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Introducció i objectius 
 

L’origen d’aquest projecte es remunta al novembre de 2015, quan, juntament amb la 

companya de classe Norma Salvadores, vam decidir presentar-nos al concurs Odysseus. 

Organitzat per l’Agència Espacial Europea, és un concurs obert de projectes científics per 

joves entre 7 i 22 anys (està subdividit en tres categories) amb la temàtica central de 

l’exploració espacial. Ens va dirigir el treball el Xavi Luri, professor titular de la Universitat 

de Barcelona especialitzat en Astronomia i Astrofísica. La part pràctica del treball havia de 

ser el gran gruix del projecte, seguint les pautes establertes pels organitzadors del concurs, 

així que el nostre tutor ens va proposar temes com: creació d’un paraboloide que simulés 

la curvatura de l’espai temps, simulació d’òrbites per ordinador o la creació d’un joc 

d’ordinador que simulés una missió espacial.  

Ens va agradar aquesta última proposta, però la nostra nul·la experiència en programació 

suposava un greu problema. A més a més, havíem començat el projecte relativament tard, 

ja que s’havia d’entregar com a màxim a mitjans de gener, fet que no ens deixava molt de 

marge per aprendre a programar des de zero. Al Xavi Luri, però, se li va acudir la idea que 

m’ha portat fins aquí: la realització del joc en format de joc de taula. 

A causa del poc temps de què disposàvem, la nostra metodologia de treball no va ser 

l’adequada davant d’un projecte tan ambiciós com aquest.  Vam dedicar molt poc temps a 

la creació d’un marc teòric i vam limitar-nos a transmetre les nocions bàsiques que el 

nostre tutor ens havia inculcat. Des de bon començament vam dedicar-nos al 

desenvolupament del joc de taula. Sabíem que no tindríem temps d’acabar de dissenyar el 

joc, i per tant, a l’entrega vam adjuntar més aviat una idea de joc per ser acabat de 

desenvolupar i dissenyar. 

Tot i així, sent només una petita mostra del 

que podria arribar ser, el treball va agradar 

als jutges i va ser seleccionat com a un dels 

10 millors de la península a la nostra 

categoria, portant-nos a ser convidats a les 

Il·lustració 1: El moment de la nostra presentació al 
CaixaForum de Madrid. 
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semi-finals regionals que tindrien lloc a Madrid el maig d’aquell any. Vam viatjar a la 

capital per presentar el projecte, però no vam guanyar. Les coses podrien haver estat 

diferents si el joc hagués estat acabat; mai ho sabrem. 

Per aquest motiu el meu treball de recerca, que realitzo sol, consisteix a desenvolupar un 

profund i dens marc teòric que em permeti corregir aspectes del joc antic, acabar de 

dissenyar-lo i imprimir-ne un exemplar. 

Els objectius que em proposo es poden formular com els següents: 

 Investigar per desenvolupar un marc teòric ampli que inclogui temes com 

l’exploració espacial i la seva història, les missions espacials, les agències espacials, 

el planeta Mart, astrobiologia...  

 Fer una petita introducció al joc de taula i als seus elements clau. 

 Corregir i canviar tot el que sigui necessari del joc antic gràcies al coneixement 

adquirit per la part teòrica. 

 Dissenyar totes les peces del joc que faltin. 

 Imprimir un exemplar del joc. 

Com es pot percebre, el treball està dividit en dues parts: la teòrica i la pràctica. La teòrica 

està escrita i desenvolupada exclusivament per mi. La pràctica, tot i que també ho està, 

l’he escrita en primera persona del plural, en algunes parts, per fer referència a la Norma, 

ja que vam dissenyar la idea del funcionament del joc conjuntament. 

 

A continuació s’expliquen els diferents apartats amb els quals he dividit la part teòrica i la 

part pràctica i l’enfocament amb què els he abordat. 

 

Part teòrica 

1. Introducció a l’espai: en aquest primer apartat es pretén donar una visió general sobre 

la història de l’exploració espacial a través d’un eix cronològic i una breu explicació sobre 

les cinc agències més importants del món. 

2. Les missions espacials: les deferents fases d’una missió: en aquest cas es busca 

l’explicació del procés d’un model ideal de missió espacial, des que es presenta la idea fins 

que acaba. 
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3. Mart: aquest apartat és un extens estudi sobre les característiques principals del 

planeta i la seva exploració. S’analitzen tres de les missions més importants que han visitat 

Mart: les sondes Viking, l’Opportunity i l’Spirit, i el Curiosity. 

4. Introducció a l’astrobiologia: aquí s’hi troba un petit estudi sobre astrobiologia. S’hi 

troben els conceptes necessaris per entendre què és el que busquem quan busquem vida. 

 

Part pràctica 

1. Introducció al joc: aquest apartat exposa l’estudi realitzat sobre el joc en general i el joc 

de taula en particular. S’hi exposen les classificacions i elements més comuns del joc de 

taula. 

2. El joc de taula: s’hi troba tot el procediment que vam seguir per desenvolupar el joc i 

dissenyar-lo, juntament amb l’explicació del funcionament i el reglament. 
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Part teòrica 

 

Introducció a l’exploració espacial 
 

La curiositat humana i l’exploració espacial 

En un primer moment, en reflexionar i donar voltes a l’exploració espacial, és probable 

que el primer que ens vingui a la ment és que és una bogeria. Pensat a simple vista, no té 

cap sentit: què és el que ens impulsa a voler sortir de la nostra còmoda esfera blava i voler 

explorar el cosmos? Per què els astronautes arrisquen la seva vida per passar tan sols uns 

minuts fora de l’atmosfera terrestre?  

La resposta rau en la nostra condició d’humans. Des de la prehistòria que sentim la 

necessitat indescriptible de saber què hi ha més enllà. Què hi ha darrere aquest arbre? I 

darrere aquella muntanya? Què hi ha després de l’horitzó del mar? Aquesta inquietud, en 

certa mesura, és la que ens ha permès sobreviure com a espècie. Enlloc de quedar-nos 

morint de fred en coves durant les glaciacions, ens vam aventurar a llançar-nos al mar amb 

barques precàries; o amb pèssimes condicions empreníem viatges per escalar muntanyes i 

arribar a noves i millors terres. 

Aquesta curiositat innata per saber sempre una mica més, per saber per què cauen les 

pomes, per què existeixen els colors, o per què cauen ells llamps, ens ha portat a endinsar-

nos en el món de la ciència i la tecnologia i ens ha permès crear tot el que hem creat. 

L’exploració espacial és la pura manifestació d’aquest esperit humà. Volíem saber-ho tot 

de les terres del nostre voltant, mentre que ara ja conquerim planetes veïns, però la 

motivació és la mateixa. Explorar allò desconegut ens atorga un immens plaer tot i desafiar 

la mort, perquè a canvi, rebem el que ens omple més: el saber. 

Però evidentment, no tothom veu les coses de la mateixa manera. Hi ha qui retreu 

l’espectacular pressupost que es dedica als programes espacials, que no aporten més que 

dades sobre planetes i estrelles molt llunyanes, quan es podria dedicar a alimentar a 
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milions de famílies que passen gana. Els defensors dels projectes espacials, per fer front a 

aquestes crítiques, responen que els beneficis d’explorar el cosmos van molt més enllà 

dels simples resultats aconseguits per les seves missions. Els vehicles que es destinen a 

l’espai necessiten una fiabilitat de quasi un 99,99%, i això obliga a centenars 

d’investigadors a posar-se a treballar en projectes capdavanters i mai abans imaginats per 

aconseguir la millor tecnologia per les sondes que viatjaran a l’espai. Sovint, sorgeixen 

noves tecnologies, nous materials, nous dissenys… I això gràcies a la investigació per 

construir vehicles espacials. El programa Apollo, per exemple, va realitzar avanços 

increïbles en l’enginyeria de telecomunicacions, es van desenvolupar nous materials com 

aïllants o teixits ignífugs, es va inventar el menjar liofilitzat, i es va dissenyar i utilitzar per 

primera vegada el veta adherent.  

Reptes com llançar vehicles a l’espai o fins i tot enviar-hi humans ens obliga a treballar de 

valent investigant en noves tecnologies i sistemes per garantir-ne l’èxit. Però aquestes 

tecnologies no només troben aplicació a l’espai, sinó que també ho fan a la Terra ajudant-

nos a millorar la nostra qualitat de vida. Es diu, fins i tot, que l’únic camp que realment 

està investigant i treballant per encarar de la millor manera els grans problemes futurs 

com la sobrepoblació, la fam a escala mundial, una gran sequera, o un hipotètic 

abandonament de la Terra (per qualsevol motiu) és la indústria aeroespacial.  

Una altra raó per donar suport a l’exploració espacial és que ens impulsa a treballar junts 

com a planeta. Vist des de la distància, la carrera espacial entre els Estats Units i la URSS 

(serà explicada més endavant) no s’aguanta per enlloc. Competir per explorar l’espai, i a 

més a més fent-ho com a demostració tecnològica està lluny de la manera com ho fan 

actualment les agències espacials. Avui en dia els pactes de cooperació i els projectes 

comuns entre agències són ben comuns. L’Estació Espacial Internacional (ISS), per 

exemple, és la més pura expressió 

d’aquest esperit. La ISS quedarà 

registrada als annals de la història com 

una empresa que declara que podem 

treballar junts pacíficament per 

aconseguir coses com a civilització. El 

famós científic i divulgador Carl Sagan 

escriu: 
Il·lustració 2: La ISS està construïda amb peces de 15 
països diferents. 
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“Les fronteres nacionals no es distingeixen quan mirem la Terra des de l’espai. Els 

fanatismes ètnics, religiosos o nacionals són difícils de defensar quan veiem el 

nostre planeta com una fràgil i diminuta llum blava que s’esvaeix fins convertir-se 

en un punt davant la ciutadella d’estrelles. Viatjar amplia les perspectives de la 

ment.”1 

 

Però potser, més enllà dels beneficis materials, el que de veritat ens aporta obrir els 

nostres horitzons i centrar els nostres projectes en l’espai que envolta el nostre petit punt 

blau és molt més que simples avenços tecnològics i més coneixement sobre l’univers: 

endinsar-nos a l’espai ens recorda el nostre lloc al cosmos i ens ajuda a entendre qui som. 

Un altre cop, Carl Sagan: 

 

“Qui som? Resulta que vivim en un insignificant planeta d’una monòtona estrella 

perduda en una galàxia amagada en algun racó d’un univers en el qual hi ha de 

llarg moltes més galàxies que persones.”2 

                                                        
1
 Carl SAGAN, Cosmos, p. 318 

2
 Carl SAGAN, Cosmos, p. 193 

Il·lustració 3: La Terra vista des de la Lluna. Foto capturada per la Lunar Reconaissance Orbiter (LRO) de la NASA.  
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Agències espacials 

L’exploració espacial no és duu a terme de manera conjunta com a humans, tal com 

defensen alguns, sinó que existeixen un gran nombre d’agències espacials que treballen 

individualment per assolir els seus objectius. Tot i això, recentment hi han hagut intents 

per marcar fulls de ruta en l’exploració espacial entre algunes agències, però encara estem 

lluny de que existeixi una diversificació de tasques i una clarificació d’objectius a nivell 

global. De tota manera, la situació és molt diferent a la de fa 30 anys. Avui en dia, els 

pactes entre agències són molt comuns, deixant de banda que algunes ja han deixat de 

banda les fronteres polítiques i estan formades per la unió dels programes espacials dels 

seus integrants, com la ESA. Les següents són les cinc agències espacials més importants. 

 

NASA 

Des del 1946 els Estats Units ja experimentaven amb coets a través de la NACA (National 

Advisory Committee for Aeronautics), l’agència dedicada en aquell moment a la recerca 

espacial. El seu gran objectiu era posar en òrbita el primer satèl·lit artificial. El programa 

espacial soviètic es va avançar en realitzar aquesta fita amb el llançament de l’Sputnik 1 el 

1957, fet que es va percebre com una amenaça a la seguretat americana. Com a resposta 

directa a aquesta percepció d’inferioritat respecte a la tecnologia soviètica, a data del 29 

de Juliol de 1958 (sota el mandat d’Eisenhower) es va fundar la NASA (National 

Aeronautics and Space Administration), una agència independent que es dedicaria al 

programa espacial civil.  

Al llarg de la seva història, la NASA ha dissenyat i dut a terme un total de 166 missions 

tripulades i més de 1000 de no tripulades, amb l’objectiu d’explorar i conèixer l’espai que 

ens envolta. Les missions no tripulades han passat per satèl·lits orbitant la Terra (amb fins 

científics o de comunicacions) a sondes que han visitat des de la propera Lluna, Venus o 

Mart fins als llunyans i inhòspits Júpiter, Saturn o Plutó. Les missions tripulades també han 

jugat un paper clau en la història de l’exploració espacial i ja des dels seus inicis la NASA es 

va començar a interessar en dur homes a l’espai. En pocs anys, el seu principal objectiu va 

passar a ser posar un home a la Lluna a finals de la dècada dels 60, un compromís adquirit 

pel president John F. Kennedy el 1961. 
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Durant aquells anys, els Estats Units i la Unió Soviètica es trobaven immersos de ple en la 

Guerra Freda i això va fer que l’exploració espacial es mogués no només per la necessitat 

de la ciència sinó que també es convertís en una manera nova i mediàtica d’imposar-se 

sobre l’altra potència i demostrar la superioritat tecnològica. Aquesta pugna entre els EUA 

i la URSS per ampliar les fronteres en aquest nou i tan inexplorat terreny que era l’espai 

s’ha definit posteriorment com “la carrera espacial”. Tot i així, i contràriament a la creença 

de molta gent, en aquells anys els avanços en l’exploració espacial, la tècnica aeroespacial i 

la comprensió de l’univers van ser espectaculars. De vegades fins i tot se l’anomena 

l’època daurada de l’exploració espacial”. 

Al 1962, John Glenn a bord de la nau Friendship 7, es va convertir en la primera persona en 

orbitar la Terra, donant per tancat el projecte Mercury (1959-63), que tenia per objectiu 

aquesta fita. Ja amb vistes a posar l’home a la Lluna es va dur a terme el projecte Gemini 

(1961-66), que tenia com a objectiu treballar amb l’activitat extravehicular (EVA), la sortida 

dels astronautes fora els vehicles un cop a l’espai. La URSS, però, havia aconseguit dur a 

terme una EVA abans que els EUA, fet que encara va posar més pressió als americans per 

complir la seva paraula i enviar un home a la Lluna. Finalment, tot estava llest per posar en 

marxa el programa Apollo (1961-72), el programa científic més car de tota la història. Es 

calcula que en total s’hi van invertir 20.000 milions de dòlars del 1960, que es traduirien 

en 160.000 milions de dòlars 

actuals. Diverses missions Apollo 

van preparar el terreny pel futur 

allunatge i van fer els últims 

estudis i assajos necessaris. 

Finalment, portat a la Lluna a 

bord de l’Apollo 11, Neil 

Armstrong va trepitjar per 

primera vegada la Lluna el 20 de 

juliol de 1969. Aquesta i cinc 

missions Apollo posteriors van dur un total de 12 persones a la Lluna, tornant també a la 

Terra amb una increïble quantitat de dades recollides i 381,8 Kg de mostres lunars. 

Trepitjar la lluna va esdevenir una fita històrica per la humanitat, que va suposar el la 

victòria per als americans i el final de la carrera espacial.  

Il·lustració 4: Neil Armstrong a la superfície lunar, deixant enrere la 
bandera dels Estats Units. 
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Acabada la carrera espacial i havent posat un home a la lluna, les prioritats i objectius van 

canviar per a la NASA. Mentre les missions no tripulades per l’exploració d’altres planetes 

es trobaven en un punt àlgid (les 

ambicioses sondes Víking 1 i Víking 2 

a Mart ho demostren), l’agència va 

focalitzar esforços en dissenyar i dur 

a l’espai estacions espacials. També 

es van centrar molts esforços en 

visitar tots els planetes del Sistema 

Solar. Les sondes Voyager 1 i 2, i les 

Pioneer 10 i 11, entre totes, van 

aconseguir sobrevolar tots els 

planetes del nostre sistema.  Skylab 

(1965-79) va ser la primera estació espacial americana, i no havia de ser l’única. L’estació 

espacial Freedom, planejada per la dècada dels 80, havia de ser-ne una altra, però 

finalment va acabar formant part de l’Estació Espacial Internacional (ISS). La ISS és una 

gran estació espacial multinacional que combina diferents projectes d’estacions espacials. 

Està controlada conjuntament entre la NASA, la RKA (agència espacial russa), la JAXA 

(agència espacial japonesa), i la CSA (agència espacial canadenca). Està en ple 

funcionament actualment.  

A dia d’avui, la NASA té nombroses missions espacials en marxa. Té un gran nombre de 

satèl·lits orbitant el nostre planeta, tot i que no tots es dediquen a l’estudi de la Terra. 

Molts estan dotats d’instruments per a l’estudi de l’espai profund i llunyà, com el famós 

telescopi Kepler (2009); la WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) (2009), que estudia 

les emissions de radiació infraroja; la NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope Array) 

(2012), que estudia emissions de rajos X a l’espai profund… Altres missions tenen planetes 

o altres cossos celestes com a objecte d’estudi: l’Opportunity i el Curiosity (part del 

programa Mars Exploration Rover), per exemple, és un robot que va ser dissenyat per 

explorar la superfície de Mart el 2003 buscant evidències de vida present actualment o en 

el passat. Posteriorment, al 2012 s’ha enviat a Mart el Curiosity MSL (Mars Science 

Laboratory), un rover amb una missió semblant, però amb una tecnologia molt més 

avançada. A aquests dos robots que fan el treball de camp els acompanya una sonda 

Il·lustració 5: La sonda Voyager 1 és l’objecte humà que es 
troba a més distància de la Terra. Actualment es troba a 
2x10^10 km de la Terra. Viatja sense cap destinació concreta. 
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orbitant el planeta, la MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). A planetes més llunyans hi 

trobem la sonda Juno, que estudia el gegant gasós del nostre sistema. 

El pressupost de la NASA és el més elevat amb diferència entre totes les agències 

espacials. El percentatge de pressupost federal que es destina a la NASA sempre ha rondat 

l’1% des de mitjans de la dècada dels 70, després d’arribar a un 4,41% durant l’era Apollo, 

en l’anomenada “era daurada de l’exploració espacial”. El pressupost de l’any 2015 va ser 

de 18.010 milions de dòlars, i es preveu que pujarà fins als 19.500 en cinc anys. El 

percentatge de pressupost que es dedica a l’agència respecte el total dels EUA es manté 

constant al voltant de 0,5% des de fa uns 10 anys, quan va deixar de caure. 

La màxima autoritat administrativa de l’agència és designada pel mateix president dels 

Estats Units, i tot i que es tracta d’una agència independent, la continuïtat o el final dels 

projectes poden dependre directament de la voluntat d’aquesta figura. Les tasques 

administratives es realitzen des de les oficines generals de Washington, mentre que la part 

de recerca i desenvolupament es duu a terme en 10 centres o parcs tecnològics. Els dos 

més coneguts són el John F. Kennedy Space Center (KSC), situat a Florida, i el Jet 

Propulsion Laboratory de Califòrnia. Dins el primer, hi trobem el complex de llançament de 

Cap Canaveral, des d’on s’efectuen tots els llançaments de coets americans des del 1969. 

El segon, segurament un dels centres de recerca més capdavanters, és l’operador de les 

principals missions i qui en desenvolupa la tecnologia. 

Es calcula que la NASA té més de 17.200 treballadors, dels quals un 64% són enginyers i 

científics dedicats a la recerca, mentre que la resta es dediquen a tasques administratives. 

 

ESA 

Acabada la Segona Guerra Mundial, potències com els Estats Units o la URSS van tenir 

recursos suficients per invertir en recerca i desenvolupament en ciències aeroespacials. 

Les nacions europees, en veure que no serien capaces de competir contra les dues 

potències, van decidir crear dues agències espacials diferents: l’ESRO (European Space 

Research Organization), encarregada fonamentalment de la recerca i desenvolupament de 

satèl·lits; i l’ELDO (European Launch Development Organization), encarregada de 

desenvolupar un sistema propi per al llançament d’aquests satèl·lits. 
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L’ESA (European Space Agency) tal i com es coneix avui dia va ser fundada en una 

convenció el 30 de maig de 1975, quan l’ESRO es va fusionar amb l’ELDO. L’objectiu 

d’aquesta nova agència espacial internacional era promoure i treballar en la recerca 

científica espacial des de la cooperació entre països. Aquesta recerca ha de ser sempre 

amb fins pacífics i facilitant la cooperació entre estats europeus.  

L’agència ha dut a terme 76 missions espacials al llarg de la seva història. Entre elles 

trobem missions amb fins científics, altres per a la comunicació, per a sistemes de 

navegació o fins i tot per a la previsió meteorològica (la sèrie de satèl·lits Meteosat, del 

1977 al 2002, és de la ESA). Un dels primers afers que va intentar resoldre l’ESA era el de la 

independència en l’accés a l’espai. Per això necessitava un sistema de llançament propi 

que permetés dur a l’espai satèl·lits i sondes de l’agència. L’Ariane 1, que va enlairar-se per 

primera vegada l’any 1979, va ser el coet llançador per la ESA des del 1986. Els dos 

predecessors de l’Ariane van ser només passos necessaris per al desenvolupament d’un 

coet molt més avançat, l’Ariane 4 (1988-2003). El següent llançador, l’Ariane 5, va tenir 

problemes en els primers llançaments, però ràpidament es va establir com a un dels coets 

més competitius del món. Acabat el 2015 aquest coet ha realitzat amb èxit 73 llançaments. 

