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E
ls cargols, tan discrets
com són, ja poden fer
d’espies. Segons ha pu-
blicat fa poc la revista
Nature, des de principis

de la dècada del 2000 el departa-
ment deDefensa dels EUAha estat
generant microcircuits amb sen-
sors i antenes de ràdio per implan-
tar-los en insectes i altres artròpo-
desperquè facind’espies i transme-
tin, involuntàriament i inconscient-
ment,demaneraautomàtica,dades
de l’entorn.Tanmateix, hihauna li-
mitació: la durada de les bateries.

Enaquest sentit, elJournalof the
AmericanChemicalSocietyacabade
publicar un altre article firmat per
Evgeny Katz i els seus col·labora-
dors, de la Clarkson University de
Postdam,aNovaYork,quedónaso-
lució a aquests problemes. Els in-
vestigadors han generat cargols ci-
borg amb una cèl·lula electrònica
implantada que utilitza la glucosa i
l’oxigen de l’hemolimfa (el líquid
circulatori dels artròpodes i els
mol·luscs, anàleg a la sang dels ver-
tebrats) per generar electricitat,
que podria ser utilitzada per ali-
mentar els ginys espia.

Els cargols ciborg creats a Nova
York poden arribar a viure uns sis
mesos de manera completament
normal.Encarano fanprouelectri-
citat permantenir-se en funciona-
ment constant –produeixen uns
0,16 microwatts de manera conti-
nuadaambpicsde finsa7,45micro-
watts–,peròels investigadorsespe-
ren aconseguir-ho fent servir ani-
malsmés grossos, com crancs i lla-
gostes, amb més potencial per
generarpersimateixosmésenergia
amb què funcionar.

Altres animals ciborg

Demaneragairebéparal·lela, altres
científics hanaconseguit crearmés
ciborgs amb insectes que podrien
servird’espies.Unequipencapçalat
per Daniel Scherson, de la Case
WesternReserveUniversitydeCle-

Aprofitant el líquid que circula pel seu cos, com si fos sang, generen prou energia
per fer funcionar les antenes amb què transmetrien informació
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Els cargols cibernètics
es preparen per fer d’espies

veland, a Ohio, ho ha fet amb pane-
roles, unamena de xinxes, i l’equip
de Sameer Singhal, de la CFD Re-
searchCorporationdeHunstville, a
Alabama, amb escarabats.

La cibernètica, però, s’està este-
nent a altres espècies i altres usos.
L’any 2010 Philippe Cinquin i els
seus col·laboradors, de la Universi-

útils com marcapassos i esfínters
urinaris artificials. Encara s’estan
assajant, però quan estiguin a punt
significaran un gran avenç biomè-
dic per alsmalalts.

Antecedents humans

Els ciborgs, acrònim d’organismes
cibernètics, tenen una llarga tradi-
ció en les obres de ficció científica,
des de La guerra de les galàxies, on
se’ns presenta unDarth Vadermig
homemig màquina, a Ironman, en
què el protagonista Tony Stark so-
breviu gràcies a la implantació
d’una font d’energia al pit. Hi ha
més exemples cinematogràfics:
Terminator, L’home dels sis milions
de dòlars i La dona biònica, entre
molts altres. Tanmateix, ¿els ci-
borgs només pertanyen al reialme
de la ficció? El terme ciborg va ser
encunyat l’any1960perManfredE.
Clynes i Nathan S. Kline, directors
científics del laboratori de simula-
ció dinàmica del Rockland State
Hospital deNova York, per referir-
se a un organisme biològic al qual
s’han afegit implants nanotecnolò-
gics o cibernètics per substituir al-
gunòrganoperpotenciaralgunade
lessevescapacitats.Segonsaquesta
definició,unapersonaambunmar-
capassos, que no sobreviuria sense
aquest giny, o una de sorda amb un
implant coclear que li permet de
sentira travésd’unmicròfonextern
connectat al seu nervi auditiu, po-
drien ser considerades ciborgs.

Tanmateix, la primera persona
reconeguda legalmentcomaciborg
(pel govern britànic) va ser Neil
Harbisson, un artista veí deMata-
ró amb una disfunció anomenada
acromatòpsiaqueno lipermetveu-
re els colors. El 2004 es va implan-
tar un sensor al costat de l’ull que
enfocaen ladireccióquemira ique,
mitjançant un ordinador que sem-
pre du a l’esquena, converteix les
longituds d’ona dels colors en fre-
qüències sonores –en notes musi-
cals–. És a dir, que li permet sentir
els colors.

També hi ha grups de recerca
que treballen en la creació d’una
interfície que permeti connectar
directament el cervell humà a un
ordinador, com per exemple el de
Kevin Warwick, de la Universitat
de Reading, al Regne Unit, que
també el 2004 es va implantar un
xip al sistema nerviós amb què es
va connectar a internet i vamoure
un braç robòtic.e
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Els pops tenen vuit extremitats. Son cefalòpodes,
ésadir, que lesvuit creixendesdelmateix cap.To-
tes, però, no tenen lamateixa funció. Els dos ten-
tacles posteriors els fan servir per impulsar-se pel
fons delmar, comcames, i els altres sis els queden
lliuresperalimentar-se,comsifossinbraços.Amés,
a les seves extremitats els pops allotgen les dues
terceres parts del cervell d’aquest animal marí. En
algunesespècies, comqueuntentacleallotjabona
partdelsistemanerviós,si se’l amputapotcontinu-
ar sobrevivint per si sol durantmesos.

Faanysquecorre la creençaqueperes-
tarbécalprendrevuitgotsd’aiguaal
dia. Té una part de veritat i una
altrad’errònia. La ideaesba-
sa en un estudi que va pu-
blicar el 1945 el British
Medical Journalquereco-
manavaqueelsadults in-
gerissin dos litres i mig
d’aigua al dia. Ara bé, es-
pecificava que bona part
d’aquesta quantitat ja la

contenen els aliments que es mengen.
Aquestaúltimafrase,però,molt im-

portant, ha estat oblidada per
algunesparts interessades
en el consum d’aigua. És
més, cal estar hidratat,
però beure en excés
tambépotnoserboper-
què es pot traduir en
unadissolucióexcessiva
de les sals essencials de

l’organisme.

ELSTENTACLESDELSPOPSSÓN
COMSISBRAÇOSIDUESPOTES
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BEUREL’AIGUANECESSÀRIA

té Joseph Fourier de Grenoble, a
França, van generar rates ciborg
amb cèl·lules electròniques que
també produeixen electricitat a
partir dels sucres i l’oxigen de la
sang.Siaquestescèl·luleselectròni-
ques s’implantessin en persones,
podrien subministrar l’energia ne-
cessària a aparells tan diversos i
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