
Presentació
Des del primer moment en què el grafè es va fer present a la meva vida ha aclapa-
rat la meva curiositat i interès. A més, m’obre moltes portes quant a branques d’es-
tudi, ja que facilita el descobriment de diversos àmbits de la ciència de manera 
que em pugui ajudar a escollir una carrera. 
Aquest estudi s’ha plantejat amb uns objectius molt clars: conèixer el material a 
fons, és a dir, la seva química, física, estructura... i, després, estudiar les seves pos-
sibles aplicacions en diferents camps de la ciència així com les línies d’investiga-
ció en què s’està treballant. Així, intenta respondre la pregunta: quines aplicacions 
té el grafè? I per aconseguir-ho, el treball consta de dues parts ben diferenciades, 
una primera en què es detalla tot el marc teòric que envolta el material, comen-
çant per conceptes més tècnics i bàsics i acabant amb les aplicacions; i una sego-
na part més pràctica que consta de diverses visites a centres de recerca catalans 
i entrevistes amb investigadors experts en el tema de manera que s’obtingui una 
visió més realista i es puguin conèixer algunes de les aplicacions del grafè direc-
tament de la mà de professionals del sector.
Aquest estudi conclou que, en efecte, el grafè és un material prometedor, que obre 
moltes portes, però que potser va ser carregat amb massa expectatives i en reali-
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tat presenta massa impediments, alguns dels quals insalvables, que ens poden fer 
pensar que potser vindran més materials 2D amb millors propietats i més maneja-
bles; potser el grafè només hagi estat un inici suggestiu.

Metodologia
Per assolir tots aquests objectius i tirar endavant el treball, primer he fet una cerca 
d’informació extensa sobre el tema per veure més clarament de què tracta i per on 
pot anar, i després he redactat tota la teoria que he considerat rellevant per entendre 
les diferents aplicacions, començant per la química bàsica del carboni i acabant per 
conceptes més tècnics. Seguidament m’he endinsat en el món de les aplicacions ja 



amb una mica de coneixement bàsic i he intentat fer-me una visió general de les prin-
cipals línies d’investigació. Fins aquí ha consistit la meva part teòrica, i a partir d’ales-
hores m’he dedicat a contactar amb centres de recerca i investigadors especialitzats 
en materials per mirar de fer-los alguna entrevista i visitar el centre i/o fer-hi alguna 
pràctica relacionada. D’aquesta forma he pogut conèixer quina és la realitat del grafè 
de primera mà i, a més, el dia a dia dels investigadors i centres de recerca a Catalunya.

Cos del treball
En si, el grafè no és res més que una sola làmina de grafit i, per tant, el definim com 
un cristall de carboni en què els àtoms es disposen en una làmina d’un àtom de gruix 
en el pla de forma hexagonal. No obstant això, aquesta seria l’estructura teòrica per-
fecta, però fins a un cert nombre de làmines o un cert grau de defectes també es pot 
considerar grafè. El fet és que aquesta estructura tan simple i alhora tan especial és la 
que dona a aquest material les excepcionals característiques següents: és un material 
unidimensional, extremadament dur, de fet més que el diamant si parlem de forma 
relativa, molt resistent, i alhora lleuger i flexible com cap altre. És curiós perquè reu-
neix característiques típicament contràries, o que quan un material en té unes no té 
les altres (podríem concebre, per exemple, un material dur i resistent, o un de lleuger 
i flexible, però no tot a la vegada). A més, és hidròfob i inert, per tant, no reacciona 
amb l’aigua, és biocompatible (qüestió fonamental de cara a aplicacions en medicina i 
biologia) i ofereix un baix efecte joule (també clau per a l’electrònica ja que permet el 
pas dels electrons gairebé sense oferir resistència elèctrica, de manera que no es perd 
energia en forma de calor).
Per entendre com funciona aquest material, és imprescindible conèixer una part teò-
rica que he resumit en sis punts:
En primer lloc, la química del carboni, extensa i feixuga, però que és la base de tot i 
cal dominar. He hagut d’aprendre moltes coses sobre el carboni: els enllaços, la hibri-
dació d’orbitals i les formes al·lotròpiques, entre d’altres.
Un altre concepte clau és que les làmines de grafè no són pures, acostumen a tenir 
defectes estructurals, és a dir, grups funcionals enllaçats pel material de forma alea-
tòria; però això, lluny de ser un problema, es pot aprofitar a favor nostre i, en efecte, 
quan es treballa d’una forma controlada s’anomena funcionalització. M’he adonat, a 
mesura que anava endinsant-me en el tema, que aquest concepte de la funcionalitza-
ció és el més important, perquè és el que permet crear «motlles a mida», que al cap i 
a la fi és el que són les aplicacions: a través d’afegir una sèrie de grups funcionals en 
un lloc o un altre, el material es comporta d’una manera concreta i ens permetrà crear 
els compostos que desitgem, que facin la funció que necessitem.
La producció del grafè és un tema cabdal en aquest material, ja que encara no s’ha 
descobert un mètode eficient i barat que permeti tractar el producte a nivell indus-



