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«Com és que feu tantes activitats d’art
i tan poques de ciència?» «Tens raó. Proposa.», va respondre en Marcel. I així van
començar el Cafès Científics ara fa cinc
anys. Des d’aleshores, gairebé cinquanta
investigadors, o persones relacionades
amb el món de la ciència, ens han vingut
a explicar en què consisteix la seva recerca, i ho han fet amb un cafè o, a l’estiu,
una orxata a la mà.
Els cafès científics a la Casa Orlandai
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Gràcies als convidats, el veterà Cafè
Científic de la Casa Orlandai ens ha permès conèixer i comprendre un entorn: el
nostre, que, en molts casos, o bé desconeixíem o bé havíem descuidat. Aquest
coneixement, aclaridor i atractiu, em va
dur a redactar una crònica dels cafès i a
penjar-la regularment, sense ser gaire
conscient del seu abast. En fer el recull
de les cròniques, m’he adonat del valor
de la paraules i de les idees que ens han
transmès. Aquí teniu el recull d’un any, i
us proposo de llegir-lo i, amb la delicadesa amb què ens ho van explicar, interessar-vos per comprendre el nostre entorn.
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Tancar els cafès del 2014 ha volgut dir tancar el sisè
any de Cafès Científics a la Casa Orlandai. I, què es
pot

mencionar

en

aquesta

evolució?

Doncs

la

consolidació dels participants, la major part, fidels, i la
qualitat dels ponents.
Què es pot dir dels ponents? Una de les participants
als cafès un dia em va fer reflexionar: «Ja sé què és
el que tenen en comú els participants als Cafès
Científics: que tots estan apassionats per la feina que
fan i ens ho transmeten». Tenia raó. Mai no m’havia
parat a pensar en el factor comú.
Certament he buscat en tot moment persones que
fossin bones comunicadores; en la major part dels
casos els havia sentit parlar, amb alguns havia
treballat en ocasions anteriors... però mai no m’havia
parat a descriure’ls amb aquestes paraules. I em va
semblar que tenia molta raó.
Així que, he d’agrair als seixanta-tres científics que en
la data en què escric aquestes línies amb tanta passió
ens han fet partícips de la seva recerca i s’han avingut
a venir al barri. He d’afegir que en comptadíssimes
ocasions m’han donat una negativa; i, si me l’han
donada, excepte en una ocasió, m’han ofert una
alternativa ben encertada per a la sessió.
Però també he d’agrair la continuïtat i la consolidació
al grup de participants que fidelment confien en el
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convidat,

del

qual

han

despertat

comentaris

d’admiració. Em sento orgullosa pel sol fet que els
ponents, especialistes en la matèria, reconeguin la
qualitat dels participants que els escolten i agraeixo
els participants que segueixen apostant pels cafès
amb la seva constància.
Perquè la meva feina en el desenvolupament dels
cafès és estar alerta al que puguin mencionar els
participants, si s’explicita un tema desitjat, incloure’l
en un programa de trimestre i buscar les persones
que en podran parlar apassionadament.
Sí, hi ha una altra feina que m’he imposat jo soleta,
que ningú no em va demanar mai, però que m’ha
servit per aprendre i que sé que és llegida: fer la
crònica de cada sessió. Crònica que, agrupada per
anys, dóna lloc a aquesta col·lecció de llibretons.
Gràcies a tots per la confiança.

Cristina Junyent
Maig 2015
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Hivern: Un viatge des dels orígens
Les qüestions que tenen a veure amb l’origen de la
vida i de la nostra pròpia espècie sempre han estat
font de curiositat i especulació per a tots nosaltres.
Són una de les preguntes més recurrents en totes les
disciplines, sobretot de la biologia i la filosofia natural:
d’on venim? Aquest trimestre us proposem una visió
moderna,

sota

el

punt

de

vista

científic,

per

comprendre els nostres orígens i l’evolució que hem
seguit per explicar el present.
Dimecres, 22 de gener. L’aprofitament de recursos
vegetals. Pere Puigdomènech, Centre de Recerca en
Agrigenòmica (Crag) CSIC-IRTA-UAB-UB.
Per supervivència, els humans obtenen aliment de
l’entorn. Abans de l’agricultura i la ramaderia eren
caçadors i recol·lectors. Quins van ser els primers
vegetals cultivats? I, els primers animals domesticats?
Com ha evolucionat la seva gestió, fins a l’actualitat?
Dimecres, 19 de febrer. L’arbre dels humans.
Jaume Bertranpetit, Universitat Pompeu Fabra.
Per a recompondre els nostres orígens es fan servir
tècniques paleontològiques, és a dir, l’estudi d’ossos, i
tècniques genètiques. Què ens diuen cadascuna? Com
vam

arribar

a la

diversitat

humana

actual?

Es

mantindrà aquesta diversitat en la nova situació
tecnològica?
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Dimecres, 19 de març. Els primers habitants de la
Terra. Carles Pedrós-Alió, Institut de Ciències del Mar.
Després de la formació de la Terra va aparèixer la
vida. Quins van ser els primers organismes? Com eren
aquests organismes? Encara els podem conèixer?
Quina

influència

van

tenir

en

el

planeta?

Com

classifiquem els éssers vius des del punt de vista de
l’evolució?
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L’aprofitament de recursos vegetals
(22/01/2014)
Dimecres passat, 22 de gener, vam encetar els Cafès
Científics d’hivern a la Casa Orlandai, amb els quals
volem fer un viatge des dels orígens fins als nostres
dies. Va venir Pere Puigdomènech, del Centre de
Recerca en Agrigenòmica (Crag) CSIC-IRTA-UAB-UB,
per parlar de l’aprofitament de recursos vegetals, des
dels primers vegetals fins a l’actualitat.
El dilema
La primera proposta que ens va fer va ser pensar en
el dilema que se’ns presenta en aquest moment
particular de la història de la humanitat, en què hi ha
conflicte entre mantenir la diversitat biològica i assolir
les necessitats creixents per a l’alimentació humana.
Els humans som 7.000 milions d’habitants, i mai no
hem viscut tan bé; vivim millor que mai. Ara, aquesta
manera de viure amb tant de benestar, comporta una
elevada pressió sobre l’entorn, ja que demana més i
més energia. En els darrers dos segles, les nostres
necessitats han canviat, ara requereixen més viatges,
més electricitat, i més i millor aliment.
Alhora, volem no espatllar més l’entorn. Volem una
agricultura eficient, que no desforesti i que no faci
servir

plaguicides,

globalment

hi

ni
ha

herbicides.
noves

Per

contra,

pressions.