El successor de l’Ariane 5, l’Ariane 6, està en fases primerenques del procés de 

desenvolupament i es preveu que sigui operatiu a la dècada dels 2020. 

Pel que fa a les missions científiques, l’ESA va aconseguir un gran nombre d’èxits en 

projectes orbitant la Terra. Per això el 1986 es va veure amb cor de començar la missió 

Giotto, el primer projecte amb l’espai profund com a objecte d’estudi (en concret 

estudiava els cometes Halley i Grigg-Skjellerup). Una altra ambiciosa missió va ser el 

satèl·lit Hipparcos (1989), una artefacte encarregat de determinar la posició de 2,5 milions 

d’estrelles. Els resultats es van publicar en forma d’un mapa estel·lar anomenat Catàleg 

Tycho. Durant els anys 90, la NASA va realitzar molts projectes en comú amb la ESA: 

Ulysses (1990, estudia el Sol mentre l’orbita) el famós Telescopi Espacial Hubble (1990, 

observa i fotografia l’espai profund), SOHO (1995, observació i estudi del Sol). La missió 

més recent i segurament la més mediàtica és la de la sonda espacial Cassini-Huygens 

(1997), que consistia en una sonda orbital de Saturn (Cassini, operada per la NASA) i un 

mòdul de descens a Tità, una de les llunes més interessants del nostre sistema solar per la 

seva similitud amb una Terra prehistòrica. Aquest vehicle d’aterratge, anomenat Huygens, 

estava desenvolupat, construït i operat per l’ESA. 
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Als començaments del nou mil·lenni, l’ESA s’havia establert com una de les agències 

capdavanteres en la recerca espacial, juntament amb la NASA, JAXA, CNSA i RKA. Durant la 

dècada dels 90, l’ESA i la NASA havien cooperat en diferents projectes. Tot i això, les 

restriccions legals en l’intercanvi d’informació establertes per les Forces Armades 

estatunidenques van fer que l’agència europea confiés més en cooperacions amb països 

com Rússia o fins i tot en treballar sola. Alguns fets que constaten aquesta autoconfiança 

són les exitoses missions SMART-1 (2003), que experimenten amb nous sistemes de 

propulsió. Les missions Mars Express (2003) i Venus Express (2005) van suposar les 

primeres sondes europees orbitant aquests planetes. La sonda Rosseta (2004) també és un 

projecte de l’ESA en solitari que buscava comprendre la creació del Sistema Solar estudiant 

un dels cometes més grans que orbita el sol.  

L’ESA també ha col·laborat des de sempre en la ISS, i de fet té en marxa un projecte per 

dur-hi un braç robòtic al 2017. Sens dubte, la missió a la qual s’hi dedica més atenció és 

Gaia, un observatori espacial llançat el 2013 que ajudarà a crear un catàleg astronòmic en 

3D de 1000 milions d’estrelles. Entre els ambiciosos projectes que té planificats l’agència 

en un futur, hi destaquen la sonda Bepicolombo (projectada pel 2018), que serà la primera 

sonda europea a Mercuri; la nau 

espacial Euclid (projectada pel 

2020), que estudiarà els efectes 

de la matèria i  l’energia fosca a 

l’univers; la missió Juice (2022), 

que viatjarà al sistema de Júpiter; 

o el projecte Athena (2028), que 

buscarà grans fonts d’energia a 

l’espai profund per buscar 

objectes massius com forats negres.  

L’ESA va ser fundada per 10 estats europeus, tot i que actualment ja té 22 estats membres 

i un membre associat, Canadà. Està finançada per contribucions dels estats membres i en 

bona part també per la Unió Europea. Cada membre ha de contribuir econòmicament de 

manera obligatòria en recerca i desenvolupament de caire molt general, i després poden 

contribuir de manera opcional a programes espacials concrets com el desenvolupament de 

llançadors, observació de la Terra, exploració tripulada i no tripulada… L’estat que aporta 

Il·lustració 6: La nau Gaia, que va costar 650 milions d’euros a 
l’ESA 
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més capital és Alemanya (24,6%) seguida de França (22,2%). El pressupost total del 2016 

va ser de 5.250 milers de milions d’euros. Les oficines centrals de l’agència es troben a 

París, mentre que els centres de recerca propis de l’ESA es troben repartits entre els estats 

membres que més hi contribueixen. La majoria de llançaments es duen a terme des del 

complex científic Guaiana Space Center, situat a la Guaiana Francesa (la proximitat a 

l’Equador dóna als coets un impuls addicional). 

 

FKA 

La FKA (Agència Espacial Federal Russa) o Roscosmos es va formar sota el nom de RKA el 

25 de febrer de 1992 després del desmembrament de la Unió Soviètica i la dissolució del 

seu programa espacial. Aquesta agència governamental utilitza la tecnologia i les 

instal·lacions que van pertànyer al programa espacial soviètic i és responsable del 

programa espacial no militar i de la investigació en aeronàutica. 

El programa espacial soviètic havia sigut pioner en l’exploració espacial, sent la gran 

competència dels Estats Units durant la denominada carrera espacial (1957-1975). Van 

convertir-se els primers a posar un satèl·lit en 

òrbita (Sputnik 1), a enviar un ésser viu a l’espai 

(gossa Laika a bord de l’Sputnik 2), a enviar un 

home a l’espai (Yuri Gagarin en una missió del 

programa Vostok) i a enviar sondes 

interplanetàries a Mart (Marsnik 1) i a Venus 

(Venera 1). Un altre èxit molt destacat va ser la 

posada en òrbita de la primera estació espacial 

d’investigació habitada permanentment al 1986, 

la soviètica MIR (significa “pau” o “món” en rus), que després va passar a disposició de la 

FKA.  

Durant els inicis de la nova agència, Rússia vivia una dura època de crisi que va obligar a la 

Roscosmos a buscar noves maneres de mantenir actius els seus programes espacials. 

L’agència es va convertir en líder en llançaments de satèl·lits comercials i en turisme 

espacial, mentre que les missions científiques i l’exploració interplanetària van tenir un 

paper molt secundari. Tot i així, la FKA va aconseguir mantenir operativa la MIR, va 

Il·lustració 7: Sputnik 1, llançat el 4 d’octubre de 
1957. 
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contribuir en l’Estació Espacial Internacional (ISS), i fins i tot va continuar posant a l’espai 

algunes missions espacials com la Soyuz i Progress. La situació, però, va canviar al 2005 

quan va arribar un període d’alta prosperitat econòmica que va fer que els pressupostos 

per la FKA es disparessin. Al 2006 l’agència disposava de 900 milions de dòlars 

estatunidencs, que suposava un increment del 33% respecte el 2005. Fins la crisi 

econòmica global del 2009, el pressupost no deixaria d’augmentar entre un 5 i un 10% 

l’any. Aquest període de bonança econòmica es veuria reflectit en les missions que es van 

idear en aquella època: el satèl·lit Koronas-Foton (2009), dedicat a la recerca solar; el 

radiotelescopi Spektr-R (2011); l’observador d’astrofísica d’altes energies Spektr-RG (2015) 

o el telescopi projectat pel 2021 d’ones de longitud nanomètrica World Space 

Observatory-Ultraviolet (WSO-UV).  

A banda de noves missions científiques, també ha posat en òrbita una nova sèrie de 

satèl·lits meteorològics, els Electro L (2011). Les prioritats durant aquesta època inclouen 

la nova sèrie de coets de llançament Angara, llançadors dissenyats per enviar grans 

càrregues en òrbita, reduint la dependència de Rússia respecte Kazakhstan (on Rússia té 

llogat un cosmòdrom per càrregues pesades) i respecte Ucraïna (a qui Rússia compra coets 

Zenit). L’altra gran projecte de Rússia és el desenvolupament d’un sistema de navegació 

satèl·lit propi, que serà operat per les Forces Russes de Defensa Aeroespacial. Aquest 

sistema, anomenat GLONASS és segurament la prioritat número 1 de Rússia en aquest 

camp tecnològic, i per això fins i tot té la seva pròpia línia de pressupost. L’agència també 

ha tingut un paper molt protagonista com a contribuïdora tecnològica i d’astronautes a 

l’ISS. De fet, des de 2009, la meitat del pressupost destinat a l’agència es gasta en missions 

tripulades, les quals la majoria són de transport d’astronautes per a aquesta estació 

espacial.  

El sector espacial rus va patir una profunda reorganització com a resultat d’una llarga sèrie 

de problemes i fallades en llançaments. El llançament fallit d’un coet Proton-M va fer de 

detonant, i a partir d’aleshores es van començar a prendre mesures. Segons el ministre rus 

d’Indústria de Defensa, aquestes mesures “significaran la fi de la indústria espacial [russa] 

així com la coneixem”. Entre els plans de reorganització hi entrava una unificació de 

l’estructura de comandament, reestructuració de branques i eliminació d’organismes i 

estructures inútils (fet que implicava acomiadaments). 
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Entre els programes actuals de l’agencia, s’hi troba evidentment la col·laboració amb l’ISS. 

Actualment és l’única agència que obre la porta de l’espai als civils, el que s’anomena 

turisme espacial. A través de l’empresa Space Adventures, passatgers que s’ho puguin 

permetre tenen l’oportunitat de volar a l’espai. Des de 2009, només sis turistes espacials 

han contractat Roscosmos i han volat a bord de mòduls espacials. Es calcula que el preu 

pel qual ronden aquests viatges és de 20 milions de dòlars. L’agència també té en marxa 

diversos programes de recerca purament científica: el programa Luna-Glob (prevista pel 

2018) inclou un orbitador i un vehicle de descens per la Lluna per intentar aclarir l’origen 

del nostre satèl·lit, o Venera-D (prevista pel 2025), que és una sonda que observarà Venus.  

L’agència utilitza una gran família 

de coets per dur a l’espai sondes i 

satèl·lits. El més famós és l’R-7, 

també conegut com el coet Soyuz, 

que pot dur fins a 7,5 tones a 

òrbita. Per càrregues més grans, 

Rússia utilitza el seu coet Proton, 

que pot arribar a portar 20 tones 

de càrrega. Altres coets que utilitza 

l’agència són el Cosmos-3M o el 

Rokot, per càrregues més petites.  

Comptant els treballadors d’indústria i d’empreses científiques subcontractades, es calcula 

que 238.000 empleats treballen el sector espacial rus. El nombre de treballadors de la 

Roscosmos amb contracte fix es desconeix. Les oficines centrals de l’agència estan situades 

a Moscú, mentre que el centre de control de missions està situat prop de la ciutat de 

Korolev. El centre d’entrenament d’astronautes, anomenat Yuri Gagarin, està situat a Star 

City. El port aeri amb més llançaments completats és el complex que lloga l’agència a 

Kazakhstan (antiga URSS) anomenat Cosmòdrom Baikonur. 

 

JAXA 

La JAXA (Japan Aerospace eXploration Agency) es fa fundar l’1 d’octubre del 2003 com a 

resultat d’una fusió entre les tres grans organitzacions japoneses dedicades a la recerca i 

Il·lustració 8: Llançament d’un coet Soyuz 2-1A. 
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desenvolupament en tecnologies aeroespacials: l’ISAS (Institute of Space and Astronautical 

Science), la NAL (National Space Laboratory of Japan) i la NASDA (National Space 

Development Agency of Japan). Aquesta agència es va constituir com una institució amb 

independència administrativa, però que respon davant del Ministeri d’Educació, Cultura, 

Esports, Ciència i Tecnologia i al Ministeri d’Afers Interiors i Comunicacions. Va ser fundada 

per a la recerca amb aplicacions sempre pacífiques i civils, però això va canviar el 2012, 

quan el camp de treball de la JAXA va estendre’s també a desenvolupament espacial 

militar, com per exemple sistemes per la detecció de míssils. 

Anteriorment a la creació de la JAXA, el Japó ja havia tingut les primeres preses de 

contacte amb l’espai. L’ISAS era responsable de l’espai i l’exploració planetària, mentre 

que la NAL s’havia especialitzat en recerca en aviació. La NASDA, que ja tenia més de 30 

anys d’història, havia desenvolupat satèl·lits, coets, i havia construït el seu primer mòdul 

espacial Japanese Experiment Module, annexat a l’ISS. La NASDA també havia entrenat 

astronautes japonesos que havien estat a l’espai en transbordadors espacials dels Estats 

Units.  

La JAXA ha dut a terme des de missions purament científiques i de recerca espacial a 

projectes per satèl·lits de comunicacions o d’observació de la terra (satèl·lits 

meteorològics, per exemple). Una de les missions més importants i mediàtiques de 

l’agència des de la seva fundació és la de la sonda Hayabusa (2003), que havia de recollir 

mostres d’un asteroide i retornar-les a la Terra. La missió va aconseguir sobreposar-se a 

grans dificultats, com la pèrdua de la minisonda Minverva, que havia d’arribar a la 

superfície de l’asteroide. Per 

problemes de càlculs i mesures la 

sonda es va perdre en l’espai 

sense arribar a tocar mai 

l’asteroide. Tot i així, el vehicle 

principal va aconseguir aterrar a 

la superfície del cos, recollir les 

mostres i tornar-les a la Terra, 

convertint-se en un dels 

esdeveniments científics més 

importants de l’any. L’exploració 

Il·lustració 9: Recreació artística de la sonda Hayabusa aproximant-
se a l’asteroide. 
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lunar també entrava dins el programa espacial japonès, i el 2007 l’agència va llançar 

exitosament l’orbitador lunar Kayuga (també conegut com a Selene), que va aportar dades 

per discutir l’origen i l’evolució del nostre satèl·lit. Pel que fa a l’exploració planetària, 

l’ISAS ja havia dissenyat alguna missió, com la Planet-B Nozomi (1998, explorador orbital 

de Mart que va fallar), fet que va animar a la JAXA a realitzar una missió a Venus. El Planet-

C Akatsuki va ser llaçat el 2010 convertint-se en el primer vehicle japonès en orbitar un 

altre planeta. L’agència té previst participar en projectes comuns entre agències com la 

missió Laplace Jupiter (prevista aproximadament pel 2020), la qual va ser proposada per la 

JAXA; o Juice (prevista pel 2022), en aquest cas liderada per l’ESA.  

L’agència té 1500 treballadors amb contracte fix i un pressupost que gira entorn els 2.000 

milions de dòlars US. L’any 2015 va tenir un pressupost d’exactament 2.030 milions de 

dòlars. Les seves oficines centrals es troben situades a Tòquio, mentre que la recerca i 

desenvolupament es realitza en diferents centres repartits pel país. Destaquen el 

Tenegashima Space Center, el lloc de llançament dels coets que utilitza l’agència per la 

majoria de missions. També destaca el Tsakuba Space Center (TKSC), un capdavanter 

centre de recerca en satèl·lits i coets, que a més a més desenvolupa equipament per als 

experiments al Japanese Experiment Module Kibe de la ISS. El reclutament i entrenament 

dels astronautes també es duu a terme al TKSC. 

 

CNSA 

La CNSA (China National Space Administration) es va crear el 1993 quan el Ministeri 

d’Indústria Aeroespacial es va dividir en dos nous òrgans: la CNSA i la Corporació 

Aeroespacial de la Xina (CASC). La primera havia de dedicar-se a l’administració, mentre 

que el segon havia de responsabilitzar-se de l’execució. Degut al poc rendiment d’aquest 

sistema, els dos cossos van passar a formar una gran agència, la CNSA.  

La Xina ja tenia experiència en la indústria aeroespacial. A finals de la dècada de 1950, el 

país va iniciar un programa de míssils espacials en resposta a una percepció d’inferioritat 

respecte els EUA i la Unió Soviètica. Des de llavors i fins a la creació de la nova agència 

CNSA, la Xina va dur a terme un gran nombre de projectes i missions espacials. Entre ells 

s’hi troben llançaments de nombrosos satèl·lits amb diverses utilitats i fins i tot plans per 

dur homes a l’espai (Project 714). Al 1992 es va posar en marxa el Project 921, també 
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anomenat Programa Shenzhou. El seu objectiu era el llançament d’una nau tripulada. Es 

van llançar amb èxit quatre missions no tripulades des del 1999 fins al 2002 (Shenzhou 1-

4), i finalment es va convertir en la tercera 

nació en enviar un home a l’espai el 15 

d’octubre de 2003, a bord de la Shenzhou 

5. Un altre ambiciós projecte de la CNSA és 

el Tiangong, un programa aliè a qualsevol 

altra estació espacial que pretén construir-

ne una. El primer mòdul d’aquesta nova 

estació xinesa, un laboratori espacial, va 

ser llançat el 29 de setembre de 2011. A 

continuació es construiran dos mòduls més, els Tiangong 2 i 3 (previstos per al 2020). Les 

missions Shenzhou seguiran sent les encarregades del transport dels astronautes a 

l’estació. .  

Un altre programa de la CNSA és el de l’exploració de la Lluna, que s’està duent a terme 

actualment. La primera fase consistia en dues missions orbitals (Chang’e 1 i 2) que van 

recopilar les dades necessàries per a l’èxit de la segona fase. La segona fase planejava 

l’aterratge de dues naus a la Lluna. La sonda Chang’e 3 ho va aconseguir el 14 de 

desembre de 2013, mentre que la Chang’e 4 es va posposar fins al 2020. La següent fase 

consisteix en la recollida i retorn a la Terra de mostres mitjançant dues sondes més, 

mentre que l’última planeja l’enviament d’una missió tripulada al satèl·lit i l’establiment 

d’una base permanent. La CNSA ja construeix un nou port espacial molt proper a l’Equador 

per reduir l’energia necessària per al llançament d’aquestes missions.  

Els coets emprats per l’agència són majoritàriament de la família Long March. El model 

emprat actualment és de quarta generació (Long March 4B), però l’agència continua 

desenvolupant contínuament més models d’aquesta família.  

Les oficines centrals de l’agència es troben a Beijing. Es calcula que l’agència en si té un 

nombre molt reduït de treballadors amb contracte fix, però comptant tots els treballadors 

del sector aeroespacial que treballen conjuntament amb la CNSA, sumen més de 100.000 

empleats.  

 

Il·lustració 10: La Shenzhou 1. 
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Cronologia de l’exploració espacial 

 

4 d’octubre de 1957: Cosmòdrom de Baikonur, Kazakhstan (antiga URSS). La Unió 

Soviètica llança el primer satèl·lit artificial, l’Sputnik 1 

3 de novembre de 1957: Cosmòdrom de Baikonur, Kazakhstan (antiga URSS). La Unió 

Soviètica llança l’Sputnik 2 amb la gossa Laika a bord. L’animal, que havia sigut recollit dels 

carrers de Moscou, va morir per efecte del sobreescalfament de la nau. 

 

 

 

 

 

6 de desembre de 1957: Estació de les Forces Aèries de Cap Canaveral, Florida. El primer 

intent dels Estats Units per respondre els dos exitosos satèl·lits russos va ser un fracàs 

total. El coet, que transportava el satèl·lit Vanguard TV3 va explotar a la plataforma de 

llançament. Va ser batejat per la premsa com a kaputnik. 

 

 

 

 

 

31 de gener de 1958: Estació de les Forces Aèries de Cap Canaveral, Florida. Els Estats 

Units llancen amb èxit el seu primer satèl·lit, l’Explorer 1. 

Il·lustració 11: La gossa Laika dies abans del llançament 
del satèl·lit. 

Il·lustració 12: Explosió del coet que transportava 
el Vanguard TV3 durant el llançament. 
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28 de maig de 1959: Estació de les Forces Aèries de Cap Canaveral, Florida. Els Estats 

Units envien a l’espai els micos Able i Bakers, que es convertiran en els dos primers éssers 

vius que tornen amb vida a la Terra. 

 

 

 

 

 

 

12 d’abril de 1961: Cosmòdrom de Baikonur, Kazakhstan (antiga URSS). La Unió Soviètica 

envia Yuri Gagarin a l’espai dins la Vostok 1, que es converteix en el primer home en viatjar 

a l’espai. 

 

 

 

 

 

25 de maig de 1961: seu principal de la NASA, Washington DC. A petició del president 

Kennedy, s’aprova un pressupost multimilionari pel programa Apollo. Acabat el programa, 

hauria arribat als 20.000 milions de dòlars, equivalent a 160.000 milions de dòlars actuals. 

16 de juny de 1963: Cosmòdrom de Baikonur, Kazakhstan (antiga URSS). La Unió 

Soviètica envia la primer dona a l’espai: Valentina Tereshkova. 

 

Il·lustració 13: Un reportatge sobre els micos Able i Baker a la 
portada de la revista Life. 

Il·lustració 14: Yuri Gagarin dins la nau que el 
convertiria en el primer astronauta en viatjar a l’espai. 
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20 de juliol de 1969: Sud Mare Tranquillitalis, superfície lunar. La tripulació de l’Apollo 11 

arriba a la Lluna a bord del mòdul d’aterratge Eagle 3 i Neil Armstrong es converteix en el 

primer home en la historia de la humanitat en trepitjar el nostre satèl·lit. 

 

 

 

 

 

 

13 d’abril de 1970: Entre la Lluna i la Terra. L’Apollo 13, amb la missió d’aterrar a la regió 

Fra Mauro de la Lluna, va patir una explosió a bord de la nau que va obligar a abortar la 

missió i tornar a la Terra. “Houston, tenim un problema” va ser la ara famosa frase del cap 

de la missió Jim Lovell a la base de control. 

19 d’abril de 1971: Cosmòdrom de Baikonur, Kazakhstan (antiga URSS). La Unió Soviètica 

llança a l’espai els primers mòduls de la primera estació espacial de la història: Salyut. 

20 de juliol de 1976: Chryse Planitita, superfície marciana. La primera de les dues 

ambicioses Viking aterra a Mart.  

 

Il·lustració 15: Valentina Tereshkova sortint de la Vostok 6. 

Il·lustració 16: La petjada de Neil Armstrong, la primera 
d’un home al nostre satèl·lit. 