trial. Aquest és un dels factors més importants que fan que el grafè no estigui massi-
vament instal·lat en la nostra societat. En realitat, hi ha molts mètodes de producció, 
però tots tenen els seus avantatges i inconvenients: alguns permeten obtenir làmines 
de gran qualitat però de forma molt rudimentària i cara; altres són molt més eficients 
però la qualitat se’n veu afectada... Per això, depenent del fi, s’utilitza un mètode o 
altre, ja que no sempre es requereix una màxima qualitat, per exemple; cal adaptar-se 
a les necessitats i seguir fent recerca per trobar nous mètodes que superin els actuals 
en rendiment.
També és necessari conèixer l’òxid de grafè (GO), que s’obté en sotmetre una làmina 
a un procés d’oxidació. Aquest material derivat és més fàcil de funcionalitzar gràcies 
als grups òxid, és més manejable i es torna aïllant o semiconductor segons necessi-
tem, per la qual cosa esquiva l’inconvenient de la «banda prohibida» del grafè que en 
limita l’ús en electrònica. En efecte, se sol parlar de les aplicacions del grafè, però la 
realitat és que s’usa molt més l’òxid de grafè pels motius abans esmentats.
Per acabar la meva part tèorica, vaig començar a descobrir el món de les aplicacions. 
Vaig veure que el grafè té un gran potencial en l’electrònica, l’emmagatzematge de 
dades i energia, on es prometen grans millores quant a capacitat. Clarament, la medi-
cina és un altre dels grans camps i en un dels més punters. Tot i que també es poden 
fer escumes superresistents o eliminar residus radioactius de l’aigua.
Pel que fa a la part pràctica del meu treball vull ressaltar l’entrevista a Ángel Pérez i 
la pràctica feta a l’ICFO que va donar molt de si: vaig aconseguir posar-me en contac-
te amb Ángel, expert en nanomaterials i investigador a l’ICMAB. Em va convidar al 
centre, em va ensenyar com treballa, el seu laboratori i va respondre totes les meves 
preguntes (sobre producció, futur, inconvenients, efectes quàntics...); la veritat és que 
va ser molt enriquidor poder viure l’experiència de primera mà. 
En darrer lloc, vaig anar a l’ICFO a fer una pràctica que consistia a obtenir grafè mit-
jançant exfoliació mecànica del menor nombre de capes possibles i analitzar-ne les 
mostres amb microscopi òptic per poder determinar quantes capes tenia amb uns 
càlculs concrets, tot sabent que cada capa de grafè absorbeix un 2,29 % de la llum. 
Aquesta pràctica va apropar-me al món de la ciència i em va permetre comprovar 
com de rudimentària és la tècnica per la qual s’obté el grafè de major qualitat.

Conclusions
A mesura que anava avançant en el treball m’he anat adonant que el grafè podria 
ser simplement el primer material 2D amb característiques excepcionals, però que 
per res ha de ser l’únic, i molt menys el millor. De fet, he llegit diverses vegades, 
i també m’ho va comentar Ángel Pérez, que venen molts més materials 2D que 
passaran per davant del grafè, i que, en efecte, ja se n’han descobert molts: hi ha 
molt camí per recórrer i no té perquè ser de la mà del grafè únicament. De la ma-



teixa manera, al llarg de la recerca de les aplicacions he comprès la importància 
de conèixer en profunditat totes les característiques del que volem estudiar i el 
màxim nombre de dades, de manera que puguem entendre l’estructura i tot el fun-
cionament que ens permetrà fabricar el dispositiu o component o sistema perfecte 
per al cas concret. És curiós com els investigadors són capaços de «jugar» amb les 
característiques més essencials del cos humà per fabricar dispositius i components 
químics hipercomplexos específics que resolen problemes d’una forma inversem-
blant. També he observat com de difícil és fer ciència i quant temps requereix, i per 
això els investigadors s’especialitzen molt en un tema en concret, tot i que han de 
saber de tot una mica. Valoro sense cap mena de dubte les experiències que he tin-
gut de contacte amb investigadors i centres i puc treure’n la conclusió personal que 
em veig treballant d’alguna forma semblant en un futur; potser això ha estat el més 
transcendental per a mi. 
I, finalment, una dificultat amb la qual m’he trobat des del primer dia fins a l’últim 
ha estat la manca de fiabilitat de les fonts d’informació via internet. Quan busques 
informació sobre un tema científic, la majoria dels primers resultats són pàgines 
web sensacionalistes de blogs i diaris de poc prestigi, o nul. Com que reben més vi-
sites, es posicionen millor en els cercadors web i, en canvi, les fonts fiables queden 
en un segon o tercer pla. D’aquesta forma, m’ha resultat difícil trobar fonts fiables i 
del que realment buscava.
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