El
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desenvolupament a la Xina comporta aspiracions
energètiques i alhora alimentàries. Els xinesos volen
menjar tanta carn com es menja als Estats Units o a
Europa.
Les solucions possibles
Per solucionar el dilema de menjar més carn, cal
plantar més aliment per al ramat. I això, només
s’aconsegueix augmentant la terra per cultivar. Però,
augmentar la terra de cultiu vol dir desforestar, en la
major part dels casos. I quan passa a Indonèsia,
Brasil o Vietnam, no ens agrada. Perquè, aquí, no hi
ha pràcticament terra per cultivar que no ho estigui.
Per augmentar el rendiment, cal afegir adob als
camps. Els adobs són, bàsicament, nitrats (nitrat de
Xile), potasses (que els extraiem de Súria o de
Cardona) i fosfats (del Sàhara). També cal evitar
plagues i males herbes. Amb aquests tractaments, el
rendiment dels camps dels Estats Units ha pujat d’una
tona per hectàrea a vuit tones per hectàrea. És un
increment tan gran, que ha contradit l’argument que
mai no podrem donar de menjar a tothom.
Una tercera manera d’augmentar el rendiment és
buscant noves varietats genètiques de les plantes,
que

siguin

resistents

a

les

malalties,

com

infeccions per virus, bacteris, fongs o insectes.
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Varietats genètiques
La genètica clàssica selecciona les varietats més
productives i resistents. La qualitat d’una planta
comestible rau en el fet que tingui més proteïna, més
farina o més gust, en el cas de les fruites. Certament,
aquesta especialització ha conduit a la pèrdua de
diversitat de les plantes que es cultiven.
De les entre 300.000 i 500.000 espècies de plantes
que existeixen, se’n poden menjar unes 30.000 d’una
o altra manera (fruits, fulles, arrels o altres parts).
Comunament se n’utilitzen entre 4.000 i 5.000, i 120
són les espècies essencialment agrícoles. Tres d’elles,
l’arròs (Oryza sativa), el blat (Triticum) i el blat de
moro (Zea mays), aporten el 50% de les calories que
requerim els humans.
Totes tres plantes estan molt modificades. L’arròs
salvatge, per exemple, deixa anar el gra per fer una
nova planta. Al pagès li interessa que el gra no caigui,
que es mantingui en la planta; de manera que l’arròs
cultivat ja fa temps que no perd la llavor. El blat de
moro ha patit cinc o sis mutacions importants des del
teosinte fins a la suculenta panotxa actual. El blat
cultivat no té res de silvestre; és hexaploide i ja no
existeix en la natura; a més, depèn totalment de la
mà humana per a la seva reproducció.
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Totes aquestes variacions han tingut lloc perquè els
éssers vius patim mutacions, que no són més que
errors en la maquinària genètica

produïdes per

radiacions, productes químics com el tabac... Les
mutacions no són més que un dels processos de
l’evolució natural. Les mutacions ocorren a l’atzar; és
la selecció, el que els agricultors poden induir. Totes
les plantes que mengem, doncs, són de selecció
artificial.
La major part de les plantes que mengem, de fet, són
produïdes recentment, com és el cas del maduixot,
que no té més d’un segle. El cas del tomàquet és
espectacular. El tomàquet raf és de nova creació, i el
seu nom vol dir «resistent al fusàrium». El tomàquet
de Montserrat va ser creat a França fa un segle. Al
mercat de Santa Caterina hi ha una parada que
només tenen tomàquets.
Per tal de preservar la diversitat en les varietats de
cultiu, després de la Segona Guerra Mundial diverses
fundacions privades van crear bancs de llavors. En
són exemples el Centro Internacional del Trigo y del
Maíz, a Mèxic, que acull més de 200.000 varietats; el
Centre Internacional de la Patata, a la Xina, o
l’International Rice Research Institute, a Filipines.
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Les modificacions genètiques modernes
L’augment demogràfic i la creixent demanda de
varietats qualitativament i quantitativament millors, a
més de les capacitats biotecnològiques, han permès
d’accelerar el procés de trobar noves varietats més
riques

alimentàriament,

productives,

tot

mes

produint

gustoses

mutacions

de

i

més

manera

artificial, introduint en una planta un gen que li
atorgui unes propietats que l’espècie no tenia. És a
dir, creant un transgènic.
Un transgènic és, doncs, una planta amb un gen
diferent que s’aïlla o s’ha sintetitzat i que, en inocularlo al genoma de la planta, produeix una nova
propietat. Així, els transgènics no s’aconsegueixen per
selecció

natural,

perquè

salten

les

barreres

de

l’espècie. Un dels cultius més comuns és el blat de
moro resistent al barrinador. Ara farà quinze anys del
primer transgènic agrícola.
El producte final que s’obté d’un vegetal sense
modificar biotecnològicament o un transgènic és el
mateix; posem per cas, farina de blat de moro. Els
transgènics,

però,

han

passat

més

controls

de

seguretat alimentària que qualsevol altre producte
agrícola. Perquè s’aprovi un vegetal transgènic cal
invertir quinze milions d’euros i quinze anys. Aquesta
forta regulació fa que no ho puguin suportar més que
les grans multinacionals.
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Plantes transgèniques s’han fet de cotó, soja (que es
cultiva a Romania per a pinsos, especialment després
de la crisi de les vaques boges, ja que el vegetal
aporta la proteïna al ramat), colza (que es cultiva a
Canadà, per a pinso i per a fer oli), remolatxa i arròs
a la Xina. A