Il·lustració 1: Reproducció d’un mòdul d’aterratge 
Viking. 
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12 d’abril del 1981: Estació de les Forces Aèries de Cap Canaveral, Florida. Amb el 

llançament de la nau espacial Columbia, s’inaugura l’era dels transbordadors espacials. 

24 de gener del 1986: 15 km sobre el Centre espacial Kennedy, Florida. El transbordador 

Challenger es desintegra després de 73 segons de vol. Els set astronautes que anaven a 

bord van morir. La finestra de llançament de transbordadors va quedar tancada durant dos 

anys i mig. 

 

 

 

 

 

24 d’abril del 1990: Estació de les Forces Aèries de Cap Canaveral, Florida. Es llança el 

Telescopi Espacial Hubble des del transbordador Discovery. Encara en funcionament, és un 

dels instruments més rendibilitzats pel que fa a descobertes científiques. 

Il·lustració 18: La flota de transbordadors de la NASA estava composta per aquests cinc: Columbia, Challenger, 
Discovery, Atlantis i Endeavour. 

Il·lustració 19: Desintegració del Challenger. 
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22 de març del 1995: Òrbita terrestre. L’astronauta Valeriy Polyakov estableix el rècord 

(encara vigent) de més temps a l’espai. Va passar 437 dies, 17 hores i 58 minuts orbitant la 

Terra a bord de l’estació espacial russa Mir. 

20 de novembre del 1998: Cosmòdrom de Baikonur, Kazakhstan (antiga URSS). Es llança 

el mòdul Zarya, la primera peça de la gran Estació Espacial Internacional.  

4 de gener del 2004: Cràter Gusev, superfície marciana. El rover de la NASA Spirit aterra a 

Mart, tres setmanes abans que el seu bessó Opportunity. Estudiaran el planeta durant 

anys superant de llarg la seva esperança de vida prevista. 

 

6 d’agost del 2011: Cràter Gale, superfície marciana. El rover Curiosity, part de la missió 

Mars Science Laboratory, aterra a Mart. Carregat d’instrumentació d’última generació, 

estudiarà Mart com a mínim fins 2020. 

Il·lustració 20 i 21: Dues de les imatges més espectaculars capturades pel satèl·lit Hubble. 

Il·lustració 22 i 23: Recreacions 
artístiques de l’Spirit (2003) i el 
Curiosity(2012). 
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Les missions espacials: les diferents fases d’una missió 
 

Relatar el procés pel qual passa una missió espacial, des de la seva proposta fins al fi de la 

missió, és una tasca difícil a causa de la seva complexitat i de les diferents maneres que es 

pot dur a terme. El resum següent és una generalització i esquematització del procés per 

fer-lo més comprensible i estar menys exposat a possibles errors. Tot i això, no és 

compatible amb totes les missions espacials. Ens centrarem en les que tenen com a 

objectiu el sobrevol d’un cos celeste o el descens a la seva superfície per part d’una sonda. 

 

Les diferents fases 

El procediment s’ha dividit en cinc fases, tot i que existeixen activitats que en certa manera 

estan deslligades d’aquestes fases i es duen a terme durant més d’una fase (com per 

exemple la recerca tecnològica i el desenvolupament d’equipament científic per a vehicles 

espacials). Les cinc fases són: proposta, viabilitat i acceptació; desenvolupament tecnològic 

i construcció de la sonda; llançament i viatge; missió primària; extensions de missió. 

La primera fase l’hem anomenat proposta, viabilitat i acceptació. El primer pas del llarg 

procés és la proposta d’una missió per part d’algú. Aquesta proposta pot ser efectuada per 

les mateixes oficines centrals de l’agència, per centres de recerca associats, o per 

organitzacions científiques i aeroespacials externes. L’agència designa un comitè que 

estudiarà la viabilitat de la missió i el cost que tindrà. A partir d’aquest informe, es decideix 

si la missió s’accepta i es duu a terme, o si no s’accepta.  

La segona fase comença quan s’ha aprovat la missió. Des de l’agència se li ha donat un 

pressupost al qual s’ha de cenyir, i tot està llest per començar a dissenyar i construir la 

sonda. Tot i així, només existeix un disseny preliminar de la nau. La construcció no és duu a 

terme de manera conjunta, es reparteix i s’assigna a diferents grups científics. Alguns són 

els principals col·laboradors associats mentre que d’altres són empreses del sector privat. 

Durant la construcció de les diferents parts del vehicle i la instrumentació que durà, és duu 

a terme molta recerca científica, ja que sovint la tecnologia que es necessita encara no 

s’ha desenvolupat. És per aquest motiu que sovint es defensa l’exploració espacial: perquè 
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obliga a invertir en recerca i desenvolupament. Un cop acabada la construcció de la sonda 

i la seva instrumentació, es sotmet a unes dures proves que garanteixen el bon 

funcionament de la nau. En general es demana que tot vehicle llançat a l’espai tingui una 

fiabilitat del 99,9%, ja que una fallada a l’espai suposaria un increïble fracàs per a l’agència. 

Aquesta fiabilitat que es busca és encara més exagerada quan es tracta d’una missió 

tripulada. Acabat aquest llarg període de proves, si la nau les ha superat, està llesta per 

començar el seu viatge espacial. 

La sonda serà portada a l’espai a bord d’un coet. Les agències més grans tenen la seva 

pròpia família de coets, i segons la càrrega que hagin de dur a l’espai n’utilitzen uns o 

altres. Un cop llançat el coet, aquest deixa anar la sonda, que començarà el seu viatge fins 

al seu objecte d’estudi. 

Quan la sonda arriba a la seva destinació, comença el que s’anomena la missió primària. La 

missió primària és pel que el vehicle i la instrumentació s’ha dissenyat. Normalment està 

marcada pels dies que durarà la missió. Durant aquest temps, la sonda realitza la 

investigació que ha de fer sobre el planeta, satèl·lit o meteorit utilitzant la seva 

instrumentació al màxim rendiment. Tota la informació i dades que la nau va recopilant 

s’envien a la Terra. En principi, si tot ha funcionat a la perfecció, la missió ja queda 

amortitzada, perquè s’ha realitzat l’observació i experimentació que es volia. Però si 

l’agència ha aconseguit enviar una nau a milers de quilòmetres de distància i encara 

funciona, no donarà per acabada la missió i n’intentarà allargar la vida al màxim perquè 

pugui fer noves observacions i descobriments. Aquesta fase s’anomena extensions de la 

missió. 

Cada extensió comporta una aprovació d’un pressupost propi, ja que implica un gran equip 

que segueixi operant la missió, així com també la utilització de les enormes antenes per 

captar els senyals enviats per la nau o la utilització dels capdavanters sistemes informàtics. 

Tot i així, aquestes ampliacions són molt habituals, a excepció de quan la nau està molt 

deteriorada i els instruments ja no són útils per a l’observació i experimentació. En aquest 

cas, es desactiva la sonda i s’abandona a l’espai. Alguna vegada els operadors han permès 

que la seva sonda s’estavelli contra el seu objecte d’estudi, com la sonda Galileo a Júpiter. 

El càlcul de l’esperança de vida d’un vehicle espacial sovint és extremadament pessimista, 

ja que en la majoria de casos acostumen a multiplicar la vida útil que s’esperava d’ells. 

Com a curiositat, el rover Opportunity (2004) tenia com a missió primària 90 sols (dies 
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marcians) d’estudi de Mart. Encara avui roman operatiu, després de 4500 sols a la 

superfície del planeta roig. 

Mart 
 

Característiques del planeta 

Mart és el quart planeta del Sistema Solar des del Sol i és el segon més petit, després de 

Mercuri. Ja era conegut pels egipcis, els babilonis o els grecs, però el seu nom modern és el 

que li van posar els romans en honor al seu Déu de la guerra, mart. També és conegut amb 

el nom de “planeta vermell” o “planeta roig”.  

Com el nostre planeta, té una forma el·lipsoïdal (aplanat pels pols). El seu diàmetre 

equatorial és de 6794 km i el seu diàmetre 

polar de 6750 km. La seva massa és de 6,4 x 

10^23 Kg, un 11% la de la Terra, fent que la 

seva gravetat a la superfície sigui de només 

3,69 m/(s^2). Un cos a Mart pesaria ⅓ del 

seu pes a la Terra. Té dos satèl·lits naturals: 

Fobos i Deimos. 

 

 

Formació 

Mart es va formar, juntament amb la resta de cossos del Sistema Solar, fa 

aproximadament 4.600 milions d’anys. La teoria més acceptada amb diferència sobre la 

formació del Sistema Solar explica que va començar com un gran i dens núvol de gas fred i 

pols, anomenat Nebulosa Solar. La nebulosa va col·lapsar a causa de la seva pròpia 

gravetat convertint-se en un disc giratori pla. Una enorme quantitat de matèria va ser 

atreta cap al centre del disc formant el Sol. 

Altres partícules de matèria es van ajuntar formant planetesimals, petits objectes sòlids 

que es van combinar per formar asteroides, cometes, llunes i planetes. El vent solar 

(partícules carregades que produeix el Sol) va escombrar els elements més lleugers com 

Il·lustració 24: Fotografia del planeta capturada per la 
sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). 
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l’hidrogen o l’heli, deixant a prop de l’estrella del sistema planetes petits i rocosos. En 

regions més allunyades, en canvi, s’hi van formar gegants gasosos fets d’hidrogen i heli.  

Aquesta teoria de la formació planetària s’anomena acreció del nucli, i és simplement el 

creixement d’un planeta per agregació de cossos menors, els planetesimals. Però 

recentment s’han descobert planetes rocosos d’increïbles dimensions orbitant altres 

estrelles, i per això ha sorgit una nova teoria per la formació planetària: el model “Tidal 

Downsizing” (encara sense traducció de l’anglès). Aquest model exposa que els planetes es 

formen inicialment a partir d’un enorme embrió planetari gasós. Tot i això, el cas de Mart 

pot ser explicat pel model d’acreció del nucli, una teoria amb més suport per part de la 

comunitat científica.  

Com tots els planetes, Mart va convertir-se ràpidament en un cos calent a causa de 

l’energia de les col·lisions de planetesimals. L'interior del planeta es va fondre i els 

elements més densos, com el ferro, van arribar al centre, que forma el nucli. Silicats més 

lleugers van formar el mantell, mentre que els menys densos de tot van formar l’escorça. 

Es creu que Mart va tenir un camp magnètic, com la Terra, però a causa del refredament 

del planeta el camp va morir. 

En el seus inicis Mart va tenir volcans actius, que van expulsar lava sobre la superfície i 

aigua i diòxid de carboni a l’atmosfera. Però com que el planeta no té activitat tectònica, 

els volcans van romandre estacionaris i creixent a cada nova erupció. 

L’activitat volcànica probablement va dotar el planeta d’una gruixuda atmosfera. El camp 

magnètic va protegir el planeta de la radiació i el vent solar. Molts estudis basats en 

diferents aspectes com l’erosió de l’aigua sobre el terreny observable actualment, o la 

pressió atmosfèrica que es calcula que Mart devia tenir aquella època, indiquen que aigua 

líquida fluïa sobre la superfície del planeta. Però aproximadament 3.500 milions d’anys 

enrere, el planeta roig va començar a refredar-se. Els volcans van començar a disminuir les 

seves erupcions i el camp magnètic va desaparèixer. L’atmosfera va quedar desprotegida i 

va ser arrossegada pel vent solar, deixant el planeta sense protecció davant la radiació, 

que va bombardejar la superfície.  

Aquestes condicions fan impossible l’existència d’aigua líquida a la superfície, però alguns 

estudis suggereixen que pot haver-hi aigua líquida atrapada sota terra o en bosses d’aire 

sota els casquets polars. 
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Òrbita i moviments de translació i rotació 

La distància mitjana de Mart al Sol és d’uns 230 milions de Km. El seu període orbital és de 

687 dies terrestres. El dia marcià (també anomenat “sol”) és lleugerament més llarg que el 

dia terrestre, dura 24 hores, 39 minuts i 35 segon. Un any marcià equival a 1 any, 320 dies i 

18 hores. La obliqüitat o inclinació axial (angle entre l’eix real de rotació i un eix 

perpendicular a l’òrbita) és de 25º, molt similar al de la Terra. Per aquest motiu Mart té 

estacions, tot i que tenen gairebé el doble de durada a causa del seu llarg període orbital. 

Mart té una òrbita amb una 

excentricitat (mesura de com la 

forma d’una òrbita es desvia de la 

d’un cercle) relativament 

pronunciada, exactament de 

0,09. Dels altres set planetes del 

Sistema Solar, només Mercuri la 

supera. Tot i això, el planeta tenia 

una òrbita molt més circular que 

actualment. Es calcula que fa 1,35 

milions d’anys (terrestres), Mart 

tenia una excentricitat aproximada de 0,002, molt més petita que la de la Terra avui en 

dia. En els últims 35.000 anys, l’òrbita de Mart ha anat augmentant la seva excentricitat a 

causa dels efectes gravitatoris dels altres planetes. La distància més curta entre la Terra i 

Mart seguirà decreixent durant els següents 25.000 anys 

 

Geologia 

Mart és un planeta rocós compost de minerals que contenen bàsicament silici, oxigen, 

metalls, i altres elements que usualment conformen la roca. La seva superfície, coberta per 

una pols extremadament fina, és fonamentalment basalt volcànic ric en òxids de ferro, que 

proporcionen el característic color roig a la seva superfície. El sòl de Mart està constituït 

principalment per oxigen (43,8%), silici (22,4%), ferro (12,1%), alumini (5,5%), magnesi 

Il·lustració 25: Esquema per fer comprensible el concepte 
d’obliqüitat. 



31 

 

(4,3%), calci (3,8%) i altres components en quantitats menors. El nucli del planeta és sòlid i 

està compost per ferro, níquel i sulfur. 

 

Actualment Mart és massa fred perquè 

l’aigua en forma líquida es trobi sobre la 

seva superfície. Se’n troba en forma de gel 

al sòl i als casquets polars. Però segons 

diversos estudis, tot apunta que l’aigua 

líquida fluïa per la superfície. Aleshores 

Mart tenia una atmosfera molt més densa, 

que retenia millor el vapor i permetia 

albergar temperatures més elevades, fet que feia possible l’existència d’oceans, llacs i rius. 

Una de les evidències més determinants per aquesta teoria és la quantitat de xarxes 

hidrogràfiques que encara conserva la superfície del planeta, que, encara que estiguin 

seques, mostren una clara erosió per part de l’aigua. Actualment, l’atmosfera de Mart 

conté un 0,01% estimat d’aigua en forma de vapor.  

Els casquets polars de Mart són fàcilment distingibles pel seu color blanquinós en 

contraposició al roig del planeta. El casquet del pol nord és molt més gran (amb una 

extensió semblant a la de Groenlàndia) i està format principalment de gel d’aigua. El pol 

sud, en canvi, és estrany. El seu casquet es compon principalment de gel de diòxid de 

carboni, el principal component de l’atmosfera del planeta. Aquest casquet és molt més 

petit que el del nord; la seva superfície representa només 1/10 respecte el casquet nord. A 

més a més, es troba en una cara del pol, mentre que l’altra cara només té gel estacionari 

durant l’estació hivernal.  

 

Geografia 

En molts aspectes la superfície de Mart és semblant a la de la Lluna i la Terra. Presenta 

formacions que es troben al nostre planeta com volcans, camps de lava, dunes de sorra i 

zones marcades per l’erosió de l’aigua. Al planeta roig també hi abunden els cràters, que 

cobreixen la superfície del nostre satèl·lit. Però Mart es diferencia lleugerament de la Lluna 

pel fet de conservar una tènue atmosfera, fet que permet que el planeta tingui forts vents 

Il·lustració 26: Superfície de Mart. 
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carregats de partícules sòlides. Això es tradueix, en termes geogràfics, a que un gran 

nombre de cràters sigui arrasat, i que per tant siguin menys comuns que al nostre satèl·lit i 

es trobin amb les parets molt desgastades. D’altra banda, la pols que arrossega el vent 

marcià cobreix els cràters més petits i altres accidents geològics de menor magnitud. Un 

dels cràters més destacats és el Hellas Planitia, situat a l’hemisferi sud, té 2.000 km de 

diàmetre i 6 km de profunditat. 

Tot i que aquests cràters estan repartits uniformement per tot el planeta, Mart presenta 

una gran diferència pel que fa a la geografia de l’hemisferi nord i el sud. L’hemisferi nord 

té una superfície molt més jove, on hi predominen els grans plans coberts de colades de 

lava. Una altra característica d’aquest hemisferi és l’existència d’una enorme inflor on s’hi 

troba el complex volcànic Tharsis. En canvi, l’hemisferi sud és alt, vell i escarpat, afectat 

per agents molt més antics, com meteorits que van impactar sobre la superfície en els 

inicis del planeta. Actualment es desconeixen les raons d’aquesta diferència en la 

geografia dels dos hemisferis. 

Tot i que Mart sigui un planeta relativament petit (el seu radi és només una mica més de la 

meitat del de la Terra), sabem que compta amb un paisatge de tal escala que fa que el 

Gran Canyó del Colorado o el mateix Everest quedin petits al seu costat. Valles Marineris 

(rep el seu nom en honor a la sonda de la NASA Mariner 9, descobridora d’aquest indret) 

és un gegantí sistema de congostos que travessa l’equador de Mart arribant a cobrir un 

quart de la circumferència equatorial del planeta, donant-li el títol de vall més llarga del 

Sistema Solar. Té unes dimensions de 

4.500 km de longitud (davant els 446 km 

del Gran Canyó), 200 km d’amplària (29 

km del Gran Canyó) i 11 km de 

profunditat màxima (1,6 km del Gran 

Canyó). La teoria més acceptada per la 

seva formació suposa que aquesta 

formació geogràfica és una falla 

tectònica, similar a la de la Rift Valley a 

l’Àfrica., i posteriorment engrandida per 

l’erosió d’un aqüífer de diòxid de carboni 

anomenat Noctis Labrynthus.  

Il·lustració 27: Valles Marineris (marcat amb blau). 
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Una altra increïble formació marciana és el volcà Olympus Mons, situat al complex volcànic 

de Tharsis. S’aixeca 25 km per sobre del pla que l’envolta, convertint-se en la muntanya 

més alta del Sistema Solar. El cim de l’Everest, el punt més alt de la Terra, només significa 

un terç de l’altura d’aquest gegant marcià. 

 

Il·lustració 28: Planisferi de Mart amb els noms de les seves formacions més importants. 

 

Climatologia 

L’atmosfera de Mart és 100 vegades més prima que la de la Terra, tot i això, té un gruix 

suficient per retenir núvols, i que fenòmens meteorològics puguin tenir lloc a la seva 

superfície. Rutinàriament, gegants remolins aixequen i remouen la pols del ferro oxidat 

que cobreix la superfície. Aquestes tempestes de pols són les més poderoses del Sistema 

Solar, capaces de cobrir la superfície amb tal quantitat de pols que tota imatge del planeta 

des de l’espai queda enterbolida durant mesos. Una teoria que intenta explicar el per què 

d’aquestes grans tempestes exposa que les petites partícules de pols absorbeixen la llum 

del sol, arribant a escalfar verdaderament la zona d’aire on es troben. La diferència de 

temperatures entre l’aire amb pols i l’aire net pot arribar a ser de 35 ºC, fent que aquest 

aire calent i polsegós es desplaci cap a regions més fredes buscant estabilitat, generant 

vents. Els vents forts aixequen més pols de la superfície, cosa que fa que encara s’escalfi 

més l’atmosfera, desencadenant més i més vent i aixecant més pols. Molt recentment i 
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gràcies a les dades obtingudes per la sonda de la NASA Mars Reconaissance Orbiter, s’han 

detectat per primer cop patrons que segueixen les tempestes de pols. S’han estat buscant 

durant dècades, però sempre basant-se en imatges de les tempestes i en el seus 

moviments. El patró més clar que s’ha trobat, en canvi, va ser capturat mesurant amb 

molta exactitud la temperatura de l’atmosfera del planeta roig. La pols aixecada pels vents 

marcians esta lligada directament amb la temperatura atmosfèrica, i això podria significar 

una millora en l’habilitat de la comunitat científica per predir les tempestes més potents. 

Les missions robòtiques i humanes a la superfície del planeta també se’n veurien molt 

beneficiades, ja que es posseiria un mínim coneixement sobre la previsió meteorològica a 

gran escala. 

De vegades, a Mart, fins i tot hi neva. Els flocs de neu marcians estan compostos més aviat 

de diòxid de carboni que d’aigua. Segons es creu, tenen la mida d’un glòbul vermell. 

La poca grossor de l’atmosfera també implica que no pugui retenir la calor de la manera 

com ho fa el nostre món. L’efecte hivernacle que produeix només augmenta la tempera 

superficial uns 5 ºC, xifra molt inferior que a la Terra, o al que s’ha observat a Venus. De 

mitjana, la temperatura de Mart és de -60 ºC, però aquesta dada no és significativa, ja que 

les diferències climatològiques segons estacions o zones del planeta són extremes. A 

l’hivern i a prop dels pols, la temperatura pot arribar a baixar fins a -125 ºC, però en un dia 

d’estiu, en molts punts del planeta es pot arribar perfectament als 20 ºC. En caure la nit, 

però, la temperatura baixa fins als -70ºC.  

 

Atmosfera 

Mart va perdre el seu camp magnètic fa 4.000 milions d’anys, possiblement per 

nombrosos impactes d’asteroides. Aquest fet va permetre que el vent solar interactués 

directament amb l’atmosfera marciana, escombrant-la i reduint-la al gruix que té 

actualment.  

