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Capítol 8 

Agraïments
Biofilm “Tesi M” 

 

Un nou matí, M camina entre els blocs de formigó, contenidors de la saviesa 

que es belluga per la UAB. En travessar l’entrada saluda Dolors. Ha confiat en 

ella i les seves possibilitats i l’ha punxat molt per acabar aquell estudi i perquè 

pugui desenvolupar-se al màxim. 

 

Damunt la taula del despatx, entre piles de papers, destaca un paquet 

provinent de Cesáreo Sáiz i el seu equip (Instituto de Recursos Naturales i 

Agrobiología, Sevilla), que li va obrir les portes al món de les catacumbes. 

 

L’obrirà més tard, segur que serà d’allò més interessant però, ara, l’espera en 

un prestatge de la nevera on guarda els preparats, una càpsula de Petri amb 

un cultiu en el qual fa uns mesos va inocular uns organismes desconeguts 

batejats amb el nom “tesi M”. Comenta amb l’Emma, que l’ha ajudat en aquesta 

última etapa i ha compartit moments semblants, quin seria el millor protocol per 

esbrinar què ha passat dins d’aquell recipient colonitzat per criatures 

imperceptibles àvides d’espai. 

 

Un cop dintre de l’habitacle- contenidor del macromicroscopi, seu i respira 

profundament. Es prepara per capbussar-se al fascinant món en petit, amagat 

darrere el visible. Travessa la porta invisible, amb un passadís fosc, cilíndric, 

que té al davant.  Al final del tub, d’una llum farcida de colors fluorescents, 

emergeix la terra de les meravelles incògnites. Valenta, agosarada, M camina 

sense por pel pont que uneix mons tant compenetrats, però alhora tan distants. 

Les seves passejades microscòpiques la fascinen.  

 

Alguna cosa la torba, unes formes desconegudes es van enfocant. Prem el 

botó làser i l’òptica i la mecànica continuen de bracet observant aquell ésser 
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desconegut. S’hi apropa uns centenars d’augments i veu un agregat de multitud 

de boletes de colors fluorescents, d’una lluentor sorprenent. S’hi acosta encara 

més, ara per un lateral fins que pot llegir amb lletra clara: Francesc Oliva, 

estadístic. Gràcies a ell, els pigments es van convertir en números. No s’ho 

acaba de creure. L’òptica li segueix descobrint un grupet de vàries boletes més 

on hi posa: “Les meves amigues: Renée Orellana, Maria Sanz, Noemí 

Salvador, Noemí Montes i Mònica Ramírez”. Això ja comença a superar el seu 

estupor inicial.  

 

Més enllà, navegant entre fluorescències, Raquel, Nieves, Montse, Jaume i 

Susanna Castel -que li va obrir les portes del confocal-, antic equip de 

Microscòpia Confocal del Servei de Microscòpia de la UB, formant un nucli molt 

ben conformat. 

 

M ja està embalada, la curiositat la porta a recórrer totes les dimensions 

d’aquell nou organisme, potser es podria anomenar biofilm. Al darrere  formant 

un turonet de punts grocs hi ha els professors i els tècnics de la Unitat de 

Botànica: Carles Benedí, Cèsar Blanché, Maria Bosch, Pilar Fernández, Joan 

Martin, Julià Molero, Màrius Mumbrú, Anna Maria Rovira, Juan Antonio 

Seoane, Joan Simon, María Suàrez, Joan Vallès i Pep Vicens.

La tafaneria la segueix empenyent a investigar i es troba en un angle, aferrats 

en simètrica disposició als companys de laboratori, Ester Clavero, Mercè 

Galbany, Sònia García, i Jordi López. 

Uns filaments arrenglerats en estètic desordre pengen de la panxa del biofilm, 

són l’anomenat grup de les macroalgues : Tonya Ribera, Amelia Gómez, 

Carme Barceló, Jordi Rull i Luca Lavelli. 

 

Apropa la pròtesi òptica fins a uns espais cavernosos i en un d’ells apareix 

l’Antonio Gómez-Bolea, professor de Botànica a la Facultat de Biologia de la 
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Universitat de Barcelona, que ha format part del projecte d’estudi de líquens a 

les coves.  