Catalunya

molts dels pinsos que

alimenten el bestiar són transgènics i no s’ha informat
de cap problema de salut, ni mediambiental.
Hi ha un mite sobre la obligació de comprar llavors en
el cas dels cultius transgènics. La major part dels
pagesos compren les llavors cada any, siguin o no
transgèniques. N’hi ha molt pocs que se les facin.
Entre altres coses, perquè moltes de les espècies que
es cultiven són híbrids i, per això, segregaran els
caràcters i no donaran fills viables. Moltes fruites són
híbrides, com el blat de moro o el meló. Altres són
estèrils, com ara les mandarines i les síndries, les
volem sense llavors.
L’ètica en les tecnologies alimentàries
Pere és assessor en temes d’ètica en tecnologia
alimentària a la presidència de la Unió Europea. El
2008 van elaborar un document: Ethics of Modern
Developments in Agricultural Technologies, que recull
els principis en què s’hauria de basar l’ètica de la
biotecnologia en agricultura.
1. Prioritat d’accés a l’alimentació. És un dret.
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2. Seguretat

del

que

es

menja,

que

no

generi

problemes de salut. La Unió Europea té una normativa
en seguretat alimentària.
3. Salut. Que el que mengem no afecti la salut
generant, per exemple, obesitat.
4. Cultura. Que hi hagi respecte a les diverses formes
de cultura relacionades amb l’alimentació, com poden
ser les relacionades amb la religió.
I, a més, cal garantir la perdurabilitat; és a dir, que
els nostres fills i néts tinguin accés a una alimentació
com la nostra.
Globalització dels vegetals
En l’actualitat, en un supermercat podem trobar
vegetals

dels

cinc

continents.

El

baix

cost

del

transport i la diversitat permeten que els preus siguin
baixos i que, en conseqüència, tothom hi pugui
accedir. Els aliments, des d’antic que vénen de lluny.
El comerç de l’alimentació sempre ha estat molt viu.
A l’antiga Roma, el blat arribava de Sicília. Les
espècies van generar noves rutes. El te, el cafè i el
cacau,

imperis

i

guerres.

Si

nosaltres

prenem

aquestes begudes, per què els noruecs no poden
beure suc de taronja? Fins fa pocs anys, no hi havia
kiwis a les nostres botigues. Ara vénen de Nova
Zelanda, d’aquí el nom, però en realitat són d’origen
xinès.
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Quant a l’origen dels aliments, a la Unió Europea
coexisteixen

dues

tendències

en

certa

manera

contraposades. D’una banda hi ha una producció
d’una agricultura intensiva, que garanteix menjar de
bon preu, accessible. D’una altra banda, es dóna un
ressorgiment de l’agricultura local, de temporada i
amb varietats autòctones. Tan nutritiva és l’una com
l’altra; tan segura és una com l’altra; però la segona
permet la protecció de les varietats locals i, com que
es tracta d’una agricultura més artesana, és més
cara.
Ara, el 5% de la població es dedica a l’agricultura i el
95% de la població no cultiva. S’estima que l’any
2050 el 50% de la població mundial viurà en ciutats.
És

impossible

pensar

en

una

agricultura

de

subsistència. L’agricultura ecològica és fruit d’un
conreu descrit legalment com que no fa servir ni
pesticides, ni herbicides, ni adobs de síntesi. Ni, per
descomptat, transgènics. Potser, en el grup, opinem
que és més interessant l’agricultura de km 0, de
proximitat.
A la Unió Europea, la posició dels països davant dels
cultius modificats genèticament és molt variable. En
països com Grècia, on les propietats són petites i no
podrien competir amb altres països amb agricultura
extensiva, són contraris als transgènics. És una
manera també de valorar les varietats autòctones. A
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Àustria també s’ha optat per treure profit d’allò que és
especial, es protegeix l’agricultura dels Alps. A les
etiquetes fan valorar la denominació d’origen.
Pere, com et vas dedicar a la biotecnologia?
Vaig estudiar física teòrica, física de partícules. Però
en una estada a França, vaig entrar en contacte amb
la biologia molecular i a l’inici dels experiments de
DNA recombinant. I vaig canviar de focus. Els canvis,
per als científics, són molt estimulants.
Més informació
«El blat de moro, com a planta model». Omnis Cellula
28 (juny, 2012).
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L’arbre dels humans (19/02/2014)
Dimecres, 19 de febrer, vaig estar satisfeta que
vingués en Jaume Bertranpetit, de la Universitat
Pompeu Fabra. Amb ell he compartit feina, va ser el
meu director de tesi, vam escriure junts un llibre
(Viatge als orígens) i durant un cert temps, mentre ell
era vicerector de recerca de la UPF, jo era l’editora del
butlletí trimestral Notícies de Recerca UPF. A més, va
ser el dia que vaig poder presentar per primera
vegada la col·lecció dels cinc anys de cròniques dels
cafès científics a la Casa Orlandai. Així que doble
alegria.
Volíem que en Jaume ens parlés de les tècniques que
es fan servir per a recompondre els nostres orígens;
com vam passar de les tècniques paleontològiques, és
a dir, de l’estudi d’ossos, a les tècniques genètiques.
Què ens explica cadascuna? Com vam arribar a la
diversitat humana actual? Es mantindrà aquesta
diversitat en la nova situació tecnològica? Però, atès
que en Jaume és ara director d’ICREA, li vam
demanar que ens en fes cinc cèntims.
Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avançats (ICREA)
L’ICREA és un institut que vol destacar per captar per
a Catalunya l’excel·lència en el coneixement. És a dir,
que capta científics d’arreu del món, que siguin
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excepcionals en el seu camp, de qualsevol origen
nacional, i els ofereix un contracte per venir a
treballar a Catalunya. ICREA posa el sou, i l’institut de
recerca que els demana, l’espai i la possibilitat de
captar fons per a desenvolupar la recerca. Fins ara,
s’ha

contractat

245

investigadors,

que

no

són

funcionaris, sinó contractats; i que són sotmesos a
avaluacions per la feina que desenvolupen.
La diversitat de la vida
Un cop exposada la visió general d’ICREA, per
introduir l’assumpte pel qual l’hem convidat, l’arbre
dels humans, en Jaume ens compara els naturalistes
del segle