L’atmosfera de mart és molt tènue; és només 1/100 part de la terrestre. Només té una 

pressió superficial de 7 a 9 mil·libars, quasi insignificant comparada amb els 1.033 

mil·libars de l’atmosfera de la Terra. La seva composició és, per ordre d’abundància: diòxid 

de carboni (95,3%), un 2,7% de nitrogen, un 1,6% d'argó i traces d'oxigen (0,15%), 

monòxid de carboni (0,07%) i vapor d'aigua (0,03%). El contingut d’ozó és 1.000 vegades 
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menor al que trobem a la Terra. És per això que la capa d’ozó marciana és incapaç de 

protegir el planeta de la radiació ultraviolada. 

Pel que fa a la composició química, l’atmosfera de Mart que coneixem avui dia és de 

segona generació, és a dir, no és la que tenia el planeta un cop format. La que va tenir en 

un principi va donar lloc a l’actual, fet que es pot corroborar amb l’observació de que 

alguns elements que conformen l’atmosfera que podem veure avui en dia, no es trobaven 

a la nebulosa primitiva que va formar el Sistema Solar. Aquesta segona atmosfera és 

resultat d’activitats del planeta, com per exemple el vulcanisme. 

 

Satèl·lits naturals 

Mart posseeix dos petits satèl·lits naturals, Fobos i Deimos, que tenen una òrbita propera 

al planeta. El seu origen encara és incert, però la teoria preferida de la comunitat científica 

és que són dos grans asteroides capturats. Una altra hipòtesi és que hagin nascut de la 

ruptura d’un únic satèl·lit original, degut a la forma que presenten els dos. Els dos satèl·lits 

van ser descoberts al 1877 per Asaph Hall. Sabem pels personatges de la mitologia grega 

que  Fobos (significa “por”) i Deimos (significa “terror”), que sempre acompanyaven al seu 

pare Ares a la batalla. Ares era pels grecs el Déu de la guerra, però era conegut pels 

romans com Mart. Es planteja la possibilitat de que Mart tingui nombroses petites llunes 

(d’uns 50-100 metres de diàmetre) o anells de pols entre les òrbites de Fobos i Deimos, 

però res d’això ha sigut descobert encara. 

 

Fobos 

Fobos és el més gran dels dos satèl·lits i és el orbita més a prop de Mart. Orbita a uns 

9.400 km del planeta amb un període de 7 

hores i 39 minuts. Té unes dimensions de 27 

x 22 x 18 km, i, com la majoria de satèl·lits de 

la seva mida, no té suficient massa com per 

arrodonir-se sota la seva pròpia gravetat. El 

cos presenta rotació síncrona, raó per la qual 

sempre en veuríem la mateixa cara des de 

Il·lustració 29: El satèl·lit marcià Fobos. 
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Mart. A través de l’anàlisi de la seva densitat s’ha especulat que pot estar compost per una 

barreja de roca i gel. No té atmosfera degut a la poca massa i gravetat. La seva superfície 

presenta nombrosos cràters, el més gros dels quals s’anomena Stickney i té gairebé 9 km 

de diàmetre. Les temperatures poden arribar als -5 ºC durant el dia, però també poden 

baixar fins als -110 ºC durant la nit. Els càlculs preveuen que Fobos no orbitarà per sempre 

el planeta roig. Cada any la seva òrbita s’acosta 1,8 cm a Mart, i es calcula que en uns 50-

100 milions anys col·lisionarà amb Mart o be col·lapsarà per la gravetat de Mart i els seus 

restes passaran a formar un anell que envoltarà el planeta. 

 

Deimos 

Deimos és el més petit i l’exterior dels dos satèl·lits naturals de Mart. La distància mitjana 

entre ell i el planeta vermell és de 23.500 km i tarda 30,3 hores en completar una volta al 

seu voltant. Les seves dimensions són de 15 x 12 x 11 km, i per tant no té suficient massa 

per tenir forma esfèrica. De la mateixa 

manera que Fobos, presenta rotació 

síncrona. Es creu que està compost per roca 

rica en materials carbònics. Tampoc té 

atmosfera per la seva mínima massa i 

gravetat. La seva superfície presenta cràters, 

però la seva superfície és bastant més suau 

que la de la seva companya Fobos, ja que 

alguns cràters s’omplen de regolita (la pols 

que cobreix la superfície de la Lluna). Té una temperatura semblant a la de Fobos, passant 

dels -5 ºC diaris als -110 ºC nocturns. Contràriament a l’altra lluna Fobos, que col·lisionarà 

amb Mart, l’òrbita de Deimos s’està allunyant del planeta vermell. Arribarà un moment 

que serà expulsada a l’espai quan s’allunyi prou del camp gravitatori de Mart. 

 

Aigua a Mart 

Un estudi del setembre de 2013, basat en les dades recollides pel rover de la NASA 

Curiosity, va calcular que actualment la superfície de Mart conté entre un 1,5 i un 3 % 

d’aigua dins la seva composició. Però aquesta informació queda en quarantena a espera 

Il·lustració 30: Deimos, el satèl·lit més petit de Mart. 
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de revisió després que la NASA anunciés una de les notícies més esperades dels últims 

anys. L’agència ja havia topat amb evidències l’any 2006, quan la sonda Mars Global 

Surveyor va fer unes fotografies que 

suggerien que en alguns punts del planeta i 

en determinades èpoques encara hi fluïa 

aigua líquida, tot i que no eren suficientment 

determinants. Durant el 2014 i el 2015, 

mitjançant l’anàlisi de fotografies obtingudes 

pels orbitadors marcians (en especial la 

Mars Reconaissance Orbiter), es van 

detectar vetes (franges que formen un 

dibuix en un material per ser de diferent color o material) que variaven segons l’estació 

sobre la superfície de Mart. A banda d’aquesta, que es va convertir en la més clara 

evidència a favor de l’existència d’aigua sobre Mart, es van obtenir més proves d’aquest 

tipus. El 28 de setembre de 2015, durant una roda de premsa, la NASA va anunciar 

finalment de que les proves eren suficientment concloents per poder afirmar que l’aigua 

encara fluïa sobre la superfície del planeta roig a l’actualitat. També és molt lícit inferir que 

si l’aigua flueix de manera temporal sobre la superfície, ho faci de manera permanent en el 

subsòl, cosa que ha sigut corroborada per la NASA. Inevitablement, s’ha tornat a abordar 

la qüestió de si sota terra hi ha un hàbitat prou humit perquè pugui albergar vida.  

Com ja s’ha comentat anteriorment, és molt probable que Mart hagués tingut oceans, llacs 

i grans xarxes hidrogràfiques en el passat, ja que hauria tingut una atmosfera capaç de 

realitzar efecte hivernacle, i que es donessin temperatures al planeta que permetessin 

l’existència d’aigua líquida sobre la 

superfície. A més, les evidències de 

l’erosió per part de l’aigua sobre la 

superfície que encara es pot veure ho 

corrobora. Un gran punt a favor dels 

partidaris d’aquesta teoria és l’estudi 

que va publicar la NASA el 2015: va 

concloure que fa 4.300 milions d’anys i 

durant 1.500 milions d’anys, el planeta Il·lustració 32: Recreació de Mart fa 4.300 milions d’anys. 

Il·lustració 31: Recreació 3D de les evidències trobades 
per les sondes orbitals en forma de xarxes hidrogràfi-
ques. 
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va tenir un extens oceà a l’hemisferi nord, amb un volum major al del l’Àrtic. Aquest oceà 

era tan profund que podria haver cobert el planeta sencer amb 130 m de profunditat. 

Altres estudis d’aquest camps veuen molt alta la probabilitat que a la denominada Badia 

de Yellowknife, al cràter Gale (situat a l’Equador del planeta) hi hagés existit un llac gran 

d’aigua dolça. 

 

Exploració de Mart 

Als anys 60, la Unió Soviètica van començar a llançar les primeres sondes espacials amb el 

planeta Mart com a objecte d’estudi. Entre el 1960 i 1962 es van efectuar 5 llançaments, 

però només un d’aquests va aconseguir sortir de l’òrbita terrestre, la Mars 1. Tot i això, les 

comunicacions van fallar durant el viatge, convertint-se en una altra missió fallida per a la 

URSS.  

La primera sonda que va sobrevolar Mart formava part del programa Mariner (1962-1973), 

que va ser un dels més exitosos de la NASA. Aquest programa va convertir moltes de les 

seves sondes en les primeres en sobrevolar o orbitar diferents planetes del Sistema Solar, 

així com també va utilitzar per primer cop l’assistència gravitatòria. Tres anys després que 

la seva bessona Mariner 3 fracassés per culpa de problemes amb els panells solars, la 

sonda Mariner 4 va sobrevolar Mart el 14 de juliol del 1965. Va aconseguir acostar-s’hi fins 

a 9.850 km i va enviar 22 fotografies de la superfície, les primeres amb suficient resolució 

per permetre distingir els cràters de la superfície. Les transmissions transespacials 

d’aquella època anaven a una velocitat de 8,33 bits/segon, mentre que avui en dia es 

transmet a 8 Megabits/segon. També es va estudiar la composició de la fina atmosfera i es 

van detectar les restes de camp magnètic del planeta.  

Després d’un altra missió fallida per part de la URSS, la NASA va llançar les sondes Mariner 

6 i 7, que a principis de 1969 es van acostar a només 3.500 km del planeta, enviant més de 

400 fotos i havent realitzat nombrosos estudis de la composició de l’atmosfera i la 

superfície.  

Fins al 1971 tot van ser fracassos per part de la NASA i la URSS, quan la sonda Mariner 9 es 

va convertir en la primera en orbitar el planeta roig. Malauradament, en aquell moment a 

Mart hi queia una enorme tempesta de pols que va fer que molts dels experiments 

científics es veiessin posposats. Tot i així, va aconseguir fer les primeres imatges d’alta 
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resolució a Fobos i Deimos. Quan la tempesta 

va acabar va començar a fer fotos de la 

superfície, i per primer cop es van començar a 

apreciar aspectes molt detallats de la seva 

geografia; es van observar per primer cop 

muntanyes, valls, grans cràters i dos pols 

diferenciats. Després d’aquest èxit la NASA va 

deixar d’enviar sondes a Mart per centrar-se 

en el Programa Viking, que intentaria enviar 

dos mòduls d’aterratge bessons a la superfície de Mart amb la intenció de buscar 

biosignatures (substància de qualsevol tipus que prova que en el passat o present hi ha 

existit vida). Per altra banda, la URSS seguia enviant sondes (Mars 2 - Mars 7), aconseguint 

alguns èxits però sense gaire repercussió científica.  

Les sondes Viking es van llançar l’agost i el novembre de 1975 i van arribar a l’òrbita 

marciana a mitjans de l’any següent. Un cop en òrbita els mòduls d’aterratge es van 

desenganxar dels orbitadors i van aterrar amb èxit a la superfície. Els dos mòduls 

carregaven un gran nombre d’instruments per realitzar experiments per buscar 

microorganismes. Els resultats, però, van ser decebedor. Tot i que els resultats no eren 

molt clars, no van trobar en cap cas clares evidències de biosignatures (com la majoria de 

gent esperava que farien). A més a més, els mòduls d’aterratge no es podien desplaçar 

sobre la superfície, fet que els limitava enormement. La missió va ser considerada per 

molts com un verdader fracàs, sobretot si es té en compte els diners que va costar el 

programa: 1.000 milions de dòlars. Tot i això es van fer per primer cop fotografies 

panoràmiques de la superfície en color, i es va estudiar amb detall el clima marcià. D’altra 

banda, els orbitadors van cartografiar la superfície del planeta fent més de 52.000 

fotografies. 

En següent gran èxit en l’exploració de Mart va ser també dels EUA, després dels fracassos 

de les sondes Phobos 1 i 2 russes i el Mars Observer americà. La Mars Global Surveyor 

(MGS), llançada al 1996, va cartografiar per primera vegada la superfície de Mart sencera. 

Però els èxits de l’agència d’aquell any encara no havien acabat: al desembre del mateix 

any es va posar en marxa la missió Mars Pathfinder, que al juliol de 1997 va deixar a la 

Il·lustració 33: Sonda Mariner 9. 
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superfície del planeta roig un mòdul d’aterratge estacionari i un petit rover anomenat 

Sojourner, el primer en desplaçar-se sobre la superfície de Mart per explorar-lo. 

El primer intent d’una altra agència per sumar-se a l’exploració del planeta roig el va fer el 

Japó amb la sonda Nozomi el 1998. El Japó pretenia estudiar el medi ambient marcià amb 

aquesta sonda, però les comunicacions es 

van perdre abans de començar la inserció 

a l’òrbita de Mart i la missió es va 

abandonar. La ESA també ho va intentar 

al 2003 amb l’ambiciosa missió Mars 

Express, que consistia en posar un 

orbitador a Mart i fer baixar un mòdul 

d’aterratge. Aquest mòdul, anomenat 

Beagle 2, duia un espectròmetre de masses 

de relacions isotòpiques, un instrument que permet determinar amb una precisió que en 

aquell moment no tenia precedents la composició química d’una mostra. La sonda orbital 

va entrar en òrbita amb èxit, però per desgràcia per l’agència, la comunicació amb la 

Beagle es va perdre pocs segons abans del seu aterratge, segurament perquè el mòdul va 

anar a parar dins un cràter.  

La NASA seguia amb el seu interès pel planeta roig, intrigat per la seva semblança a la 

Terra i la possibilitat de que alguna vegada hagi albergat vida. Per això va posar en marxa 

el programa Mars Exploration Rover (MER) al 2003, que consistia en deixar a Mart dos 

ròvers: Spirit i Opportunity. El programa anava acompanyat de l’orbitador Mars Odyssey 

(2001), que va servir com a suport de comunicacions. Spirit, que va tocar primer la 

superfície de Mart, va aportar evidències que Mart podia haver tingut formacions 

hidràuliques quan va trobar evidències de l’erosió de l’aigua. Opportunity va aterrar en 

una plana on hi abundava l’hematites, un mineral que només es forma en presència 

d’aigua. Els dos ròvers van superar amb creus la seva esperança de vida, que era de 90 sols 

(dies marcians): Spirit va romandre actiu fins 2010, excedint el seu pla original en més de 

12 anys; Opportunity encara resta operatiu avui dia, havent multiplicat per 49 la seva 

durada planejada.  

Il·lustració 34: Reproducció artística del mòdul 
d’aterratge Beagle 2. 
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Altres missions de la NASA a Mart durant els següents anys han sigut la Mars 

Reconaissance Orbiter (2005), o el mòdul d’aterratge Phoenix (2007), dissenyat per 

estudiar la història de l’aigua i 

l’habitabilitat potencial dels pols 

marcians. Al 2011 la Xina es 

sumava a la llista de potències 

(excloent USA, Rússia i Europa) 

que fracassava en l’intent 

d’explorar Mart. Ho va fer en una 

missió en col·laboració amb 

Rússia. Els russos havien 

dissenyat Phobos-Grunt, una 

sonda d’allunatge a la lluna Phobos, mentre que els xinesos pretenien fer entrar en òrbita 

la seva sonda Yinghuo-1. La missió, però, va fallar a causa de problemes durant el 

llançament.  

Al 2011 la NASA va llançar la missió Mars Science Laboratory, que consistia en el conegut 

rover que actualment 

explora la superfície de 

Mart, el Curiosity. La 

seva missió consisteix en 

estudiar si alguna 

vegada ha existit el medi 

adequat per que la vida 

s’hi pugui formar. Per 

col·laborar en la busca 

de la resposta a aquesta 

pregunta la NASA també 

ha posat en òrbita de 

Mart a la sonda MAVEN (Mars Atmospheric and Volatile EvolunioN).  

L’Índia va aconseguir el desembre de 2014 posar en òrbita una sonda al voltant de Mart, la 

Mars Orbiter Mission (MOM). Va ser un èxit total no perquè l’Índia aconseguís anivellar-se 

a la NASA, la FKA o la ESA en quant a impacte mediàtic, sinó perquè també es va convertir 

Il·lustració 35: Desenvolupament de la sonda orbital Mars 
Reconnaisance Orbiter. 

Il·lustració 36: Reproducció a mida real dels tres models de ròver enviats a Mart 
per la NASA: Spirit i Opportunity (esq.), Sojourner (mig) i Curiosity (dre.). 
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en la sonda més barata de la història en arribar a Mart i serà un model de cara al futur per 

altres agències com la NASA mateixa. 

Entre les futures missions planejades per Mart, s’hi troba, per exemple, InSight, un mòdul 

d’aterratge estacionari que estudiarà l’evolució geològica del planeta en els seus inicis. 

InSight havia de llançar-se al març de 2016, però per problemes amb alguns dels seus 

instruments es va posposar pel 2018. L’altra principal missió de la NASA pel futur és la MSL 

Mars 2020.  La ESA i la Roscosmos també tenen un projecte planejat: el rover ExoMars 

(2020), que buscarà evidències de vida passada o present a Mart. La ISRO (agència espacial 

índia) té previst enviar una segona sonda orbital al planeta, semblant a la seva anterior 

MOM entre el 2018 i el 2020. També tenen un pla semblant els Emirats Àrabs, que volen 

posar en òrbita el 2020 la Emirates Mars Mission. La CNSA, també al 2020 té previst enviar 

un orbitador, un mòdul d’aterratge i un rover. 

El novembre de 2015, l’administrador de la NASA, Charles Bolden, va afirmar que un llunyà 

però ferm objectiu de l’agència és enviar homes a Mart. La data, però, ronda el 2030, i 

encara no hi ha cap missió definida amb aquest objectiu. L’administrador va apuntar 

també que el rover planejat pel 2020 serviria per preparar la missió tripulada. 

 

Breu estudi de les missions més importants 
 

1974, Programa Viking: Viking 1 i 2 

El programa Viking va néixer d’un anterior programa de la NASA per l’exploració de Mart 

anomenat Voyager Mars (que no guarda relació amb les sondes Voyager (1977), 

destinades a explorar fins les fronteres del Sistema Solar). Aquest antic programa pretenia 

enviar diverses sondes a Mart, totes amb un mòdul d’aterratge, com a precursores d’una 

futura missió tripulada al planeta planejada per a la dècada dels 80. El programa va ser 

cancel·lat per raons pressupostàries i de viabilitat, però la idea principal i els objectius van 

ser represos pel Programa Viking.  

Aquest programa es va dur a terme durant l’època daurada de l’exploració espacial. Es 

proporcionava a la NASA un pressupost que permetia dur a terme missions increïblement 

ambicioses, com les Apollo. Per aquesta raó, el programa Viking va disposar de 1.100 

milions de dòlars d’aquella època, que es traduiria en 7.000 milions de dòlars actuals. Els 
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objectius estaven clarament definits: es volien obtenir imatges d’alta resolució de la 

superfície marciana, estudiar l’estructura i la composició de l’atmosfera i superfície i, per 

últim, buscar evidències de vida. Per aconseguir-les, el programa havia dissenyat dos 

vehicles espacials, ja que el pressupost era suficient per construir-ne una per possibles 

problemes amb la primera. Cada vehicle estava composat de dues parts: una sonda orbital 

(Viking orbiter) i un mòdul d’aterratge (Viking lander). L’objectiu fonamental de la sonda 

era transportar el mòdul d’aterratge fins al planeta i fer un reconeixement de la superfície 

per buscar el lloc idoni per aterrar. A banda d’això, també tenia la missió de fotografiar la 

superfície i realitzar alguns experiments. La distància amb el planeta feia impossible una 

transmissió directa lander-Terra, així que també servia com a transmissora de 

comunicacions. Els mòduls d’aterratge tenien com a missió realitzar estudis atmosfèrics 

durant el descens, observar el medi marcià i la meteorologia sobre la superfície i analitzar 

la composició del sòl tot buscant matèria orgànica i biosignatures.  

Les sondes orbitals estaven basades en els dissenys de la Mariner 9. Mesuraven 

aproximadament 2,5 m de diàmetre i pesaven 2.325 kg cadascuna. La suma d’aquest 

enorme pes amb els 576 kg del mòdul de descens que carregaven és la raó dels 11 mesos 

de viatge que van haver de fer. Les missions Mariner, molt més lleugeres, arribaven a Mart 

en només 5 mesos. Les sondes orbitals es propulsaven gràcies a uns motors de 

combustible i obtenien energia a través de 

quatre panells solars que es desplegaven. Els 

tres instruments científics que realitzarien els 

experiments eren un sistema d’imatges, un 

radiòmetre per captar raigs infrarojos i un 

detector de vapor d’aigua a l’atmosfera.  

Els mòduls d’aterratge mesuraven 1 metre de 

llarg per mig d’ample i es mantenien sobre la 

superfície gràcies a tres potes extensibles. 

Durant el descens des de la sonda orbital fins 

el planeta, els landers estaven protegits dins 

d’un aeroescut, una estructura que, per la seva 

forma, ajuda a desaccelerar el cos durant la fase d’entrada. A l’altura de 6 km, quan el 

vehicle duia una velocitat de 900 km/h, es desplegava el paracaigudes, i als 1,5 km 

Il·lustració 37: La sonda orbital amb el mòdul 
d’aterratge protegit per l’aeroescut. 
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s’activaven els propulsors de nitrogen verticals per acabar de reduir la velocitat. L’energia 

l’obtenien de dos reactors nuclears (tècnicament, generadors termoelèctrics per 

radioisòtops, RTG) amb plutoni-238 com a combustible. Totes les operacions del vehicle i 

els experiments que es duien a terme estaven controlats per l’ordinador de bord GCSC 

(Guidance Control Sequencing Computer). Les dades obtingudes dels experiments eren 

recollides per una unitat independent que era encarregada de convertir-les en dades 

numèriques per ser enviades a les sondes orbitals. Els mòduls d’aterratge carregaven un 

sistema d’imatges, alguns instruments per experiments que es duien a terme durant el 

descens i els instruments per l’experimentació biològica. Aquests eren, sens dubte, els que 

atreien més l’atenció de la comunitat científica i del món sencer, ja que podien provar 

definitivament l’existència de vida a Mart. Tres experiments havien sigut meticulosament 

dissenyats per tres equips diferents i havien hagut de reduir-se en petites dimensions. Per 

prevenir la contaminació del sol marcià i el possible “fals positiu” donat per organismes 

terrestres, cada mòdul d’aterratge va ser tancat a una cambra esterilitzadora a una 

temperatura de 111 ºC durant 40 hores. 

