics que 
van donar origen a les protocèl·lules.

El pas següent va ser l’organització espontània d’aquests elements per crear la 
primera cèl·lula antipoiètica, capaç de mantenir-se ella mateixa activa enfront de les 
agressions de l’exterior, la qual cosa es va produir fa uns 3.850 milions d’anys.

Vista parcial de la Via Làctia, la galà-
xia on es troba el planeta Terra.

Del Big Bang a la Revolució Industrial

Hi ha cert consens científic a l’hora d’establir l’edat del nostre univers: el 
Big Bang sembla que es va produir fa 13.700 milions d’anys. Al cap d’uns 
100 milions d’anys van començar a sorgir les estrelles, que agrupant-se 
han acabat formant cadascuna dels 140.000 milions de galàxies que s’es-
tima que existeixen. Una d’aquestes, la Via Làctia, conté uns 400.000 
milions de sols. I al voltant d’un d’aquests orbita el planeta on vivim, ori-
ginat ara fa tot just uns 4.500 milions d’anys!

1A
Joan Manel del Llano
Biòleg

Il·lustració de Mundus subterra-
neus (1665) obra d’Athanasius 
Kircher (1602-1680), físic alemany 
que va pertànyer a la Companyia 
de Jesús. Defensava l’existència 
a l’interior de la Terra d’un gran 
foc, que alimentava les erupcions 
volcàniques, i d’immensos  
dipòsits d’aigua, que nodrien 
mars, rius i fonts mitjançant 
canals subterranis.