XXI,

evidències

amb els de fa dos segles. Tots busquen

científiques

contrastades,

materialistes,

per trobar les causes físiques que expliquen la
diversitat de la vida, l’explicació natural de l’evolució
humana.
Els naturalistes de la Il·lustració, com ara Buffon –a
qui podríem considerar el primer naturalista científic–,
buscaven una classificació de la diversitat de la vida
per la taxonomia, emprant els sentits, que no són
objectius. Ara, des de finals del segle passat, el
desenvolupament

tecnològic

aplicat

als

estudis

científics ens obre noves possibilitats.
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Tots som mutants
Quan un humà es forma per la fusió d’un òvul i un
espermatozou, ja té en el DNA tota la informació que
permetrà de fer-lo. No és com, com es compara
sovint, el manual d’«instruccions», sinó més aviat el
manual de «fabricació». El DNA (o ADN) és una
molècula molt llarga, fa 2,5 m, i molt atapeïda que es
troba dins de cada una de les nostres cèl·lules.
Aquesta molècula és llegida per a fer l’individu, i és
copiada per a fer individus nous en les cèl·lules
germinals.
En fer-se les còpies, en una molècula tan llarga, és
molt difícil que no hi hagi errors. Són diferències que
s’acumulen en el procés evolutiu i que es transmeten
de pares a fills. De fet, aquestes mutacions són les
que

ofereixen

variabilitat

genètica,

que

l’entorn

selecciona positivament (perquè el portador té algun
avantatge) o negativament (quan el portador no pot
sobreviure o passar els gens a la descendència).
Així,

trobem

diferències

(intraespecífiques)

i

dins

entre

les
les

espècies
espècies

(interespecífiques). I aquestes diferències es poden
mesurar numèricament. Comparant les variacions del
genoma entre diversos individus, siguin de la mateixa
espècie o no, s’obté de manera objectiva i numèrica la
diversitat de la vida. I, sabent que entre els nostres
pares i nosaltres hi ha unes 30 diferències genètiques,
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podem saber el temps de separació entre els dos
genomes que comparem, ja que se segueix un
rellotge molecular.
Les diferències cronològiques
El nostre genoma, el que tenim a cada una de les
cèl·lules, té tres mil milions d’unitats; és a dir, un tres
seguit de nou zeros (3.000.000.000 nucleòtids). La
comparació del genoma de dos humans dóna una
diferència d’un 1‰; és a dir, que dos humans presos
a l’atzar compartiran 3.000.000 nucleòtids idèntics i
1.000 seran diferents.
La comparació entre un humà i un ximpanzé dóna un
99% de similitud; un 1% de diferència. És a dir, que
amb un ximpanzé (Pan troglodytes) o un bonobo (P.
paniscus, que és el ximpanzé pigmeu) tenim 300.000
nucleòtids idèntics. Extrapolant les dades, ens podem
remuntar a un origen comú de tots els éssers vius; és
a dir, que la vida són tot variacions sobre el mateix
tema.
El rellotge molecular ens diu que de l’avantpassat del
bonobo i el ximpanzé, ens en vam separar fa uns sis
milions d’anys. El bonobo i el ximpanzé es van
separar fa un milió i mig d’anys. I, els primers
humans

moderns

(Homo

sapiens

sapiens),

vam

aparèixer com a espècie fa uns 60.000 anys, una
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dada molt recent en la història de la vida. Som una
espècie molt jove.
Una història biològica de les poblacions
humanes
Si, de tots els continents, busquem on hi ha més
variació, trobem que és a l’Àfrica. És en aquest
continent, doncs, on hi ha l’origen de l’espècie
humana fa, el que hem dit, uns 100.000 anys.
Dirigint-se cap a l’est, van sortir de l’Àfrica, i pel sud
d’Àsia van arribar fins a Austràlia i Melanèsia, fa uns
60.000 anys; a Europa van arribar fa uns 40.000
anys, i Amèrica va ser colonitzada fa uns 12.000
anys, en començar el desglaç de la darrera glaciació.
L’origen africà desmunta les teories clàssiques de
classificació de races humanes. Hi ha més probabilitat
de trobar diferències genètiques entre un individu a
l’atzar de Senegal i de Botswana o el Txad, posem per
cas, que entre un europeu i un australià.
Els grups humans
Així, una nova classificació, si tingués sentit, no
hauria d’agrupar blancs, negres, grocs i pèl-roigs, sinó
que hauria de contenir quatre o cinc grups d’africans
(boiximans i hotentots, nilòtics, africans de l’est,
africans de l’oest...) i un de sol per a tots els no
africans, entre els quals hi hauria persones de pell
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fosca, com els australians, i de pell clara, com els
europeus.
És a dir, que una classificació per l’aparença, el que
reflecteix és l’indret on han viscut els avantpassats.
Així, una població de pell clara indica que els
avantpassats

van

anar

a

viure

a

regions

més

septentrionals i, per a sobreviure, van haver de
perdre el color, ja que els primers humans eren foscos
de pell. I, també, que són pocs els gens que regulen
l’aspecte extern.
Què ens diu la genètica dels neandertals?
Europa,fa 40.000 anys, quan els humans moderns hi
van arribar, estava poblada per neandertals. Estudiar
la genètica de restes òssies és com fer una recerca
forense. El DNA és una molècula estable, perdura.
Quant de temps? És una preocupació dels científics,
perquè en els darrers tres mesos s’han publicat deu
articles a la revista Nature que volen respondre
justament la pregunta de fins quan es manté el DNA.
Doncs,

aplicant

les

mateixes

tècniques

que

els

forenses, a Leipzig s’ha estudiat el genoma d’alguns
neandertals trobats a Sibèria, que gràcies al pergelisòl
s’han mantingut millor. I les anàlisis realitzades posen
de manifest que va existir una hibridació entre els
humans moderns i els neandertals. I les estimacions
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indiquen que entre els europeus hi ha entorn d’un 5%
de gens neandertals.
Aquest