La Viking 1 va ser llançada el 20 d’agost de 1975 a bord d’un coet Titan III-E/Centaur, 

mentre que la segona sonda va ser llançada el 9 de setembre. El 19 de juny i 7 d’agost de 

1976 les sondes entraven en òrbita. Les dues naus van orbitar Mart durant més d’un mes 

enviant a la Terra imatges de la superfície per buscar un lloc d’aterratge. Finalment els 

mòduls d’aterratge es van desenganxar de les sondes orbitals, van travessar l’atmosfera 

marciana i van aterrar en punts diferents del planeta. El segon orbitador es va apagar des 

de la Terra després de dos anys operativa a causa de problemes en el sistema de 

propulsió. La fallada de la bateria del segon Viking va fer que aquest s’apagués després de 

3 anys i 7 mesos de funcionament. Mig any després s’apagaria l’altre sonda orbital quan es 

va quedar sense combustible. Les comunicacions es van perdre amb l’últim vehicle actiu 

del programa, el Viking Lander 1 per culpa d’un error humà durant l’actualització del 

software. Ho va fer el novembre de 1982, després d’haver estat més de 6 anys operativa. 

Els instruments dels landers i les sondes orbitals van respondre a la perfecció obtenint 

encara més dades de les que s’esperaven. Exceptuant el sismògraf del Viking Lander 1, tots 

els altres aparells van funcionar correctament. Es va determinar per primera vegada la 

composició de l’atmosfera amb una considerable precisió, observant que el diòxid de 

carboni hi predominava, amb presència d’altres gasos en molta menys quantitat. La petita 
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estació meteorològica de cada Viking es posava en marxa dotze vegades al dia, posant en 

evidència la gran diferència de temperatures entre el dia i la nit, descobrint les variacions 

diàries de pressió atmosfèrica i mesurant la velocitat del vent. 

Un dels tres experiments biològics va donar positiu en la detecció de restes orgàniques 

com a causa del metabolisme d’un ésser viu, però basant-se en els resultats dels altres dos 

experiments, que van fallar a l’hora de revelar molècules orgàniques al sòl marcià. La 

majoria de científics van quedar convençuts de que es tractava d’un fals positiu, 

segurament causat per les reaccions químiques no biològiques sorgides a causa dels 

compostos oxidants que abunden a la superfície del planeta roig.  

El programa Viking es considera un dels fracassos més notables de la història de 

l’exploració espacial ja que no va trobar rastres de biosignatures. Aquest fracàs, però, es 

deu més a la ingenuïtat i optimisme amb la qual van ser llançades (en aquella època, 

semblava evident que a Mart hi havia vida, i que només era qüestió de temps trobar-la) 

que no pas pel funcionament de la missió ni per la qualitat dels descobriments científics. 

En aquella època, l’astrobiologia (estudi de la vida dins i fora la Terra) amb prou feines 

existia, i encara no se sabia de quina manera s’havia de buscar la vida fora de la Terra. Vist 

des de la distància, els experiments per la detecció de vida tenien diversos problemes de 

plantejament. El principal era que dos d’ells utilitzaven aigua durant el procés, un compost 

que, com sabem actualment, no abunda a la superfície de Mart. L’únic experiment que 

reproduïa fidelment l’atmosfera marciana, ja que no utilitzava aigua, és el que va marcar el 

fals positiu. L’únic instrument que podia respondre a la pregunta de si existeix la vida a 

Mart encara no existia; és un espectròmetre de masses de relacions isotòpiques. Un altre 

fet que va contribuir al fracàs del programa és la immobilitat dels mòduls de descens, fet 

que els limitava enormement. Fins a 1997 la NASA no enviaria a Mart el primer rover. 

Richard Corfield reflexiona sobre el programa Viking al seu llibre La vida de los planetas: 

“Des de la missió Viking, la NASA ha invertit milions de dòlars en el 

desenvolupament de l’astrobiologia, que ha assolit un nivell que permet que ara 

ens plantegem correctament les preguntes que preteníem que responguessin les 

Viking. Ens hi estem acostant, però tant les preguntes com les respostes segueixen 

sent terriblement complexes. Si haguéssim d’avaluar l’heroica etapa dels mòduls 

de descens Viking, hauríem d’admetre que, amb el nivell de coneixement de la 
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dècada de 1970, difícilment es podia sostenir una missió com aquesta. Es podria dir 

que vam intentar córrer abans que sabéssim caminar.”3 

 

2003, Mars Exploration Rover: Spirit i Opportunity 

La missió Mars Exploration Rover forma part del programa de la NASA anomenat Mars 

Exploration Program, que inclou tres anteriors aterratges amb èxit al planeta roig: les dues 

sondes Viking (1976) i la sonda Mars Pathfinder (1997). Durant l’època en què es va idear 

la missió, el coneixement sobre Mart s’havia vist engrandit enormement. Tot i que la 

pregunta de si existeix la vida a Mart o ha existit mai encara no té una resposta definitiva, 

ha esdevingut més secundària. Els científics van entendre que hi havia altres qüestions 

més importants a respondre abans que aquesta i que, a més, són crucials per respondre la 

primera. Així que l’objectiu amb el qual es va dissenyar la missió MER el 2003 va ser buscar 

evidències a través de l’estudi de roques o sòls per on l’aigua fluïa antigament sobre la 

superfície de Mart. Dos ròvers carregats amb la instrumentació adequada (Spirit i 

Opportunity) s’encarregarien de fer l’estudi. 

Els dos robots són exactament idèntics. Durant el procés de construcció encara no havien 

estat batejats i s’anomenaven MER-1 (Spirit) i MER-2 (Opportunity) per l’ordre d’aterratge. 

Els robots són suportats per sis rodes tot-terreny i mesuren 1,5 m d’altura, 2,3 de llarg i 1,6 

d’ample. Pesen relativament poc comparats amb els més 500 kg dels Viking: només 180 

kg. Les rodes, que tenen cadascuna el seu propi motor, estan muntades sobre una 

suspensió especial que assegura que en tot moment cada roda toqui el terra, fet que 

redueix el moviment del cos del rover a la meitat. Amb aquest sistema, el robot es pot 

desplaçar per tot tipus de superfície i superar difícils obstacles (pot passar per damunt de 

forats amb un diàmetre més gran que la roda. A més, les rodes tenen una espècie de tacs 

que el permeten pujar pendents. Pels viratges, les dues rodes del davant i del darrere 

poden girar sobre si mateixes, permetent al rover girar 360º sobre si mateix. La seva 

velocitat mitjana és de 10 mm/s, tot i que es podrien arribar a desplaçar a 50 mm/s.  

El robot s’alimenta d’energia solar que capta mitjançant els panells que dur sobre la seva 

estructura. Durant el dia, es generen 140 W, que són gastats en moure el vehicle (100 W) i 

en l’ús de la instrumentació de bord. L’energia no utilitzada s’emmagatzema en unes 

                                                        
3
 Richard CORFIELD, La vida de los planetas, p. 118 
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bateries recarregables que proveeixen l’energia durant la nit. A alguns instruments els 

resulta perjudicial els constants canvis de temperatura de Mart, i és per això que els ròvers 

duen una unitat de calor de radioisòtops, que consumeixen isòtops radioactius per 

proporcionar calor. La comunicació amb la Terra és directe, tot i que també hi ha una 

connexió entre les sondes Mars Global Surveyor i Mars Reconnaissance Orbiter i els ròvers. 

Com és habitual, els rover disposen d’un sistema d’imatges d’última generació, que, 

gràcies a un braç mecànic que s’aixeca 1,5 m, permet fer grans panoràmiques del paisatge 

marcià. El rover també disposa de tota mena d’instrumentació per a la navegació i 

desplaçament. Per altra banda, els instruments per realitzar els estudis científics es troben 

situats a l’anomenat Dispositiu pel Desplegament d’Instruments (IDD, per les sigles en 

anglès). Allà s’hi troba: espectròmetre de Mössbauer, utilitzat per a investigacions de 

mineralogia de roques i sòls que contenen ferro; espectròmetre de raigs X a base de 

partícules Alfa (APXS), que estudia l’abundància d’elements que componen les mostres de 

roques o sòl; imants per atreure partícules de pols magnètiques, que seran estudiades pels 

dos instruments anteriors; càmera d’imatges microscòpiques (MI), per imatges d’alta 

resolució en primer pla de roques i sòls; eina d’abrasió de roques (RAT, per les sigles en 

anglès), per remoure materials del terra i poder analitzar mostres fresques i pures. 

El Jet Propulsion Laboratory manté un parell de ròvers molt semblants als bessons enviats 

a Mart a les instal·lacions de Pasadena per fer proves i modelar situacions de Mart amb les 

que es poden trobar els ròvers. Un d’aquests ròvers és idèntic als originals i està 

completament instrumentat. L’altre és idèntic en mides i en les capacitats de moviment 

però no té tota la instrumentació i pesa només 80 kg, pes ideal per fer proves ja que és 

més proper al pes que experimenten Spirit i Opportunity a la reduïda gravetat de Mart. 

El cost total de la construcció dels ròvers, llançament i control durant els inicials 90 sols 

marcians (la durada prevista de la missió) va ser de 280 milions dòlars, mentre que cada 

extensió de la missió tenia un cost d’uns 20 milions de dòlars. 

Les sondes MER-1 i MER-2 van ser llançades per coets Boeing Delta II a començaments de 

juny i juliol de 2003, respectivament. A data de 4 de gener de 2004, l’Spirit va iniciar la 

seva maniobra d’aterratge sobre el cràter Gusev, situat a l’equador del planeta. 

L’Opportunity va fer la mateixa maniobra amb el mateix èxit el 25 de gener aterrant sobre 

la Meridiani Planum, una plana situada sobre l’equador, però gairebé oposada a la 

localització del seu rover germà. L’únic problema greu que van tenir els MER es va produir 
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pocs dies després de l’aterratge. Va ser 

una pèrdua de contacte total entre l’Spirit 

i la Terra segurament deguda a un error a 

la memòria del processador. Per sort, es 

va poder resoldre amb una actualització 

del software que també va rebre, per si de 

cas, Opportunity. Des d’aquell moment 

van rendir a la perfecció, i quan van 

acabar la missió per a la qual havien estat 

dissenyats (90 sols), la NASA no va dubtar 

en estendre el seu període de vida i seguir 

amb el control dels ròvers, que encara 

estaven en perfectes condicions per 

seguir estudiant el planeta. El 13 de març 

de 2006, però, la roda davantera dreta de l’Spirit va deixar de funcionar. Els conductors 

van intentar moure el vehicle arrossegant la roda, però només va funcionar sobre la 

superfície de terra fina sobre la qual es trobava. El gener de 2010, després que Spirit es 

desplacés costosament i fent grans rodejos per trobar zones on poder circular amb la roda 

penjant, la NASA va decidir redefinir la missió convertint al robot en una plataforma 

d’investigació estacionària. Però al 25 de maig del 2011 la NASA declara la missió 

oficialment acabada, ja que no rebia cap senyal del robot des de març de l’any anterior. El 

seu bessó en canvi, segueix actualment encara en funcionament, 4598 dies després del 

seu aterratge.  

La missió Mars Exploration Rover va fer innumerables descobriments científics en tot tipus 

de camps de l’estudi de Mart: va realitzar contribucions en la comprensió de la dinàmica 

atmosfèrica del planeta, a banda de descobrir l’argó entre la seva composició; els robots 

van experimentar les dures tempestes de pols de primera mà des de la superfície, 

aportant-ne tot tipus de dades; van fotografiar un desert de dunes per primera vegada; els 

ròvers també van trobar meteorits extramarcians que havien caigut a la superfície del 

planeta. Tot i així, i devent-se a l’objectiu de la missió, els descobriments més importants 

que van fer són els relacionats amb el passat aquàtic de Mart. Van trobar un gran nombre 

d’indicis d’interacció de magma amb aigua en un passat, així com de sulfats o ferros que 

van ser arrossegats de les seves menes fins a altres punts a través de xarxes hidrogràfiques 

Il·lustració 38: El sistema d’aterratge del mòdul d’aterratge 
consistia en deixar anar el ròver protegit dins aquest 
sistema d’airbags. En acabar de rebotar, es desinflaven i 
deixaven lliure el vehicle. 
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avui inexistents. Fotografies de zones erosionades per l’aigua també van ser enviades a la 

Terra, tot i que amb menys ressò mediàtic, perquè ja s’havien observat anteriorment. 

 

2012, Mars Science Laboratory: Curiosity 

La missió Mars Science Laboratory (MSL), de la mateixa manera que les Viking, la sonda 

Pathfinder o els bessons Spirit i Opportunity, forma part del programa de la NASA Mars 

Exploration Program, operat pel Jet Propulsion Laboratory de Caltech (California Institute 

of Technology). La missió pretenia fer aterrar un nou i sofisticat rover sobre la superfície 

de Mart anomenat Curiosity. La missió MSL té quatre objectius científics: determinar si 

existeixen o van existir les condicions propícies per l’existència de vida a Mart, 

caracteritzar el clima de Mart i detallar la geografia de Mart. A banda d’això, la missió 

també servirà per començar a preparar la colonització humana del planeta. La missió va 

tenir un pressupost total d’aproximadament 2.500 milions de dòlars.  

El rover té una massa de 899 kg, molt superior a la dels ròvers MER, ja que les seves 

dimensions també ho són: 2,9 m de llarg, 2,7 d’ample i 2,2 d’alçada. 80 kg de la seva massa 

són d’instrumentació científica. Està equipat amb sis rodes de 50 cm de diàmetre 

muntades sobre una suspensió molt semblant a la dels MER, que sempre obliga a que 

estiguin tocant el terra en tot moment. La suspensió també va ser dissenyada per 

esmorteir l’impacte del vehicle sobre la superfície durant la maniobra d’aterratge. La seva 

màxima velocitat és de 90 metres per hora 

La seva font d’alimentació és un RGT (generador termoelèctric per radioisòtops) nuclear 

amb plutoni-238 de combustible, de la mateixa manera que els Viking. Es va estudiar dotar 

la nau de panells solars per l’alimentació d’energia, de la mateixa manera que els MER, 

però els RTG proveeixen energia de manera constant independentment del moment del 

dia, donant al rover una versatilitat per funcionar en qualsevol moment del dia i en 

qualsevol lloc. Els MER havien d’estar constantment buscant zones assolellades i 

col·locant-se en la posició ideal per aprofitar la llum al màxim. El Curiosity genera 2,5 kWh 

cada dia, mentre que els MER generen 0,6 kWh. Tot el funcionament del robot està 

controlat per dos ordinadors idèntics anomenats Rover Computer Element (RCE). Les 

transmissions amb la Terra es duen a terme directament des del Curiosity o utilitzen les 

sondes Mars Odyssey, MRO o Mars Express com a intermediàries. 
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Els instruments del vehicle han estat dissenyats per equips independents d’arreu del món, 

i s’operen des de punts diferents per cada equip creador. Els principals són els següents: 

una estació meteorològica que permet mesurar humitat, pressió, temperatura, velocitat i 

direcció del vent i radiació ultraviolada; un espectròmetre de raigs X i partícules alfa 

(APXS), que permet determinar la composició elemental de les mostres; l’aparell CheMin, 

que identifica i quantifica els minerals presents a Mart mitjançant raigs X; un detector de 

l’espectre de la radiació (amb la idea d’avaluar la viabilitat i les necessitats de protecció 

d’una possible exploració humana); una font d’impulsos de neutrons per mesurar 

l’hidrogen, gel o aigua que  es trobi a la superfície o prop de la superfície marciana. El 

Curiosity, com els MER, està dotat d’un braç robòtic de 2,1 m que conté 5 dels instruments 

del vehicle. Dos d’aquests són una càmera i l’APXS, mentre que els altres estan destinats a 

la preparació de mostres: un trepant per foradar sobre roca, un raspall i un mecanisme per 

recollir, tamisar i fraccionar les mostres de roques o pols. Sens dubte, però, l’instrument 

segurament més important (tant per les seves possibles repercussions científiques i pel 

capdavanter disseny) és l’anàlisi de mostres a Mart (SAM, Sample Analysis at Mars). 

Consisteix en una sèrie d’instruments que, en conjunt, permeten mesurar de manera 

precisa les proporcions d’isòtops d’oxigen i carboni en el diòxid de carboni o metà de 

l’atmosfera marciana, amb l’objectiu de distingir si tenen un origen biològic o geoquímic. 

Pel que fa al sistema d’imatges, el rover està dotat amb un sistema de 17 càmeres de 

diferents característiques i amb diferents tasques encomanades: algunes són càmeres 

microscòpiques, d’altres permeten capturar una gran amplitud d’espectre 

electromagnètic, algunes són càmeres destinades a la recerca de característiques del 

paisatge atractives per ser estudiades, mentre que un parell més es dediquen a la 

mobilitat del vehicle. 

El llançament es va dur a terme des del complex aeroespacial de Cap Canaveral el 26 de 

novembre de 2011 a bord d’un Atlas V-541. El Curiosity va iniciar la seva maniobra 

d’aterratge al 6 d’agost de 2012, que ha estat posteriorment descrita com la més perfecta 

mai duta a terme: després de que el rover (protegit dins un aeroescut) iniciés l’entrada a 

l’atmosfera, s’obria l’aeroescut mentre es desplegava un gran paracaigudes. El rover 

estava enganxat a un gran vehicle secundari que el sostenia per dalt. Finalment, ja molt a 

prop de la superfície, es desenganxaven del paracaigudes i el vehicle de suport engegava 

un gran motor de nitrogen vertical que frenava els dos artefactes. Quan s’havia aconseguit 

desaccelerar totalment el sistema i el vehicle de suport es podia mantenir a l’aire a uns 20 
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m sobre la superfície, se separaven i el rover començava a baixar suspès d’un fil. Finalment 

aterrava suaument sobre la superfície i el vehicle secundari marxava volant i s’estavellava 

lluny del ròver. Va aterrar a les 5:31 UTC sobre el cràter Gale. Des del seu aterratge s’ha 

desplaçat pel planeta estudiant i usant els seus instruments per analitzar tot tipus de 

mostra. La missió inicialment estava planejada perquè durés un any marcià (687 dies 

terrestres), però vist el rendiment de l’incansable robot, finalment s’ha estès 

indefinidament.  

Il·lustració 39: Representació de la maniobra d’aterratge del Curiosity. 
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Introducció a l’astrobiologia 
 

“L’astrobiologia és una nova ciència que sorgeix de la necessitat d’investigar l’origen, 

presència i influència de la vida a l’Univers”. D’aquesta manera el Centre d’Astrobiologia 

(CAB) situat a Madrid defineix el camp en el qual es mouen les seves investigacions. 

L’astrobiologia és una ciència relativament recent, ja que podem considerar el seu punt de 

partida amb la creació del NASA Astrobiology Institute (NAI). Es tracta d’una branca 

científica totalment multidisciplinar, ja que relaciona ciències com l’astronomia, 

l’astrofísica, la biologia, la química, la geologia, la informàtica, l’antropologia i la filosofia… 

L’interès d’aquesta ciència és fonamentalment la comprensió del fenomen de la vida 

(l’inici, desenvolupament, adaptabilitat…), però extrapolant el problema a tot l’univers, 

involucrant la cerca de vida fora la Terra. Segons el CAB, les cinc preguntes principals que 

intenta respondre l’astrobiologia són: 

 

Què és la vida? 

Com va sorgir la vida a la Terra? 

Com evoluciona i es desenvolupa? 

Hi ha vida a altres llocs de l’univers? 

Quin és el futur de la vida a la Terra i a altres llocs? 

 

Què és la vida? En busca de la definició 

Investigar sobre la vida i el seu origen requereix prèviament arribar a un consens global 

sobre què és. Però trobar una definició que ho expressi no és una tasca fàcil: totes les 

possibles definicions que es proposen sempre semblen incompletes o qüestionables. Tot i 

així, nombrosos investigadors i filòsofs s’han atrevit a expressar amb paraules què és la 

vida. 

La primera definició racional de vida es considera que és d’Aristòtil, que al segle IV a.c. va 

concloure: “Vida és allò pel qual un ésser viu es nodreix, creix i mor”. Fins el 1943 els 

avanços en aquesta empresa no havien sigut molts. Algunes definicions anteriors a 

aquesta data apuntaven: “Vida és la manera que tenen les estructures proteiques que 
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consisteix en l’autorenovació constant dels components químics de les seves estructures” 

o “la peculiaritat específica dels organismes vius és que només en ells s’hi ha reunit i 

integrat una combinació extremadament complexa d’un gran nombre de propietats i 

característiques que són presents, de manera aïllada, en diverses entitats inorgàniques i 

inertes”. Aquesta segona definició, tot i que molt incompleta, resulta interessant perquè 

ens parla d’un fet totalment acceptat actualment: el fet de que alguna entitat contingui 

alguna característica pròpia d’organismes vius, no significa obligatòriament que ho sigui. 