 

Passen les hores sense treva per a la recerca meticulosa d’aquell espècimen. 

Més sorpreses en el que sembla un munt de ferralla. S’hi apropa més amb 

aquella nau opticogalàctica i s’entreveuen tot de números 0, 1, 2 en 

ordenadíssima articulació i entre ells els noms de Josep Vilaplana i el seu 

estudiant Enric Font, enginyers de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Gràcies a ells es va fer el programa de quantificació; i en Federico Thomas, de 

l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC i Univ. Politècnica de 

Catalunya). Investiga la separació de pics de pigments molt propers.  

 

Atrapada per l’emoció, l’escorcoll metòdic d’aquell ésser la duu a una 

protuberància que emergeix entre aquella comunitat, és el Xavi Ariño, un 

“cianobacteriòleg” de formació que comparteix la seva passió per l’art. Gràcies 

a ell va ser possible muntar l’exposició “Intimitats de la matèria”. 

 

En un altre costat, de coordenades x=3, y=7 i z=9, fent un tall transversal, es 

troben unes zones ocupades pels companys del Servei de Microscòpia de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, capitanejats per l’Onofre Castell. 

 

Sona el telèfon, en aquests moments rar aparell d’un altre món. Com aquella 

que es desperta enmig d’un somni i no el vol abandonar, se’l posa a cau 

d’orella i escolta. És la Mariona Hernàndez Mariné: directora de la tesi, que 

l’aconsella amb la prudència de qui ha viscut molt i amb la inquietud de qui sap 

que hi ha tant per conèixer! Li recomana anar encara més a fons en aquesta 

observació microscòpica.

 

Compenetrada com està amb aquella maquinària, M sap alguns truquets, com 

el de saber entrar dintre de les carcasses més impenetrables. Prem diversos 

botons. Amb dits hàbils pitja la botonada que s’escampa davant d’ella i, sense 
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bisturí ni cap mena de tall, penetra al nucli d’aquell corpuscle. Segueix trobant 

noms penjats a les parets toves de tons vermellosos, com el de M. Àngels 

Bonet, una amiga que l’ha apropat al món de l’etnobotànica i amb la qual ha 

passat moments molt agradables. Una mica més enllà, el de la seva preuada i 

estimada amiga Sònia, tan especial per a M. També el de la seva germana 

Anna sura en el magma càlid d’aquestes entranyes íntimes. Per allà enmig, 

contemplant i modelant amb les mans formes en constant transformació, 

deambula en Jordi, un mag entre mags. En aquell interior de pertorbadora 

magnificència en dos núvols protectors hi ha escrits els noms de mare Dolores i 

pare Ramon.  

 

En aquest viatge fantàstic ha trobat tots aquells que d’alguna manera li han fet 

costat en el procés de la tesi. Però acaba d’arribar al centre, a l’ànima, al cor 

des d’on es desplega tot. No hi ha cap nom, però se sent tota ella allà enmig, 

en aquest nucli generador de molta activitat durant anys, a la medul·la, a 

l’epicentre de la moguda.  

 

Conscient que ha descobert un nou biofilm, sap que només es tracta d’un petit 

gra de sorra en l’univers, un petit maó en la gran construcció del cosmos. “Tesi 

M” és una aportació seva, una peça més per encaixar en el macropuzzle. 

 

Amb la humilitat que li proporciona la serenitat de la feina ben feta, prem els 

botons que apaguen la simfonia de llumetes dels aparells que la rodegen. Un 

capvespre més, torna a deixar en repòs les pròtesis òptiques que l’acompanyen 

en la fascinant i lenta descoberta de l’inesgotable infinit. M es posa l’abric de 

flors rogenques i els guants. Tanca la porta amb respectuós cerimonial. Torna 

caminant capficada, sabedora d’un petit secret, un viatge fantàstic cap a una 

realitat amagada, petita, microscòpica. La seva ombra, lenta i suau, li obre el 

camí. 
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