fet

pot

induir

a

una

nova

classificació

d’espècies? Depèn de les modes. En algun moment
s’ha

anomenat

Homo

sapiens

i

Homo

neanderthalensis; però ha estat més comú referir-se a
Homo

sapiens

sapiens

i

Homo

sapiens

neanderthalensis. Ara, el nom fa la cosa?
El grup erectus
Darrerament,

hi

ha

hagut

modificacions

en

la

classificació dels humans del grup erectus. Es reserva
el nom Homo erectus per als primers africans que van
sortir de l’Àfrica i van colonitzar Àsia. Els que van
viure a Europa s’anomenen Homo heidelbergensis.
Així que són aquests els que van arribar a Geòrgia i,
més endavant, a Atapuerca. Se’ls digui com se’ls
digui.
El que sí que s’ha fet, per la datació dels cranis
trobats a Geòrgia, és avançar la sortida de l’Àfrica del
grup erectus. Si abans se situava en un milió d’anys
enrere, ara s’ha de datar en aproximadament un milió
i mig d’anys.
També va ser del grup erectus l’Homo floresiensis, el
que es va anomenar el hobbit, un habitant del sud-est
asiàtic que va viure fins fa uns 12.000 anys. Un
participant al cafè pregunta si es va creuar amb els
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humans moderns, com ho va fer el neandertal. Però,
no es pot respondre, atès que no s’ha pogut trobar
DNA en bones condicions per ser seqüenciat.
Per què els humans hem sorgit de l’Àfrica?
Segurament, per raons biogeogràfiques i climàtiques,
els grans simis antropomorfs han sorgit al continent
africà. Llevat dels orangutans, dels quals ens vam
separar fa uns tretze milions d’anys, els altres són
africans.
Tots som transgènics
Tots som transgènics, perquè en el nostre genoma hi
ha gens que s’han incorporat i que s’han perdut. Per
una

banda,

informació

les
del

seqüències
nostre

de

DNA

genoma

poden

que

duen

saltar

i

transposar-se. Per una altra, el nostre genoma ha
incorporat seqüències d’infeccions víriques; es pensa
que són un 10% del nostre genoma.
Per treure-hi ferro, en Jaume ens recorda que també
són transgènics molta part dels llevats dels vins i les
cerveses que bevem. I que tampoc no són naturals
els animals domesticats, perquè la selecció humana
els ha induït tantes modificacions genètiques que, ara,
no podrien viure sense la mà humana.
La

gallina,

ens

explica

en

Jaume,

és

una

monstruositat genètica. Un ocell salvatge pon un ou
l’any, o dos o tres, però un cop l’any, i quan el mascle
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és a prop. La nostra gallina domèstica pon un ou (un
òvul, de fet) diari i sense mascle. La quantitat
d’energia esmerçada és enorme. En proporció, és com
si cadascú de nosaltres perdéssim i haguéssim de
reconstruir una quantitat de matèria similar a la que
forma el nostre cap.
El DNA escombraries
Hem vist que el genoma té una gran quantitat de
nucleòtids. De quina part se’n coneix la funció? S’ha
vist que una part petita del DNA (entorn d’un 1,5%)
és llegit i traduït a proteïna. Serien uns 40.000 gens,
els que tenim.
També sabem que un 3,5% del nostre material
genètic té un paper regulador i estructural. El material
que es transcriu i el que regula i estructura, sumen un
5%. La resta es diu que és DNA escombraries. Tot i
que durant un temps es va pensar que no ho seria, ja
que era transcrit a RNA. Ara bé, s’ha vist que encara
que

sigui

transcrit,

també

hi

pot

haver

RNA

escombraries.
El gen egoista
Què és una gallina? Segons Richard Dawkins en El
gen egoista, de la mateixa manera que una gallina és
el recurs que té un ou per a fer un altre ou, un
individu és el recurs que té un gen per a fer un altre
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gen. És a dir, que dóna preponderància evolutiva al
gen, més que a l’individu portador.
Podríem pensar també en els superorganismes, com
ara un formiguer, on l’individu ‒la formiga‒ perd tot
el sentit i el protagonisme en pro del grup. La suma
de les intel·ligències de les formigues queda molt
lluny de la intel·ligència del superorganisme com un
tot.
Incorpora l’ambient informació en el material
que genètic?
Els canvis ambientals que influeixen en l’expressió
dels gens els estudia l’epigenètica. En alguns casos, i
si afecten a la línia germinal, els canvis en el DNA ‒
bàsicament,

metilacions‒

poden

passar

a

la

descendència. Però es perden en poques generacions.
Hi ha alguns canvis deguts a la cultura que poden
transmetre’s

genèticament

a

les

generacions

següents. Per exemple, la tolerància a la lactosa. Els
humans som els únics adults que encara prenem llet.
I no totes les poblacions, només aquelles que van
estar en contacte amb el ramat lleter, com els
europeus.
La selecció sexual i el tabú de l’incest
Encara abans de marxar, la conversa ens duu a parlar
del poder de la selecció sexual, com s’ha pogut
seleccionar un paó, amb una cua tan incòmoda,
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només perquè les femelles l’han seleccionada al llarg
del temps, perquè era un signe de salut.
I també del tabú de l’incest, com es va veure als
quibuts a Israel, on els petits creixien junts, que es va
veure una tendència a evitar aparellar-se amb els qui
un havia crescut de petit. O el desastre reproductiu
que es donava en els matrimonis arreglats pels pares
a la Xina, quan la nena, habitualment, de ben petita
era traslladada a casa del que es concertava que
havia de ser el seu marit; entrava en joc l’efecte
d’evitar fer parella amb els qui has crescut. Així,
s’evita aparellar-se amb els germans.
Fins i tot s’ha vist que en els grups de goril·les –que,
en principi, són harems– moltes vegades el mascle
alfa (esquena platejada) no és el pare dels goril·les
petits. Estudis genètics han revelat que les femelles
s’escapen furtivament amb mascles més joves i
potser perifèrics del grup per a fer-los pares de la
seva descendència.
Jaume, com et vas fer biòleg i biòleg de
poblacions humanes?
Sóc fill de forners de Camprodon. Vaig sortir del poble
als 14 anys. I, a l’hora de triar carrera, em vaig posar
a

estudiar

biologia.