D’aquesta manera, podem afirmar que un meteorit no pot ser considerat viu encara que 

contingui aminoàcids, tampoc ho pot ser un cristall encara que creixi i es repliqui, ni un 

huracà tot i que sigui un sistema automantingut, el foc encara que es propagui…  

Va ser al 1943 quan Erwin Schrödinger, 

físic, pare de la mecànica quàntica i 

guardonat amb el premi Nobel, va marcar 

un abans i un després en la reflexió 

científica sobre el fenomen vital 

impartint tres famoses conferències al 

Trinity College de Dublín titulades Què és 

la vida? Va ser durament criticat per una 

part de la comunitat científica pel fet que 

un físic no especialista en aquest camp 

intentés respondre a una pregunta tan 

complexa i important, i que a més ho fes 

des de la física i no des de la química o la biologia, les dues branques que ho havien 

intentat fins al moment. Els seus arguments i reflexions també els va recollir en el seu 

llibre titulat de la mateixa manera. Per Schrödinger, “la vida és matèria que repeteix la 

seva estructura a mesura que creix, com un cristall, un estrany cristall aperiòdic, però més 

fascinant i impredictible”. Segons aquest llibre, la característica fonamental que diferencia 

un ésser viu d’un inanimat és que els primers es troben “en un estat especial de l’ordre 

que, en aparença, sembla contradir el Segon Principi de la Termodinàmica”. Això es deu a 

que “el descens de l’entropia (augment de l’ordre) dins el sistema d’un ésser viu està 

contrarestat per l’augment del desordre que genera al seu voltant”.  

Il·lustració 40: Erwin Schrödinger (1887-1961). 
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Per fer entenedora aquesta visió de Schrödinger sobre la vida primer haurem d’explicar el 

Segon Principi de la Termodinàmica. Aquest principi diu que tots els sistemes tendeixen 

sempre a la màxima entropia (altrament expressat, màxim desordre). Qualsevol dels 

processos de l’univers que coneixem està sotmès a aquesta regla: si ens cau una tassa de 

ceràmica al terra la veurem trencar (l’entropia o desordre haurà augmentat 

considerablement; de tenir una sola peça hem passat a tenir el terra ple de bocins de totes 

mides de l’antiga tassa). I si per algun motiu se’ns acudeix ficar tots els trossos restants 

dins una bossa i sacsejar amb l’esperança de que es reconstitueixi la tassa, ho tenim cru. És 

un procés irreversible, i d’aquests n’hi ha milers a la vida quotidiana. Segons el Segon 

Principi de la Termodinàmica, no hi ha cap procés natural que impliqui un descens de 

l’entropia i, conseqüentment, un augment de l’ordre. 

Explicat això podem entendre perquè Schrödinger parlava d’una aparent contradicció del 

2n Principi de la Termodinàmica. Segons ell, dins el sistema d’un ésser viu s’hi produeix un 

clar augment de l’ordre (i descens de l’entropia), que podem percebre simplement 

observant l’organització dins d’un sistema viu. La “complexitat i perfecció” aparent en 

observar l’interior d’un ésser viu (imagineu cadenes d’ADN, el complex metabolisme de la 

cèl·lula, el funcionament d’un aparell humà…) sembla contrariar l’entropia a la qual 

tendeixen tots els altres sistemes inerts (imagineu tasses que es trenquen, volcans que 

entren en erupció, meteorits que impacten contra planetes…). A més a més, Schrödinger 

afegia que els sistemes vius no només estan sotmesos a aquest augment de l’ordre dins 

seu, sinó que a més generen entropia al seu voltant. Aquesta afirmació la podem entendre 

fixant-nos en el mateix exemple de la tassa: la tassa en si mateixa té un alt nivell d’ordre 

(posseeix una forma no aleatòria), i podríem preguntar-nos com pot haver sorgit aquest 

descens de l’entropia d’aquesta entitat. La resposta és que només existeix una forma de 

que es creï aquest objecte, i és com a conseqüència de l’acció d’un ésser viu (en aquest 

cas, els humans). Per tant aquí ja tenim un exemple de com els éssers vius generen ordre, i 

per tant un descens de l’entropia al seu voltant.  

Diversos científics han basat les seves definicions en conceptes ja avançats pel físic 

quàntic. Algunes d’aquestes enunciaven: “els éssers vius són sistemes dissipatius que 

evolucionen de forma irreversible” o “sistemes capaços d’auto-mantenir-se i auto-

reproduir-se”. Una important teoria d’aquest àmbit científic anomenada teoria de la 

complexitat, desenvolupada per l’Institut de Santa Fe, considera que existeix un nivell de 
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complexitat mínim per sota del qual no pot concebre’s cap fenomen de vida. Per tant, un 

ésser viu hauria de ser un sistema enormement complex format per components 

moleculars que, en conjunt, seria capaç de dur a terme la seva pròpia reproducció. Una 

definició més senzilla, ja del 1986 plantejava els éssers vius com “entitats que posseeixen 

les propietats de multiplicació, variació i herència”. Al 1991, un investigador tornava a 

acostar-se als conceptes de Schrödinger, definint els éssers vius com “sistemes químics 

capaços d’auto-mantenir-se en un estat allunyat de l’equilibri, créixer i multiplicar-se amb 

l’ajuda d’un flux constant de matèria i energia amb el medi”. 

Donada l’evident dificultat per definir l’objecte d’estudi de l’astrobiologia, una opció 

característica consisteix en estudiar les característiques fonamentals que comparteixen els 

éssers vius i que els diferencien dels inanimats. Se’n distingeixen tres que resulten clau per 

acostar-se al concepte que volem definir: posseeixen informació heretable que es 

transmet al seu progenitor, estan compartimentats de manera que l’ésser viu es diferencia 

del seu entorn, i desenvolupen un metabolisme amb el qual intercanvien matèria i energia 

amb aquest entorn. 

Considerant aquestes característiques, s’han donat algunes “definicions operatives” que, 

lluny de ser completament verídiques i molt menys inqüestionades, resulten suficients per 

poder investigar sobre l’origen de la vida i encara més, la recerca de vida fora del nostre 

planeta. Una d’aquestes és l’adoptada per l’Institut d’Astrobiologia de la NASA (NAI): 

“Un ésser viu és un sistema químic auto-mantingut que evoluciona com a 

conseqüència de la seva interacció amb el medi.” 

 

Origen de la vida a la Terra 

La Terra es va formar fa aproximadament 4.570 Ma. Des d’aquell moment va estar 

sotmesa a un bombardeig massiu de meteorits i a una activitat volcànica extremadament 

intensa, fets que van fer que la Terra no reunís les condicions perquè hi pogués aparèixer 

la vida. Per altra banda, hi ha un gran consens quan s’afirma que la vida ja existia a la Terra 

fa 3.500 Ma, amb proves com microfòssils de bacteris i comunitats microbianes descoberts 

en roques d’aquesta antiguitat a Sudàfrica i Austràlia. Per tant, aquests límits temporals 

ens diuen que la vida es va originar i començar a diversificar en un període com a màxim 

de 400 Ma. 
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Com hem vist, sabem amb relativa precisió el “quan” es va formar la vida. Però 

possiblement la pregunta més interessant de totes és el “com”. En aquest cas el problema 

no té una resposta gens clara. Per començar, el primer i gran problema que ens trobem és 

que mai trobarem proves directes del món molecular que va precedir les molècules, ja que 

no deixen fòssils ni evidències clarament reconeixibles. És per aquest motiu que s’han 

ideat dues altres estratègies per endinsar-se als inicis de la història de la vida: la primera 

s’anomena del passat al present (en anglès, bottom-up). Aquest mètode imagina la Terra 

tal com era durant el període de temps en què es va formar la vida i intenta realitzar 

experiments i plantejar models perquè, a partir de la química d’aquells temps, s’arribi a la 

biologia dels primers organismes vius. El segon mètode s’anomena del present al passat 

(en anglès, top-down). Es basa en comparar les similituds genètiques entre organismes vius 

actuals o extints. Seguint aquest plantejament, és lògic afirmar que les característiques 

biològiques compartides entre dos éssers vius seran anteriors al moment en què les seves 

dues branques evolutives es van separar. A més a més, també podem afirmar que com 

més diferents siguin actualment les dues espècies comparades, més antigues seran les 

característiques comunes.  

Aquest mètode d’estudi ha portat a un dels èxits més transcendentals de l’estudi de 

l’origen de la vida de tots els temps. A finals de la dècada de 1980, es van realitzar anàlisis 

de la informació continguda en un determinat gen a la totalitat dels éssers vius coneguts, i 

els resultats van demostrar que absolutament tots (animals, fongs, plantes, algues i 

qualsevol espècie de microorganisme) provenim d’un avantpassat comú, batejat com a 

LUCA (de l’anglès Last Universal Common Ancester. Això significa que tots els organismes 

vius de la terra procedim del mateix: formem una gran i diversa família. Aquest 

descobriment fa que es descarti la 

possibilitat que la vida a la Terra hagi 

tingut diversos inicis (a diferents punts 

del planeta, per exemple), o que sigui la 

suma de vida extraterrestre 

(microorganismes que són portats per 

un meteorit) amb la vida creada a la 

Terra. Per tant, la teoria que els humans 

tenim un origen diferent a totes les 

Il·lustració 41: Diagrama que mostra com tots els organismes 
vius provenen de LUCA (punt negre del centre). 
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altres espècies queda totalment rebutjada (amb l’ajuda de Darwin, també).  

Però tot i que s’hagin trobat evidències que LUCA va existir, això no resol la qüestió d’on es 

va crear la vida; aquest ancestre comú podria haver arribat a la Terra i començat a 

evolucionar donant lloc a la diversitat actual. És evident que la teoria més acceptada 

sobretot per la creença popular és la de l’origen de la vida endogen (originat a la Terra), on 

aquesta es podria haver iniciat en algun bassal, el mar, corrents subterranis, l’atmosfera. 

Però l’origen de la vida també podria ser exogen (fora la Terra), on la vida s’hauria format 

en altres planetes, satèl·lits, meteorits o nuclis de cometes. Aquesta opció sembla més 

pròpia de la ciència-ficció, implicant que seríem descendents d’un primer avantpassat 

extraterrestre, però en realitat, diversos estudis apunten que una part dels ingredients 

químics necessaris per la vida no es trobaven a la Terra des dels seus inicis, sinó que van 

arribar a bord de meteorits i cometes.  

Per últim, una de les preguntes a la qual sens dubte estem més allunyats de la seva 

resposta és el perquè. Perquè hauria de sorgir la vida? És fruit de l’atzar o de la necessitat? 

I el més important, de la resposta de la pregunta anterior sorgirà la solució definitiva a una 

de les preguntes que tenen més intrigada la humanitat: estem sols a l’Univers? 

Aquesta qüestió, segurament a causa de la nostra impossibilitat de respondre-la 

mitjançant la ciència, es podria dir que ha passat a pertànyer més a la filosofia que a 

l’astrobiologia. Si més no, alguns filòsofs s’han atrevit a buscar-ne la resposta. Demòcrit 

d’Abdera (desenvolupador de la teoria atòmica), per exemple, creia fermament que l’atzar 

havia estat clau en l’origen de la vida. De la mateixa manera ho veia Jacques L. Monod 

(anys 1970), que fins i tot comparava l’aparició de la vida amb el joc de la ruleta, que, en 

aquest cas, ens ha tocat i ens ha fet milionaris. Altres, en canvi, com el químic Robert 

Shapiro, que el 1986 va publicar un llibre titulat Orígens on exposava que si la vida hagés 

sorgit al nostre planeta per pura casualitat i atzar (com defensaven els dos investigadors 

anteriors), l’aplicació de la teoria de probabilitats indica que l’aparició d’organismes vius 

hauria requerit un temps molt major que l’edat de l’univers. 

La pregunta anterior, com hem dit, és clau perquè ens portaria a almenys saber si 

existeixen altres organismes vius a l’univers. Depenent del pes relatiu que donem a l’atzar 

(si l’aparició de la vida és pura casualitat) o bé a la necessitat (a la primera que les 

condicions ho van permetre es va produir), podrem pensar en una major o menor 

probabilitat que més éssers vius hagin sorgit en altres punts del cosmos. És a dir, ens 
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mouríem entre dos extrems: la vida al nostre planeta no és més que una entre les 

múltiples que existeixen a l’Univers, o estem sols i perduts en ell. 

 

Com és la vida que busquem fora la Terra? L’aigua i el carboni 

Trobar vida fora el nostre planeta seria segurament un dels descobriments més important 

de la història de la ciència i de la humanitat. No només ampliaria el nostre coneixement i 

ens faria enfocar la biologia i moltes branques de la ciència d’una altra manera, sinó que a 

més aquest fet ens situaria a l’univers: som únics en tota la immensitat del cosmos o com 

nosaltres n’hi ha molts altres? 

És per aquest motiu que des de fa anys es dediquen molts esforços a respondre aquesta 

pregunta: a través de programes espacials, construccions d’enormes antenes que busquen 

senyals de ràdio extraterrestres, investigació des de la Terra en astrobiologia… Però un 

dels grans problemes amb què es troben és el següent: com és el tipus de vida que 

busquem? Quan busquem vida busquem intrínsecament organismes semblants als que 

coneixem, però per què hauria de ser així? De fet, fins i tot alguns científics creuen que ens 

estem precipitant en la recerca   de vida extraterrestre. Argumenten metafòricament: 

“Com podríem saber què són els mamífers si només coneguéssim les zebres?”, referint-se 

a que estem intentant buscar vida (mamífers) però només coneixem la vida que tenim a la 

Terra (les zebres). 

Tot i així, tenim motius per pensar que la vida en altres planetes té molts números per 

estar basada en els mateixos dos pilars que la de la Terra: l’aigua i el carboni. Aquests 

tenen nombroses característiques que els converteixen en ideals per formar vida. L’aigua 

en estat líquid és un poderós dissolvent, perfecte per dissoldre substàncies polars (sals o la 

majoria de molècules que formen éssers vius). Una altra propietat fonamental és que té la 

capacitat de dissociar-se (descompondre’s) en cations H+ i anions OH-. Això permet que 

pugui afavorir i intervenir en reaccions tant entre àcids com bases. També és important el 

fet que es mantingui en estat líquid en un gran rang de temperatures (entre 0 i 100 ºC, a 

pressió de 1 atm), la capacitat com estabilitzador tèrmic, el fet que la seva densitat sigui 

molt estable o la particularitat que en estat sòlid sigui menys densa que en estat líquid.  

Pel que fa a l’àtom de carboni, posseeix una gran facilitat per formar enllaços covalents, 

fet que el permet formar un gran nombre de grups funcionals i grans molècules que 
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permeten l’enllaçament amb els altres elements més abundants en els organismes vius. 

Les possibilitats que ofereix l’àtom de carboni per formar qualsevol tipus de molècula (tant 

lineals, cícliques, ramificades…) i enllaçar-se amb qualsevol element són perfectes perquè 

aquests formin les bases de la vida, que requereix una química molt avançada.  

Res impediria que existís un altre tipus de vida no basada en aigua i carboni (de fet, 

aquestes dues substàncies no entren en cap definició de vida donada en capítols 

anteriors). Diversos grups científics han plantejat models de vida extraterrestre basats en 

dissolvents com l’amoníac o el metà enlloc de l’aigua, o en elements centrals com el silici, 

el sofre, el bor enlloc del carboni. Tot i això, aquests nous sistemes ideats no estan a 

l’alçada dels dos pilars que té la vida que coneixem en quant a versatilitat i propietats 

avantatjoses. Per això resulta evident que la biologia que coneixem utilitza la millor base 

química possible. Anem ben encaminats quan busquem vida semblant a la que coneixem. 

 

A la recerca de vida extraterrestre 

La recerca de vida extraterrestre, que inclou tant formes de vida intel·ligents com altres 

formes de vida, es duu a terme de tres maneres diferents: a través de la recerca directa, la 

detecció indirecta o l’escolta de senyals artificials provinents de l’espai. 

La recerca directa consisteix en buscar senyals de vida extraterrestre als cossos celestes 

que la humanitat pugui visitar. Degut al fet que els únics cossos als quals estem capacitats 

per viatjar són els del nostre Sistema Solar, la recerca directa de vida extraterrestre s’ha 

limitat a aquest sistema. Tot i això, no es creu que tots els cossos posseeixin les condicions 

propícies perquè s’hi desenvolupi la vida; per tant, aquesta recerca es desenvolupa només 

a planetes que es consideren aptes per la presència d’organismes vius. Aquests són: Mart, 

per les seves similituds amb la Terra i la confirmació de presència d’aigua a la seva 

superfície; la lluna de Júpiter Europa, que es creu que té un enorme oceà d’aigua líquida 

d’uns quants  kilòmetres de profunditat sota la capa de gel que cobreix la superfície; la 

lluna Encèlad de Saturn, que es sap que ejecta grans quantitats d’aigua a l’espai, i que per 

tant conté aigua líquida a la seva superfície; també s’estudien meteorits que cauen a la 

Terra, com el cas de l’anomenat ALH84001 trobat a l’Antàrtida, que semblava que 

presentava evidències d’una possible activitat biològica. Els resultats encara es debaten. 
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La recerca indirecta consisteix en detectar característiques o marques distintives de la vida 

en altres cossos celestes mitjançant instrumentació com telescopis de diferents tipus. El 

que busca aquest mètode és el mateix que la recerca directa, però en aquest cas 

l’observació es fa des de la distància. El recent boom en la detecció de planetes extrasolars 

orbitant altres estrelles ha permès trobar-ne alguns amb característiques molt similars a 

les de la Terra, plantejant la possibilitat que, igual que a la Terra, hagin sorgit organismes 

vius. La detecció indirecta consisteix en estudiar des de la distància aquests planetes i 

estudiar si contenen vida. 

Per últim tenim l’escolta de senyals artificials provinents de civilitzacions extraterrestres. 

Aquest mètode presenta el problema que exclou tota vida no intel·ligent dins el que 

podria detectar, ja que només civilitzacions veritablement avançades com la nostra 

podrien emetre radiació electromagnètica amb l’objectiu de contactar altres civilitzacions.  

El projecte SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), és el més important del món en 

aquest àmbit. Analitza dades recollides 

per enormes radiotelescopis i buscant 

pautes artificials mitjançant 

superordinadors. Fins a dia d’avui, només 

el senyal Wow ha resultat mínimament 

atractiu i misteriós. Wow és el que 

l’operari encarregat de l’observació i 

detecció de patrons va escriure quan va 

veure el que els telescopis havien 

detectat: un senyal de ràdio d’origen 

desconegut que va durar exactament 

72 segons i que va assolir una 

intensitat 30 vegades superior al soroll 

de fons. Tot i que no es descarta que 

podria tenir orígens extraterrestres, 

també es podria deure al pas d’un 

satèl·lit just per sobre del rang d’estudi del radiotelescopi.  

De la mateixa manera que nosaltres esperem missatges enviats per civilitzacions 

extraterrestres, els humans també hem començat a informar de la nostra presència a 

Il·lustració 42: Radiotelescopis del projecte SETI. 

Il·lustració 43: El senyal Wow amb l’escrit de l’operari. 
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possibles civilitzacions que estiguin a l’escolta. La primera va ser el missatge d’Arecibo 

llançat el 1974. Era un missatge de ràdio enviat des del radiotelescopi d’Arecibo que, 

codificat en un complex sistema de nombres binaris, mostra els nombres de l’ú al deu, els 

nombres atòmics dels elements fonamentals, els components del nostre ADN, la població 

de la Terra i els planetes del Sistema Solar. També a bord de les sondes Pioneer i Voyager, 

que es dirigeixen a l’espai profund, s’hi troben plaques amb informació semblant a la del 

missatge d’Arecibo. Aquest cop, però, s’hi va afegir una representació de la localització del 

nostre Sistema Solar mitjançant la seva situació respecte els principals púlsars del nostre 

voltant. També hi apareixen dibuixos d’un home i una dona. Recentment, la NASA va 

transmetre la cançó Across the universe de The Beatles en direcció a l’estrella Polaris, amb 

motiu de la celebració del 50è aniversari de la NASA.  

 

Il·lustració 44 i 45: Placa de les Voyager, dissenyades per Carl Sagan (esquerra), i missatge 
d’Arecibo (dreta). 
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Part pràctica 

 

Introducció al joc 
 

Què és un joc? 

El joc és una activitat inherent a l’ésser humà: sempre hem jugat i sempre jugarem. Els 

psicòlegs destaquen la importància del joc durant la infància com a mitjà per formar la 

personalitat i per aprendre de manera experimental a relacionar-se en societat i a resoldre 

problemes. Tots els jocs, siguin de nens o d’adults, són models de situacions conflictives i 

cooperatives en les quals podem reconèixer situacions i pautes que es repeteixen amb 

freqüència al món real. 

 

Tipus de joc 

La classificació del joc és una tasca molt complicada. Una de les classificacions més 

famoses és la de Piaget, que relaciona els tipus de jocs amb les etapes cognitives d’un nen. 

Però aquesta classificació és criticada precisament per aquest motiu, perquè els classifica 

segons l’edat que té el nen i les capacitats motrius i de raonament d’aquest. La 

classificació que proposo és potser més arbitrària, però conté en ella tots els jocs que 

coneixem, independentment de l’edat del jugador. 

 Jocs tradicionals: són aquells que es transmeten de generació en generació. 

Provenen d’un país o regió, i els seus inicis i regles estan vinculats amb la història i 

la cultura del poble d’origen. Un exemple és la lluita canària, un joc de l’arxipèlag 

canari.  

 Jocs populars: se’n desconeixen els orígens, ja que solen passar-se de forma oral 

de generació en generació. Les regles i el nom del joc varien segons els països o 
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regions on es practica, però sovint existeix una essència comuna que 

comparteixen. Un exemple és el joc de fet i amagar. 

 Jocs de taula: la característica fonamental d’aquest tipus de joc és que requereix la 

utilització d’un tauler on s’hi estableix la acció. La majoria de vegades són jocs de 

més d’un jugador. Aquests jocs combinen la involucració de l’atzar, l’estratègia i la 

lògica per assolir l’èxit. Els escacs o el Monopoly en són exemples. 