En

principi

vaig

estudiar

macromolècules, per a comprendre la demografia; i,
més endavant, vaig estar fent antropologia física.
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Però

pensava

que

no

responíem

cap

pregunta

important.
Per això, quan anava als congressos m’adreçava als
científics que em semblaven més interessants i els
preguntava: «Què farem en el futur?». La majoria em
miraven estranyats o em donaven respostes que no
em convencien. Fins que em vaig trobar amb CavalliSforza, que volia estudiar la història biològica de les
poblacions humanes.

Més informació
Cristina Junyent (2002): Entrevista a Carles Lalueza:
«Els missatges del passat». Revista Mètode.
Cristina Junyent (2004): «Superorganismos». REDES.
TV2.
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Els primers habitants de la Terra
(19/03/2014)
Abans-d’ahir, dimecres 19 de març, va venir Carles
Pedrós-Alió, de l’Institut de Ciències del Mar, per
parlar-nos

d’Els

primers

habitants

de

la

Terra.

Després de la formació de la Terra va aparèixer la
vida. Quins van ser els primers organismes? Com eren
aquests organismes? Encara els podem conèixer?
Quina

influència

van

tenir

en

el

planeta?

Com

classifiquem els éssers vius des del punt de vista de
l’evolució?
Dimensions relacionades amb els
microorganismes
El nostre cervell ha evolucionat per a sobreviure en la
sabana africana. No entén ni perquè morim, ni
tampoc dimensions que siguin més petites que un
cabell, o més grans de 12 km; de la mateixa manera,
és incapaç de valorar dimensions temporals molt
grans. Simplement, no està preparat per a això. El
que succeeix és que morim, la vida va començar fa
molts milions d’anys, hi ha éssers microscòpics i
galàxies a distàncies astronòmiques. Tot i que no els
intuïm.
Quants bacteris hi ha a l’oceà? S’estima que entorn de
1029. És a dir, un 1 seguit de 29 zeros.
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El nombre d’estrelles s’estima en 1023; és a dir, un 1
seguit de 23 zeros. És a dir, moltíssimes menys que
bacteris de l’oceà.
Quantes cèl·lules tenim al cervell? 10.000.000.000,
deu mil milions; és a dir, un 1 seguit de 10 zeros.
El

nombre

de

bacteris

és

molt

superior

als

mencionats.
Quant mesura un bacteri? Un bacteri mesura al
voltant de 0,000.001 m.
Quant mesura l’animal més gran de l’oceà? Una
balena blava mesura entorn d’uns 30 m.
Quant pesa un bacteri? Un bacteri pesa al voltant de
0,000.000.000.1 g. És a dir, uns 0,000.000.000.000.1
kg.
Quant pesa una balena blava? Pot arribar a pesar fins
a 120 tones; és a dir, 120.000.000 kg.
Si busquem la massa total de bacteris, trobem que és
de cent bilions de tones (un 1 seguit de 14 zeros).
Si

busquem la massa total

de

balenes blaves,

suposant que n’hi hagi uns 12.000 exemplars (dades
de 2002), el pes total seria de 14.400.000 tones. És a
dir, 14.400.000.000 kg.
Així, la massa total

dels bacteris

oceànics, els

organismes més petits del mar, és gairebé 7.000.000
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(set milions) de vegades superior a la massa de tots
els exemplars de l’organisme més gran del mar, la
balena blava.
El primer canvi global
Els bacteris fotosintètics són productors de la meitat
de l’oxigen que respirem a la Terra. L’altra meitat
l’aporten les plantes. Ara bé, aquests organismes no
van ser els primers organismes a poblar el planeta.
No haguessin pogut viure en la primera atmosfera
terrestre.
Va ser l’aparició dels primers bacteris fotosintètics, és
a dir, que alliberaven oxigen, que va provocar un
canvi

en

l’atmosfera.

En

la

primera

atmosfera

reductora, l’oxigen era tòxic. Però en aparèixer els
cianobacteris, bacteris fotosintètics, i acumular-se
l’oxigen que alliberaven, hi va haver el primer canvi
global del planeta, i l’atmosfera terrestre va esdevenir
oxidant, com és ara.
Quan va ser? Fa uns 1.500 milions d’anys l’atmosfera
ja era oxidant. Sila vida a la Terra va aparèixer ara fa
uns 3.500 milions d’anys, el procés va durar 2.000
milions d’anys.
El desert perfecte
Carles busca el desert perfecte, allà on no hi hagi
vida. Però dubta que pugui existir. El Sàhara?
Atacama? Les fonts termals? Els pols? Un quiròfan? La
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nevera

de

casa

nostra?

No,

en

tots

els

llocs

mencionats hi ha vida. Molta vida bacteriana. Així
que, en la seva experiència, no existeix el desert
perfecte.
El nostre tub digestiu, que de fet és l’exterior, ja que
no forma part del nostre medi intern, té tants
bacteris, molts d’ells desconeguts, que arriben a
representar entre un i dos quilos del nostre pes.
L’arbre de la vida
La classificació clàssica dels éssers vius feia referència
a la morfologia i estava esbiaixada per la nostra
dimensió. Donàvem molta més importància als éssers
vius de dimensions similars a la nostra, per la senzilla
raó que els veiem, mentre que els altres no existien.
Ara, buscant una classificació homogènia, que es faci
amb el mateix caràcter per a tots els éssers vius, el
resultat ha estat sorprenent. Els éssers vius es
classifiquen en bacteris, arqueus i eucaris. I la
classificació homogènia es va fer prenent com a
caràcter comú el RNA ribosòmic.
Els arqueus es troben en les salines, per exemple; són
els responsables del color rosa que poden tenir. Es
troben també en el rumen de les vaques i al mar. Els
bacteris són omnipresents; en el nostre organisme en
tenim deu vegades més que cèl·lules; molt pocs
bacteris són els patògens. I se semblen més, en la