 Jocs de cartes: són aquells que només requereixen una baralla de cartes per jugar. 

Amb excepció dels famosos solitaris i alguns altres jocs, la gran majoria 

requereixen més d’un jugador. Alguns jocs de cartes són el set i mig, el pòquer, el 

blackjack, el burro, la botifarra… 

 Videojocs: dins aquest tipus de joc entren tots aquells que es juguen a través d’un 

dispositiu amb pantalla gràfica. Dins els videojocs existeixen diversos gèneres: 

aventura, lluita, esports… Alguns exemples són: The Sims, Mario Bros, Pac-man… 

 Jocs de rol: són aquells on els participants interpreten un determinat paper, 

d’acord amb els personatges del joc. Un exemple de joc de rol és l’assassí. 

 

El joc de taula 

Com ja s’ha apuntat, un joc de taula és aquell que consta d’un tauler i fitxes de diferents 

formes i colors, cosa que obliga a que es jugui sobre una superfície plana. Sovint es juga 

sobre una taula, d’aquí el seu nom. Per naturalesa, els jocs de taula generalment no 

impliquen activitat física, tot i que existeixen excepcions.  

Els jocs de taula han estat utilitzats pels humans des de fa milers d’anys. El primer joc del 

qual se’n té referència és el Senet, un joc egipci trobat en diverses tombes faraòniques, 

que remunta els seus orígens a fa 5.500 anys. 

Es creu que aquest joc tenia una alta 

popularitat i importància dins la societat, fet 

que s’ha vist confirmat amb els quatre 

exemplars d’aquest joc a la tomba de 

Tutankamon. Actualment coneixem un gran 

nombre de jocs de civilitzacions antigues, però 

la majoria tenen com a màxim 4.500 anys 

Il·lustració 46: Reproducció actual del joc del Pachisi. 
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d’antiguitat. Un joc que destaca és Pachisi,  un joc de taula de la península d’Hindustan 

(actual Índia) que ha perdurat fins als nostres dies com al popular parxís. El dominó té 

origen xinès, i les evidències més antigues es remunten a fa mil anys. En conclusió, molts 

d’aquests jocs amb tants anys d’antiguitat han desaparegut, però també és important 

veure molts jocs que coneixem (escacs, dames, parxís, dominó...) tenen origen en aquests 

jocs de taula de fa tantes generacions. 

Els jocs de taula que es juguen actualment es poden dividir en dos grans grups: els jocs de 

taula tradicionals i els contemporanis. La divisió és ben senzilla: els contemporanis són els 

creats a partir del S. XIX, mentre que la resta es consideren tradicionals. La divisió pot 

semblar arbitrària, però si s’analitzen, es descobreix que existeixen algunes 

característiques comunes entre els del mateix tipus. Per exemple, els tradicionals centren 

molt la atenció en el tauler i les fitxes, que solen ser de fusta i amb relleus característics. 

Normalment són jocs de dos jugadors. Alguns d’ells han esdevingut esports, si es juguen 

seguint les regles de competició, com és el cas dels escacs. Exemples de jocs tradicionals 

són les dames, el parxís, el dominó, el Backgammon... 

Els contemporanis, en canvi, han evolucionat cap a taulers plans amb estampats, on les 

regles són més complexes. La majoria de jocs contemporanis coneguts es poden 

considerar jocs temàtics, i aquesta és la gran diferència amb els jocs tradicionals. També 

s’anomenen de vegades jocs comercials, i es caracteritzen perquè tenen un tema o 

ambientació associat. Tots els elements del joc (fitxes, daus, tauler…) representen d’alguna 

manera el comportament i característiques d’éssers o objectes reals o imaginaris. Jocs 

contemporanis considerats temàtics són el Monopoly, Catan, Carcassone, Ciudadelas, 

Jungle Speed… 

 

Elements i classes del joc de taula temàtic 

Focalitzarem el nostre estudi als jocs de taula temàtics, ja que serà el tipus de joc en el 

qual estarà basat la creació de la part pràctica. Els jocs de taula temàtics són els que tenen 

èxit actualment, són jugats per milions de persones arreu del món, i per tant tenen una 

potencial didàctic inigualable pels altres. 

En aquest apartat analitzarem diferents elements que podem analitzar d’un joc de taula i 

els classificarem seguint diferents criteris. 
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Com a primera divisió dins els diferents tipus de joc de taula tenim els jocs cooperatius i els 

no cooperatius. Els primers, també anomenats jocs amb transferència d’utilitat, són 

aquells en què els jugadors poden comunicar-se entre ells i negociar els resultats. La 

problemàtica i el focus principal d’aquests jocs és l’anàlisi de les possibles coalicions entre 

jugadors i l’estabilitat d’aquestes. Als jocs no cooperatius o sense transferència d’utilitat, 

en canvi, els jugadors no poden arribar a acords entre ells i han de buscar l’èxit mitjançant 

la competició i l’estratègia individual. És important dir que, en general, els jocs no 

pertanyen a un d’aquests dos grups.  Més aviat incorporen elements d’una banda i de 

l’altra en més o menys mesura, movent-se entre ser un joc més orientat a la cooperació o 

a la individualitat. 

Un element indispensable en analitzar un joc és l’habilitat o facultat que pretén que dugui 

un jugador a la victòria. Existeixen jocs de tot tipus: alguns són purament d’estratègia 

(Ciudadelas), en què el raonament tàctic i la visió de futur d’un jugador juguen un paper 

clau; d’altres fan de la coordinació, els reflexes o la habilitat manual (Jungle Speed) la 

principal eina per guanyar una partida; alguns fan que els jugadors espremin la seva 

memòria al màxim (Memory), la seva habilitat com a dibuixant (Pictionary), o que usin la 

seva habilitat deductiva (Cluedo); finalment, alguns jocs es basen en el simple atzar (joc de 

l’oca). 

Precisament aquest atzar és un altre element important en un joc de taula. Tot i que els 

daus són comuns en molts jocs, i per tant l’atzar hi juga un paper, això no significa que 

siguin veritablement importants per l’èxit del jugador. En la majoria de jocs comercials, els 

creadors han reduït al mínim l’efecte i la importància de l’atzar, utilitzant-los bàsicament 

per la no monotonia i ampliar les situacions possibles. És a dir, els daus no són clau per 

l’atzar que aporten, sinó per les diverses possibilitats que aporten.  

Una altra forma d’anàlisi dels jocs de taula ens porta a classificar-los en dos grups 

diferents. El primer grups s’anomena jocs de suma zero. En aquesta classe de jocs, si un 

jugador augmenta els seus guanys, això implica una disminució de la mateixa quantitat en 

les de l’altre. D’altra banda, tenim els jocs de suma no nul·la, que presenten el cas contrari. 

Els guanys o pèrdues de cada jugador poden augmentar o disminuir independentment, 

sense ser influïts de cap manera per l’altre jugador. 
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El joc de taula 
 

La part pràctica d’aquest treball de recerca consisteix en la correcció, millora i acabament 

del joc de taula ideat per la Norma i jo el nadal passat. Però abans d’entrar en els canvis 

que vaig introduir-hi, exposaré tot el procés de creació que vam dur a terme. 

Una bona pregunta seria: ¿Perquè un joc de taula i no un simple redactat, un curtmetratge 

o presentació? El que buscàvem amb el joc era la difusió de la ciència i la introducció de 

joves amb coneixement o sense a l’increïble món de l’exploració espacial. Un joc de taula 

és una potent eina didàctica, ja que si es gaudeix aprenent, els resultats són dobles: 

aprenentatge i diversió. A banda d’això, la creació d’un joc de taula ens atreia i se’ns va 

presentar com un repte que ens va motivar molt.  

 

Objectius 

Abans de començar a idear el joc, era necessari fixar objectius i tenir una idea definida del 

que buscava.  

Vam decidir al començament de tot que la missió protagonista del joc seria una missió 

tripulada amb destinació el planeta Mart amb l’objectiu de trobar-hi vida. El tema de la 

vida a Mart és dels més coneguts per la població sense gaire coneixement científic. És un 

problema amb molta cobertura per part dels mitjans de comunicació, però segurament 

ben merescuda: Mart és el nostre planeta veí, i trobar-hi vida es convertiria en un dels 

descobriments més importants de la història de la humanitat. Significaria que no estem 

sols al cosmos; canviaria per sempre la nostra percepció de l’Univers. A més a més, les 

agències es plantegen realment la colonització humana del planeta, tot i que cap missió 

està confirmada i ni molt menys es parla de dates. 

Tot i així, el joc no havia de ser una fidel representació del funcionament real de tot el 

procés d’una missió, i això era important, perquè se’ns hagués complicat la feina si ho 

haguéssim intentat. Primerament el joc hauria resultat complicat, i s’elevaria l’edat 

mínima per jugar-lo. A banda d’això, la jugabilitat hauria estat molt més difícil, i es podria 
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convertir en un joc avorrit: els jocs de taula més populars no tenen regles massa 

enrevessades.  

Sense dubtar-ho vam encaminar-me cap a un joc multijugador. Hauria sigut un error des 

del punt de vista de les idees que volem transmetre, que l’exploració espacial es dugués a 

terme de manera individual. La col·laboració entre agències i els pactes internacionals, 

com veurem, tindran un paper important en el desenvolupament del joc, de la mateixa 

manera que són claus en la realitat. 

Vam fixar que el que intentaria seria crear un joc per jugadors de 8 anys cap a dalt, una 

edat relativament baixa si es compara amb la majoria de jocs de taula comercials. El joc 

hauria de tenir un caràcter didàctic: totes les cartes i taulells haurien de tenir una clara 

intenció d’introduir i fer entendre un element del món de la indústria aeroespacial o de 

l’exploració espacial. Però a banda dels elements per separat, el joc en general, després 

d’una partida, ha de transmetre una idea definida sobre el món al qual hem introduït als 

jugadors. Només que, acabada una partida, dediquin temps a preguntes com ara les 

següents seria un èxit: és un procés llarg i costós? O hi ha tants satèl·lits humans a l’espai 

per la relativa facilitat amb la que es llencen? Hi treballen determinades branques de la 

ciència? És totalment interdisciplinari? Com buscarem vida a Mart?  

Per tant podríem resumir així els objectius que es pretenien:  

 Joc de taula temàtic multijugador per a jugadors de més de 8 anys 

 No extremadament fidel a la realitat: jugabilitat abans que fidelitat a la complexitat 

real 

 Clara intenció didàctica: buscar transmetre una noció general sobre el món de 

l’exploració espacial 

 

Desenvolupament del joc 

A continuació es relatarà el procés de desenvolupament del joc, des de les primeres idees 

fins a les regles per cada situació de la partida. També s’hi introdueixen totes les cartes i el 

seu funcionament. 
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Idea general 

Fixats els objectius i amb la clara idea del que buscàvem, era hora de començar a idear el 

joc i el seu funcionament. 

Volíem que el joc simulés el procés de desenvolupament de la sonda des de la Terra: 

aprovació de pressupost, construcció de la sonda, problemes i contratemps… I també que 

cobrís tota la missió en si: llançament, viatge, i recerca de vida al planeta Mart. Vam 

pensar que cada jugador controlaria una de les quatre agències espacials més importants 

(NASA, ESA, RKA i CNSA), que tindrien característiques inicials diferents. Per exemple, la 

NASA i la Xina tindrien un pressupost elevat, mentre que potser no tenen tant potencial 

per desenvolupar tecnologia com la resta. Cal dir que per aquest punt vam ser totalment 

fidels a l’objectiu proposat anteriorment de “jugabilitat abans que fidelitat”. Si haguéssim 

buscat cenyir-nos a la realitat, la NASA tindria 4 vegades el pressupost de les altres 

agències juntes, fent molt mal a la jugabilitat. 

Vam trobar inevitable introduir diners al joc, ja que al final és un factor extremadament 

determinant per a l’èxit d’una missió. Per fer-ho tot més fàcil vam decidir crear una nova 

moneda pel joc, els Einsteins (en honor al físic Albert Einstein pel centenari de la seva 

Teoria de la Relativitat). Un Einstein equival aproximadament a un dòlar US. Va ser una 

bona decisió perquè els preus que vam fixar posteriorment per cada inversió tecnològica 

no estan basats en una missió real. Si haguéssim utilitzat els dòlars, hauria pogut 

considerar-se com una imprecisió. 

Posteriorment vam idear el que seria el cos central del joc: Com es desenvoluparia l’acció? 

Com serien els taulers? Quants n’hi hauria? Abans de respondre aquesta pregunta, per 

facilitar-nos la feina, vam decidir dividir el joc en parts diferenciades, cada una amb un 

objectiu diferent. Basant-nos en el capítol de la part teòrica on s’exposen les diferents 

parts d’una missió real, hauríem hagut de dividir-lo en cinc parts. Però no quedàvem 

convençuts de com avançaria el joc ni del tempo que tindria. Primerament no volíem 

diferenciar la missió primària de les possibles següents extensions, així que vam decidir 

ajuntar-les formant una fase que anomenaria “exploració de Mart”.  

La part del llançament i el viatge, en canvi, sí que la veiem viable. Seria el tros més 

emocionant del joc, on el jugador pogués seguir com la seva sonda era llançada i anava 

superant les diferents fases del viatge espacial.  
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La primera part de tota la missió, que a la part teòrica està definida com a proposta, 

viabilitat i acceptació, va passar a ser simplement pressupost. La raó és simple: no hi ha 

proposta de projecte a fer, ja que el joc en si proposa una missió tripulada a Mart, i a més 

a més, quan comença l’acció se suposa que ja ha estat acceptat el projecte i només queda 

fixar pressupostos. Podia haver-se suprimit aquesta part de la missió, però tenir més o 

menys pressupost, com ja ham dit, és clau per a l’èxit.  

La part que queda, que també em va semblar que tenia prou contingut per esdevenir un 

tauler a recórrer per si mateixa, s’anomenaria “construcció de la sonda”, i aquest en seria 

l’objectiu.  

En resum, la mecànica del joc era senzilla: es tracta de recórrer quatre taulers diferents, 

que portaran al jugador al procés pel qual passa una missió. Els quatre taulers, per ordre, 

són: pressupost, construcció, viatge i exploració de Mart. 

A l’hora de decidir el nom, ens vam deixar guiar pel nostre mentor Xavi Luri, que ens va 

proposar Mars Quest (expedició a Mart). Ens va semblar un nom comercial i que sonava 

bé. El joc estaria completament en castellà, ja que d’aquesta manera es demanava al 

concurs Odysseus. 

 

Els quatre taulers 

A continuació es relatarà en detall el procés de creació dels quatre taulers, amb les seves 

característiques i el seu funcionament general.  

 

Tauler de pressupost 

En aquest tauler l’objectiu del jugador serà aconseguir el màxim pressupost necessari 

mitjançant pactes amb altres països. Vam decidir que fos un tauler de 8 caselles, perquè 

no s’allargués molt, on s’avança llançant un dau. El jugador pot trobar-se amb dos tipus 

diferents de caselles. En unes s’hi aconseguiran els pactes amb altres països, que seran la 

principal manera d’augmentar el pressupost. Aquests països, per fer el joc més semblant a 

la realitat, seran amb els que les agències formen sovint acords de cooperació en tasques 

de l’espai. Per tant, cada agència pactarà amb països diferents, i a més a més, aquests 

augmentaran el seu pressupost amb més o menys diners.  
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En fer una mica d’estadística, però, em vaig adonar de que els jugadors no podrien 

augmentar el seu pressupost tant com havíem ideat. Per tant, vam decidir que el dau no 

fos corrent (dau de cares 1, 2, 3, 4, 5, 6), sinó que en les seves carés tingués: 1, 1, 2, 2, 3, 3. 

D’aquesta manera ens asseguràvem que el jugador tindria l’opció de caure en moltes 

caselles i aconseguir el pressupost que vam calcular que necessitaria per a la segona fase. 

L’altra tipus de casella en què el jugador podrà caure en aquest tauler són les caselles de 

sort. Aquestes són molt decisives a l’hora d’aconseguir el pressupost màxim, però la seva 

importància en el joc no té a veure amb el seu efecte positiu o negatiu sobre l’economia 

d’un jugador. Les caselles de sort són molt importants perquè amb elles es pot aprofitar 

per explicar els problemes o les situacions beneficioses amb els quals es troben les 

agències de veritat. Si un jugador cau en una casella d’aquestes, agafarà una carta on s’hi 

exposarà un problema o una facilitat en la que es troba l’agència. 

Són problemes reals, és a dir, que missions de veritat s’hi han 

trobat alguna vegada. Al final, són elements clau no per al 

desenvolupament de la partida, sinó perquè és gràcies a aquest 

tipus de cartes (hi ha més cartes de sort en altres taulers) que el 

jugador comença a entendre com funciona realment el món de 

l’exploració espacial i quines són les dificultats amb què topa.  

Vam pensar que la qüestió dels pactes entre agències i els acords 

de cooperació no quedava prou resolta ni tenia la importància que 

necessitava en forma d’elements del joc. Per aquest motiu vam introduir les cartes 

anomenades cartes d’ajuda mútua. Cada carta d’aquestes portarà assignada una agència 

de la partida (si un jugador agafa la seva, la deixa i agafa la següent carta del piló) amb la 

qual establirà una relació de compartició de tecnologia. Es posa en pràctica durant el 

tauler de construcció, així que serà explicada llavors. 

 

 

 

 

 

Il·lustració 48: Disseny del tauler de 
pressupost  

Il·lustració 47: Disseny 
d’una carta de sort. 
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Tauler de construcció 

L’objectiu d’aquest tauler és senzill: construir la nau espacial. Vam pensar que podríem fer 

servir el dau del tauler anterior, ja que el que aconseguim és que, enlloc de tenir el doble 

de caselles, tinguem un dau que obligui a anar el doble de lent. 

Aquest tauler té un funcionament i una base idèntica al tauler anterior, el de pressupost. 

Ens hi podem trobar dos tipus de caselles. En unes s’hi realitza l’acció pròpia del tauler: 

desenvolupar tecnologia i construir la nostra sonda, mentre que les altres seran les de 

“sort”.  

Una de les decisions més importants i segurament més encertades que vam tenir va ser 

dividir tota la tecnologia necessària per la missió en vuit camps diferents: càlcul d’òrbita 

(càlcul de la trajectòria més òptima a seguir per arribar a Mart), propulsió (disseny dels 

propulsors del llançador i de la sonda), disseny i estructura (desenvolupament del que és 

el cos de la sonda), comunicació (transmissió d’informació entre la Terra i la sonda), vida 

(tota la instrumentació necessària per mantenir astronautes amb vida durant el temps que 

duri la missió), estudi de Mart (planificació del millor lloc per l’aterratge i per buscar vida), 

biologia (recerca en química prebiòtica i creació dels instruments per la detecció de 

biosignatures) i robòtica (disseny de tots els mecanismes intel·ligents de la missió: des de 

ròvers fins a la instrumentació de la nau mateixa). 

Per tant, l’objectiu en aquest tauler seria invertir i gastar el pressupost en aquests camps 

tecnològics. Vam voler que el jugador tingués la sensació de control sobre el 

desenvolupament de la tecnologia, així que vam fer que fossin decisió seva les inversions 

que fes. Per fer-ho, vam posar dos camps a cada casella de inversió (les que no són de 

sort), deixant que el jugador inverteixi en la que vol o no inverteixi. És important que 

aquesta decisió sigui correcta, ja que pot ser que es quedi sense diners i que després no 

pugui invertir en els camps tecnològics que no apareixen al final del tauler. Als taulers de 

viatge i d’exploració de Mart, aquests camps es posaran a prova, de manera que seran clau 

per a l’èxit de la missió.  
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Cada camp d’aquests presentats anteriorment tindrà cinc nivells, i totes les agències 

començaran amb tots els camps a nivell 1. Cada vegada que decideixin invertir en un 

camp, l’augmentaran de nivell 

A les caselles de sort, s’agafarà una carta de la pila de sort, igual que a l’altre tauler. La pila 

serà diferent, és a dir, cada tauler tindrà la seva pròpia pila de cartes de sort, amb 

problemes i contratemps propis de cada fase de la missió. Aquests problemes, enlloc d’un 

augment o retallada de pressupost, suposaran el guany o la pèrdua d’un nivell tecnològic.  

L’altre concepte que falta per introduir és el de transferència tecnològica. Com està 

desenvolupat a la part teòrica, la tecnologia espacial a vegades es veu rendibilitzada per 

les aplicacions que troba a la Terra. Per implementar això al nostre joc i donar aquesta 

idea clau, ens vam inventar els punts de transferència tecnològica. Serien unes petites 

fitxes que s’aconseguirien sempre que el jugador fes una inversió en un camp; per tant, qui 

més construeix la seva sonda, més fitxes tindrà. Les fitxes prenen una gran importància si 

ningú troba vida a Mart al final de la partida. En aquest cas, el jugador que tingui més 

cartes de transferència 

tecnològica guanyarà la partida, 

ja que la seva missió haurà sigut 

beneficiosa també per a la 

tecnologia a la Terra 

 

 

 

 

 

 

Tauler de viatge 

En aquest tauler, volíem que el jugador sentís i visualitzés tot el viatge de la nau: el 

llançament, la sortida de l’atmosfera, la inserció a l’òrbita calculada… Volíem que en 

aquest tauler no hi predominessin les decisions del jugador ni la sensació de control, sinó 

que fos més aviat una part cinemàtica on el jugador passa pel que totes les missions 

passen. Per tant en aquest tauler vam veure que no hi podríem fer servir daus, que 

Il·lustració 49: Disseny del tauler de pressupost. 
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s’hauria d’avançar de casella en casella passant per les diferents parts del viatge. A cada 

torn, el jugador haurà d’intentar superar el problema o la part del viatge de la seva casella. 

Si el supera, passarà a la següent, que intentarà superar a la ronda següent. 

Les caselles que introduiríem serien les següents:  

1. Fase 1 del llançament 

2. Fase 2 del llançament 

3. Sortida de l’atmosfera 

4. Fase 3 del llançament 

5. Inserció orbital 

6. Pluja de meteorits 

7. Descompressió per error humà 

dins la nau 

8. Fallada de comunicacions 

9. Entrada a Mart 

La part més difícil per nosaltres va ser decidir com es posarien a prova els camps 

tecnològics en els quals s’ha invertit. Després de bastant temps encallats, però, se’ns va 

acudir la idea definitiva: ho faríem utilitzant la probabilitat. Com més desenvolupat tingués 

un jugador un camp determinat, més probabilitat tindria de passar el problema que posés 

a prova aquell camp. És a dir, suposem una casella anomenada inserció orbital, on es posa 

a prova el camp tecnològic de càlcul d’òrbita. Si un jugador té aquest camp a un nivell alt, 

tindrà molta més probabilitat de passar la següent casella que un que el té a baix nivell.  

El sistema que se’ns va acudir va ser el següent: en caure en una casella el jugador ha de 

llançar un dau de vint cares i superar un nombre determinat per una taula de probabilitat 

situada al mateix tauler. Aquest nombre serà baix i senzill de passar si el camp està bastant 

desenvolupat, i serà més difícil si el camp està poc desenvolupat.  

En cas de no superar aquest número hi ha dues opcions: si és durant el llançament 

significarà l’explosió i caiguda del llançador (vam fer que fos molt més fàcil superar 

aquesta part), mentre que si és durant el viatge només suposarà un contratemps per a la 

missió i es penalitzarà amb una ronda sense tirar. 

 

Il·lustració 50: Disseny del tauler de viatge. 



74 

 

Tauler d’exploració de Mart 

L’objectiu en aquest tauler és trobar vida a Mart. Vam fer que aquest tauler fos idèntic pel 

que fa al funcionament a l’anterior, ja que el que buscàvem era el mateix. Volíem crear 

una sensació d’anar avançant en el temps tot passat pel que realment passaria una missió. 

En aquest tauler encara volíem posar-li més volum didàctic i mostrar realment quin seria el 

procediment d’una missió. Vam pensar en escriure un petit text a cada casella on s’hi 

marqués el context del moment on es trobava la missió.  

Els passos que realitzaria una missió tripulada a Mart, i, per tant, es convertirien en les 

caselles del joc serien els següents:  

1. Instal·lació de la base 

2. Expedicions als voltants 

3. Realització d’experiments: (aquí el 

jugador ja pot trobar vida, per tant, 

la partida pot acabar aquí) 

4. Desplaçament a una altra zona 

5. Reinstal·lació de la base  

6. Expedicions als voltants 

7. Realització d’experiments (última casella del joc). 

Al joc estarà relatat el perquè i què passa a cada una d’aquestes caselles. 

Vam utilitzar el mateix sistema d’avançar de casella que el tauler anterior. S’avança 

llançant un dau de 20 cares i igualant o superant el nombre marcat per la taula de 

probabilitat. Però en aquest cas vam introduir una petita diferència. Hi ha dues caselles 

que funcionaran lleugerament diferent: són les corresponents al moment en què es fan els 

experiments per trobar vida, i per tant, ha d’haver-hi la possibilitat de trobar-la i guanyar la 

partida. El seu funcionament és diferent per dos motius: el primer és per l’altíssim nombre 

que s’ha d’igualar llançant els daus; la probabilitat de fer-ho és bastant petita. I la segona 

diferència és que, si aquest nombre no s’assoleix, el jugador passa igualment a la següent 

casella; no hi ha cap mena de penalització (el càstig ja és no trobar vida).  

Per tant, vam fer que existís la possibilitat de no trobar vida. Com 

hem dit, en aquest cas, el guanyador seria el jugador amb més fitxes 

de transferència tecnològica. Si un jugador recorre tot el taulell i no 

Il·lustració 51: Disseny del tauler d’exploració de Mart. 

Il·lustració 52: Disseny de la 
fitxa de transferència 
tecnològica. 
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troba vida, la partida s’acaba per a ell, i ha d’esperar que els altres acabin la partida. En el 

cas que un jugador trobi vida, sigui el primer jugador que passa per la casella o no, guanya 

la partida.  

 

Cartes del joc 

Per acabar de quadrar el funcionament del joc, vam trobar necessari introduir-hi algunes 

cartes. Algunes ja estan explicades, com és el cas de la carta de pactes internacionals, que 

entra en joc al primer tauler i serveix per augmentar el pressupost gràcies als pactes amb 

els països marcats a la mateixa carta.  

Un altre tipus de cartes que també ja està explicat són les cartes d’ajuda mútua, que 

entren al joc al tauler de pressupost però esdevenen importants i s’utilitzen al tauler de 

construcció. A la realitat simbolitzen un pacte entre agències per compartir tecnologia, i al 

joc funcionen de la següent manera: cada carta que s’aconsegueixi tindrà una agència 

marcada, que serà amb la qual pactarà aquest acord. Aquesta carta permet que, al tauler 

de construcció, el jugador que posseeixi la carta pugui sumar-se un nivell en tres camps 

tecnològics a escollir, però amb una condició: l’agència marcada per la carta ha de tenir 

aquests camps que estem augmentant de nivell a un nivell 3 o superior. 

Pel funcionament del mecanisme del segon tauler, on s’inverteix el pressupost en camps 

tecnològics, vam inventar les que vam anomenar cartes de missió. Aquestes cartes, 

personals per cada agencia contenen els vuit camps tecnològics esmentant anteriorment 

amb un espai a cada nivell. La carta serveix per marcar el nivell de desenvolupament al 

qual es troba cada camp mitjançant unes petites fitxes que ho marcaran. Les fitxes es 

col·locaran sobre el nivell en què està un camp determinat. Segurament aquesta és la 

carta més important del joc, ja que com més desenvolupada la tingui el jugador, més 

probabilitat d’èxit en els taulers de viatge i exploració de Mart tindrà. 

L’última carta que vam dissenyar s’anomena guia de costos, i serveix únicament per tenir 

un lloc amb els preus de cada inversió marcats. En resum, serà una carta de consulta, no 

tindrà cap funció dins el joc. Cada jugador en tindrà una.  

Il·lustració 53 i 54: Disseny de la guia de costos i 
la carta de pactes internacionals (de la ESA, en 
aquest cas) 
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Disseny 

Amb tot el joc ideat, només faltava dissenyar cartes i taulers. La meva idea era dissenyar 

de manera senzilla, sense complicar-me. Podria semblar una part fàcil, però segurament a 

causa de la meva inexperiència en disseny per ordinador em va resultar difícil i vaig tardar 

molt de temps. El primer problema amb el qual vaig topar va ser trobar un bon programa 

de disseny però que alhora fos senzill. A més a més, la majoria de programes són Premium, 

és a dir, gratuïts, però amb molt poques eines i amb recursos molt limitats que t’obliguen a 

pagar la versió Premium per gaudir de tot el potencial del programa.  

En alguns primers dissenys, vaig utilitzar una versió de prova de l’Adobe InDesign CC. Tot i 

que el joc final conserva algunes cartes i taulers d’aquest programa, no en vaig treure molt 

rendiment pel fet que se’m va acabar la prova en una setmana i molts dels dissenys on 

havia treballat no estaven acabats i eren incompatibles amb altres programes. Així que el 

joc final conserva només els dissenys que vaig acabar durant aquella setmana. 

Per seguir dissenyant necessitava un altre programa de disseny. Vaig descarregar-me el 

Piktochart, però la seva versió de prova era molt limitada i no em permetia dissenyar com 

volia. Finalment vaig provar el Canva, també amb versió gratuïta limitada. Aquest 

Il·lustració 55: Disseny de la carta de missió de 
la FKA. 
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programa, però, t’ofereix la possibilitat de provar la versió completa durant un mes de 

manera gratuïta, així que no vaig dubtar en donar-me d’alta i començar a dissenyar. El 

programa està orientat per persones amb poca experiència, i té un funcionament senzill i 

intuïtiu.  

En poc temps vaig començar a dominar-lo i dissenyar les cartes em va resultar 

relativament fàcil; amb un mateix disseny només has de canviar el text. Els taulers em van 

suposar molt més temps, ja que són molt més grans i en teoria han de tenir un disseny 

més visual i espectacular. Tot i així, vaig quedar molt satisfet amb el resultat. 

 

Regles i funcionament de la partida 
 

1- Preparació de la partida 

Es preparen els taulers de la següent manera: el tauler de pressupost i el de construcció 

tindran la pila de cartes de sort al seu costat. El dau de costats 1, 1, 2, 2, 3 i 3, servirà per 

aquests dos taulers. Els altres dos taulers no requereixen preparació, només cal deixar 

preparat el dau icosaedre. 

Els jugadors escullen les agències. En cas de disputa d’una agència el jugador més petit 

escull. Cada jugador tria també una figura que serà la seva fitxa. Es reparteixen les cartes 

de missió i cartes de pactes internacionals (cada agència la seva). Cada jugador agafa vuit 

petites fitxes i les col·loca sobre el nivell 1 de la seva carta de missió; serviran per marcar 

en quin nivell es troba cada camp. Finalment, cada jugador agafa de la caixa el seu 

pressupost inicial. Es llencen els daus per veure qui comença. 

 

2- Tauler de pressupost 

A cada torn, els jugadors llencen els daus i mouen la seva fitxa el nombre de caselles que 

hagi sortit. Segons la casella on caigui farà el següent: si cau caselles de pacte, pactarà amb 

el primer país de la seva carta de pactes internacionals amb el qual no hagi pactat, i 

agafarà el pressupost de la caixa indicat i el sumarà a l’inicial. Si cau a una casella de sort, 

agafarà la primera carta de la pila de sort i farà l’acció que indiqui. Pot guanyar o perdre 

pressupost, o pot aconseguir una carta d’ajuda mútua, que s’utilitza al tauler de 
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construcció. Si aquesta carta té marcada l’agència del jugador que l’agafa, la deixa i agafa 

la següent de la pila. Quan un jugador acaba un tauler, salta a la primera casella del tauler 

de construcció. 

 

3- Tauler de construcció 

A cada torn, els jugadors llencen els daus i mouen la seva fitxa el nombre de caselles que 

hagi sortit. Segons la casella on caigui farà el següent: si cau a caselles amb el nom de dos 

camps tecnològics, el jugador n’haurà d’escollir un dels dos i pagar la quantitat indicada a 

la guia de costos a la caixa. Per marcar la compra i saber en quin nivell de 

desenvolupament es troba cada camp, el jugador marcarà el nivell que compra a la carta 

de missió amb una fitxa. El primer nivell que compra serà sempre el 2, ja que es comença 

amb el primer. Si cau a les caselles de sort, llegirà la carta i realitzarà el que digui. Pot 

perdre o guanyar nivells en tots els camps tecnològics. 

En aquest tauler entren en joc les cartes d’ajuda mútua aconseguides al tauler anterior. 

Cada carta té marcada una agència, que serà la que el permetrà guanyar nivells en camps 

tecnològics. Cada carta permet augmentar tres nivells que vulgui el jugador que la utilitza, 

però amb la condició que l’agència que té marcada a la carta tingui aquests camps amb un 

nivell 3 o superior. Un cop s’ha utilitzat la carta, es deixa fora el tauler i ja no s’utilitza més. 

En aquest tauler és important que, cada vegada que el jugador inverteixi en un camp, agafi 

una fitxa de transferència tecnològica, que guanyen importància al tauler de viatge. En 

acabar el tauler el jugador troba les caselles de proves. Ha d’escollir de quin nivell les 

realitza (com més nivell de proves, més augmenten els seus camps). Seguidament es 

col·loca a la primera casella del tauler de viatge. 

 

4- Tauler de viatge 

A cada torn, el jugador intenta superar el problema o la dificultat que es planteja a la seva 

casella. Cada problema d’aquests porta un camp tecnològic associat que és el que es posa 

a prova per passar a la casella següent. Per passar de casella se segueix el següent 

procediment: es mira a la carta de missió a quin nivell es troba el camp que demana la 

casella. Seguidament es consulta a la taula de probabilitat de la part inferior dreta el 

nombre que correspon a la fila del nivell que tenim el camp, i a la columna del problema 
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que se’ns presenta. Aquest nombre és el que el jugador ha d’igualar o superar llançant el 

dau icosaedre. 

Si iguala o supera aquest nombre, haurà superat el problema: passarà a la següent casella i 

el seu torn es donarà per acabat. En el cas contrari, quedarà a la casella fins al torn 

següent, on tornarà a intentar superar el problema llançant el dau i intentant arribar al 

nombre que demana la taula. En acabar el tauler, la fitxa es situa a la primera casella del 

tauler d’exploració de Mart. 

 

5- Tauler d’exploració de Mart 

El funcionament d’avançament en aquest tauler és completament igual al del tauler de 

viatge. Només té una petita diferència, que és crucial per guanyar la partida: a les caselles 

amb nom realització d’experiments, sempre s’avança després de llançar els daus. És a dir, 

en el cas que no s’arribi al nombre que marca la taula, igualment s’avança la fitxa a la 

següent casella i es segueix amb el funcionament habitual. Aquest fet s’explica perquè en 

aquestes caselles és on es pot trobar la vida. Tot i això, la probabilitat és relativament 

petita, i per tant el jugador ha de seguir avançant fins al següent punt on es realitzin 

experiments i pugui tornar a tenir ocasió de trobar vida. A la casella final, si el jugador no 

supera el nombre marcat per la taula, no aconsegueix trobar vida. La partida pot acabar de 

dues maneres: si algun jugador troba vida o si ningú en troba i tots els jugadors arriben a la 

casella final. En aquest cas, el guanyador és el jugador amb més fitxes de transferència 

tecnològica. 
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Conclusions 
 

Per autoavaluar el meu treball i determinar si he aconseguit el que em proposava, 

analitzaré un a un els objectius que em vaig proposar a l’inici i valoraré fins a quin punt els 

he acomplert. 

El meu primer objectiu proposat era el desenvolupament de la part teòrica necessària per 

poder acabar el joc. Considero que l’he complert sobradament, ja que, a banda d’extensa, 

és completa, precisa i estudiada. El profit que n’he tret després justifica totalment la gran 

dedicació que li vaig posar.  

El segon objectiu era realitzar un petit estudi sobre el joc, en especial el joc de taula. 

Potser aquest apartat no ha estat desenvolupat tan extensament com els de la part 

teòrica, encara que fos clarament un estudi del mateix caràcter. Però és important veure 

el perquè: en primer lloc perquè no era un treball centrat en els jocs, i un aprofundiment 

hauria significat entrar en molts temes totalment irrellevants. L’altre motiu és que el joc de 

taula ja estava creat i, a més, em sentia molt satisfet del seu funcionament, per tant no 

tenia intenció d’aprendre i estudiar mecànica de jocs per tal d’implementar-la al meu. 

Vull fer notar la diferència d’aproximació entre la part teòrica i l’estudi sobre el joc: en la 

primera, l’objectiu primer era formar-me, volia informar-me per després poder canviar 

aspectes del joc erronis. En canvi, en l’estudi sobre el joc, la intenció era simplement 

introduir el lector del treball dins el món del joc. No em calia estudiar exhaustivament com 

funcionen el joc ni entrar en la Teoria del Joc (teoria estadística sobre jugabilitat i 

decisions), ja que no pretenia canviar-li el funcionament. 

El tercer objectiu consistia a canviar i corregir tots els errors comesos per haver treballat 

sense el marc teòric adequat. L’he complert a la perfecció. El joc tenia errors greus 

d’informació, de preus, d’algunes idees que volíem transmetre… De les cartes i taulers que 

havíem imprès per la presentació de Madrid, només en queda el tauler de viatge. 

La resta d’objectius també els he acomplert. He dissenyat totes les targetes amb el 

programa Canva, i he imprès un exemplar del joc. 
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Finalment, m’agradaria reflexionar sobre què m’ha aportat aquest treball. És el primer 

projecte que faig amb tanta rellevància, i en tindré sempre bon record. No m’ha resultat 

en cap moment pesat ni llarg d’elaborar, probablement perquè he planificat i organitzat bé 

el temps. És la meva primera experiència en un treball d’aquestes característiques: extens, 

poc pautat, on m’he hagut de solucionar els meus dubtes i problemes (sense treure mèrit 

al Roger, que m’ha ajudat sempre que ho necessitava), i he hagut de plantejar i organitzar 

de manera completament autònoma. 

Però sens dubte, l’aspecte que valoro més després de fer el treball és el coneixement que 

he adquirit. He après moltíssimes coses sobre l’espai i tot el que hi està relacionat: la 

història de l’home a l’espai, el complex funcionament del món de l’exploració espacial, les 

agències que l’exploren… El llarg estudi sobre el planeta Mart també m’ha donat els seus 

fruits: conec el nostre planeta veí mil vegades millor que abans; i el mateix m’ha passat 

amb la cerca de vida extraterrestre i l’astrobiologia. Tot i que no sóc amant de la biologia, 

he gaudit de la història de la definició de vida com el més apassionat i m’ha fet plantejar-

me qüestions que no m’havia plantejat mai.  

El fet d’haver realitzat aquest treball m’ha fet plantejar-me fins i tot estudiar una carrera 

on pugui trobar sortides a la indústria aeroespacial, cosa que mai m’havia passat pel cap, 

ja que no m’apassiona tant l’enginyeria com la ciència i la matemàtica bàsica. En tot cas, 

estudiï el que estudiï, estic content d’haver escollit el tema que he escollit. La meva 

valoració del treball és rotundament positiva. 

 

 



82 

 

 

Bibliografia i webgrafia 
 

STUHLINGER, Ernst (1970). Carta a la germana Mary Jacunda. Why Explore Space? 

 

CORFIELD, Richard. La vida de los planeteas. Barcelona: Paidos Iberica, 2009. 

 

BRIONES, Carlos. La vida. Orígenes: El universo, la vida, los humanos. Barcelona: Crítica, 
2015. 

 

 

 

DIARIO PÚBLICO. PRINCIPIA MARSUPIA (blog). Para qué sirve explorar el espacio? [en 
línia]. Madrid: Diario Público. [consultat: 15 setembre 2016]. Disponible a Internet: 
http://www.principiamarsupia.com/2012/08/26/para-que-sirve-explorar-el-espacio 

 

DIARIO PÚBLICO. PRINCIPIA MARSUPIA (blog). Para qué sirve explorar el espacio? [en 
línia]. Madrid: Diario Público. [consultat: 15 setembre 2016]. Disponible a Internet: 
http://www.principiamarsupia.com/2012/08/26/para-que-sirve-explorar-el-espacio 

 

 

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION (NASA). [en línia]. Washington: 
NASA. [consultat: 10 juliol 2016]. Disponible a Internet: https://www.nasa.gov/ 

 

EUROPEAN SPACE AGENGY (ESA). [en línia]. Paris: ESA. [consultat: 12 juliol 2016]. 
Disponible a Internet: http://www.esa.int/ESA 

 

JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY (JAXA). [en línia]. Tòquio: JAXA. [consultat: 13 
juliol 2016]. Disponible a Internet: http://global.jaxa.jp/ 

 

CHINA NATIONAL SPACE ADMINISTRATION (CNSA). [en línia]. Pequín: CNSA. [consultat: 13 
juliol 2016]. Disponible a Internet: http://www.cnsa.gov.cn/n615709/cindex.html 

 

STATE SPACE CORPORATION. ROSCOSMOS. [en línia]. Moscú: Roscosmos Corporation. 
[consultat: 19 juliol 2016]. Disponible a Internet: http://en.roscosmos.ru/ 

 

http://www.principiamarsupia.com/2012/08/26/para-que-sirve-explorar-el-espacio
http://www.principiamarsupia.com/2012/08/26/para-que-sirve-explorar-el-espacio
https://www.nasa.gov/
http://www.esa.int/ESA
http://global.jaxa.jp/
http://www.cnsa.gov.cn/n615709/cindex.html
http://en.roscosmos.ru/


83 

 

COSMONOTÍCIAS. [en línia]. Santiago de Chile: Cosmonotícias. [consultat: 20 juliol 2016]. 
Disponible a Internet: http://www.cosmonoticias.org/ 

  

SPACE.COM. [en línia]. Los Angeles: Space [consultat: 30 juliol 2016]. Disponible a Internet: 
http://www.space.com/ 

 

SÓLO CIENCIA (blog). [en línia]. Granada: Mauricio Luque. [consultat: 7 agost 2016]. 
Disponible a Internet: http://www.solociencia.com/ 

ASTRONOMIA.COM. [en línia]. Nàpols: Stefani Simoni [consultat: 15 agost 2016]. 
Disponible a Internet: http://www.astronomia.com 

 

THE PLANETS. [en línia]. Miami: The Planets. [consultat: 18 agost 2016]. Disponible a 
Internet: http://theplanets.org 

 

EXPLORATORIUM. [en línia]. San Francisco: Museu Exploratorium. [consultat: 30 agost 
2016]. Disponible a Internet: http://www.exploratorium.edu/ 

 

UNIVERSE TODAY. [en línia]. Vancouver: Fraser Cain. [consultat: 2 setembre 2016]. 
Disponible a Internet: http://www.universetoday.com/ 

 

CENTRO DE ASTROBIOLOGÍA (CAB). [en línia]. Madrid: Instituto Nacional de la Técnica 
Aeroespacial [consultat: 5 setembre 2016]. Disponible a Internet: 
http://www.cab.inta.es/es/inicio 

 

 

http://www.cosmonoticias.org/
http://www.space.com/
http://www.solociencia.com/
http://www.astronomia.com/
http://theplanets.org/
http://www.universetoday.com/
http://www.cab.inta.es/es/inicio