35

composició de la membrana plasmàtica, per exemple,
un arqueu i un eucariota que un bacteri i un arqueu.
Els eucariotes es caracteritzen per tenir un nucli
cel·lular;

de

fet,

compartimentades.

són
La

formats

biòloga

Lynn

per

cèl·lules

Margulis

va

recopilar informació de diversos orígens i va proposar
la teoria endosimbiòntica, que explica la formació dels
eucarionts

com

a

l’agregació

d’eubacteris

amb

diverses propietats. No va ser fins fa 700.000 anys
que

van

aparèixer

els

primers

organismes

pluricel·lulars.
Arqueus en condicions extremes
Al llac de Banyoles s’hi donen unes circumstàncies
especials. El fons és anaeròbic, és a dir, no hi ha
oxigen. Això permet que s’hi puguin desenvolupar
protozous

sense

mitocondris,

però

que

obtenen

l’energia d’arqueus metanògens. Ara, la simbiosi no
és tan estreta com la que hi ha entre els eucariotes i
els seus mitocondris, atès que, quan el protozou està
prest a morir, els arqueus l’abandonen.
El Río Tinto, a la província de Huelva, té unes
característiques especials. Per començar, és de color
vermell fosc. Els qui l’estudien, al principi van pensar
que el color era degut al drenatge de les mineries. Ara
es pensa que

té

aquest

color des d’abans de

l’existència de l’espècie humana. I que es tracta d’un
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reactor microbià, que degrada la pirita acidificant les
aigües, que tenen ferro en suspensió.
Hi ha arqueus que són tolerants a temperatures
extremes de l’aigua. Ara, han de viure en aigua
líquida. El rang és de -4 ºC, com a l’aigua salada (que
es congela a temperatura inferior a l’aigua dolça); a
120 ºC màxim, a les fonts termals submarines.
Com es descriu una espècie bacteriana
En termes generals, es descriuen dos individus d’una
mateixa espècie quan (si eren de diferent sexe) es
podien reproduir i la descendència era fèrtil. Ara, en
els bacteris, que no tenen reproducció sexual, aquesta
classificació no serveix.
A més, si nosaltres som mutants i transgènics, com
va dir en Jaume Bertranpetit en el cafè científic
anterior, els bacteris ho són en termes extraordinaris.
Hem incorporat a la saviesa popular que els bacteris
desenvolupen

resistència

als

antibiòtics.

I

això

succeeix, perquè hi ha intercanvi de material genètic
entre individus.
I, els virus, què són?
Segons Lwoff: «Els virus són virus». Altres científics
diuen que «els virus no són éssers vius, sinó éssers
viscuts». En qualsevol cas, els virus són un dels
instruments

mitjançant

els

quals

els

bacteris
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intercanvien gens, ja que el virus injecta el DNA
bacterià a un bacteri diferent.
Aplicacions de les propietats dels bacteris
Aquest

ample

marge

d’hàbitats

i

la

capacitat

d’integrar genoma en el que ja tenen els bacteris
permet fer-ne ús per a posar remeis a problemes que
ens afecten.
La

bioremediació,

per

exemple,

és

la

capacitat

d’emprar bacteris aprofitant la seva capacitat de
digestió de productes que són tòxics per a nosaltres,
com ara el petroli d’un vessament. La biotecnologia
permet incloure el gen de la insulina humana en
bacteris, per obtenir-ne i controlar la diabetis. O el
gen del factor de coagulació humana i transfondre’l
als hemofílics que ho necessitin, i evitar que es
contagiïn de la sida, per exemple, com va passar fa
unes dècades.
I, això, per a què serveix?
A en Carles no li agrada aquesta pregunta, perquè no
se sap mai. Per exemple, el 1966, el seu director de
tesi, Thomas Brock, va descriure un bacteri, Thermus
aquaticus,

que

podia

viure

als

brolladors

de

Yellowstone.
El 1979, Diane Green, una dona dels Estats Units, va
ser assaltada, colpejada, violada i robada; arrel
d’aquesta
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agressió,

va

perdre

la

criatura

que

esperava. Li va semblar veure el seu marit Kevin a
cua d’ull. Ho va dir i ell va ser condemnat per una
prova visual.
El 1989, Kary Mullis va inventar la tècnica de la PCR
(reacció en cadena de la polimerasa), que és la còpia
múltiple d’un fragment de cadena de DNA. I ho va
poder fer perquè va trobar un enzim de Thermus
aquaticus, aïllat més de vint anys abans. Amb
l’aplicació de la PCR a les tècniques forenses, es va
poder demostrar que Diane Green no va ser atacada
pel seu marit, qui, després de 16 anys engarjolat, va
poder demostrar la seva innocència. És a dir, que mai
no se sap per a què servirà una recerca.
Carles, tu de petit volies ser astronauta, com vas
arribar a ser microbiòleg?
Volia ser astronauta perquè una nit que el meu pare
em mostrava estrelles, vaig veure passar l’Sputnik.
Quan em vaig adonar que a Espanya ho tenia
malament per a ser astronauta, i que els astronautes
havien de saber moltes matemàtiques, vaig decidir
fer-me biòleg. Dedicar-me a la microbiologia va ser
per un bon professor que ens feia entendre la ciència
d’una manera més engrescadora que d’altres: ens feia
llegir i comentar l’article de Watson i Crickque
descrivia l’estructura en doble hèlix del DNA, o ens
explicava com els tàrtars feien iogurt fermentant la
llet mentre anaven a cavall.
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Més informació
Desert d’aigua (2013). Carles Pedrós-Alió. CSIC.
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Primavera: Una ullada al que ha de
venir
Sabem que

la ciència és el

coneixement, i

la

tecnologia, l’aplicació. Però, al seu torn, la tecnologia
torna a ser una forma de mirar més enllà i aportar
nou coneixement. Aquest trimestre volem fixar-nos en
tres línies de recerca, que ens acostaran tres realitats
molt diferents, que ens han de canviar en el futur la
manera de comprendre i de relacionar-nos amb el
món.
Dimecres 9 d’abril. Robots exploradors. Jordi Torra,
Departament

d’Astronomia

i

Meteorologia,

UB;

Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).
El desembre passat, va enlairar-se el satèl·lit de la
missió Gaia, una missió de l’ESA dirigida a produir el
mapa 3D més exacte de la Via Làctia fins ara i que
pot revolucionar l’astrofísica per la seva precisió. Què
ens explicarà de la nostra galàxia? Com rebrem la
informació de tan lluny?
Dimecres 21 de maig. Robots humanoides. Carme
Torras, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial,
CSIC-UPC.
Els robots són entitats virtuals o mecàniques artificials
que, per la seva aparença,fa la sensació que tinguin
un propòsit propi. Alguns imiten, fins i tot, els
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humans. Com s’hi veuen? Com aprenen? Per què han
de tenir autocontrol? Seguirem els humans essent
humans en l’era dels robots?
Dimecres 11 de juny. Màquines de llum. Romain
Quidant, ICFO (Institut de Ciències Fotòniques).
La fotònica és la ciència de la llum i de les tecnologies
basades en la llum. Des de fa més anys que no
creiem, a Barcelona miren d’aplicar la llum per a fer
accions que no haguéssim ni pensat: pinçar i moure
elements microscòpics, per exemple. Però també
moltes coses més. Quines? No ho podem ni imaginar!
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Robots exploradors: la missió Gaia
(09/04/2014)
Dimecres 9 d’abril va venir Jordi Torra, catedràtic del
Departament d’Astronomia i Meteorologia de la UB,
per parlar-nos de robots exploradors. Concretament,
de la missió Gaia, que va enlairar-se el 19 de
desembre passat. Gaia és una missió de l’ESA dirigida
a produir el mapa 3D més exacte de la Via Làctia fins
ara i que pot revolucionar l’astrofísica per la seva
precisió. Què ens explicarà de la nostra galàxia? Com
rebrem la informació de tan lluny?
Què és Gaia?
Gaia vol determinar, en primer lloc, les posicions,
moviments i distàncies de mil milions d’estrelles. A
més determinarà temperatures, masses i edats de
tots

aquests

d’asteroides

objectes.

del

Sistema

També
Solar

a

observarà

des

quàsars

molt

distants. Tots els objectes fins a magnitud 20, que és
molt baixa. Per a les estrelles s’arribarà fins als
50.000 anys llum de distància.
El nom de Gaiave de l’acrònim Global Astrometry
Interferometer for Astrophysics. El nom li ve perquè el
satèl·lit duu dos telescopis a bord, però ja no els
mesura per interferometria. Tot i així, va mantenir el
nom, perquè juga, també, amb el nom de la deessa
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Gaia, que Lovelockva fer servir per ala seva hipòtesi.
Però, per a què serveix conèixer la galàxia?
Antecedent: Hipparcos
Hipparcos va ser l’antecedent de Gaia, un satèl·lit que
va voler estudiar l’entorn estel·lar de la galàxia. Va
mesurar cent vint mil estrelles (120.000), calculant la
distància a elles en mil·lisegons d’arc. Gaia les
mesurarà en microsegons d’arc.
Mode enginyeria
Gaia és un satèl·lit que carrega instruments precisos i
rigorosos, ha estat fabricat amb molta cura. Però, per
a poder-lo posar en òrbita, cal plegar-lo, posar-lo dins
un coet i proporcionar-li una forta estampida per tal
que arribi fora de l’atmosfera. Després d’aquest xoc,
el satèl·lit i els instruments que duu s’han de
recol·locar. Cal reajustar les mesures, els moviments;
estabilitzar el giny.
Hi ha una part electrònica, impulsada per panells
solars, responsable de les càmeres. Hi ha uns coets
que, controladament, permetran maniobrar el satèl·lit
des de la Terra, per recol·locar-lo. Hi ha una altra
mena de coets que generen moviments de rotació
continus, per tal que les càmeres fotografiïn entre
setanta i cent vegades cada estrella.
Totes les imatges seran preses en un pla focal per
106 càmeres CCD, com les dels nostres telèfons.
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Només que els telèfons capturen amb vuit milions de
píxels, mentre que les de Gaia ho faran amb mil
milions de píxels. El moviment de rotació, que dura
unes

sis

hores,

ha

d’estar

sincronitzat

amb

el

moviment de càrrega de les càmeres, i ha d’identificar
cada estrella, per comparar després les imatges que
pren

de

cadascuna.

Imatges

que,

de

fet,

són

pel·lícules.
Un excés d’informació
Per ara, no hi ha antena que pugui rebre cent vídeos
alhora, uns 50 GB diaris. A més, des d’un dispositiu
que no pot ser mòbil, sinó que ha d’estar sincronitzat
amb la rotació de la Terra. L’equip de Jordi Torra ha
treballat en la interpretació de dades, d’una base de
dades que ocupa de 1015 bytes, és a dir, petabytes.
Una quantitat tan gran d’informació, codificada en
binari i amb molts decimals per tal de no perdre la
informació, s’ha d’autoorganitzar, ja que si no és
impossible de trobar el que es vol. Si no s’hagués
garantit la possibilitat d’estructurar la informació, no
s’hauria pogut dur a terme el projecte, ja que la
informació depurada ocuparà uns 50.000 llibres. Jordi
ho compara amb el genoma humà.
La gestió de la informació
Fins

ara,

Gaia

ha

enviat

400

milions

de

d’observacions. I, com que reenvia la informació dels
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mateixos astres diverses vegades, es recalcula en un
procés iteratiu. Així que, a mesura que avanci la
missió, la informació i el sistema s’aniran refinant. I
les dades seran públiques, tant les dades parcials com
les finals. Per això, la programació és en Java, que és
independent de la plataforma (l’ordinador) on es
treballa.
Aquest procés es pot fer a Barcelona, perquè tenim el
supercomputador Marenostrum. Aquesta màquina és
com

si

40.000

processadors

de

computadores

personals treballessin alhora. Ara, amb la informació
de Gaia, un 25% de la capacitat de Marenostrum
haurà de treballar durant 24hores en períodes de tres
setmanes.

De

moment,

a

Barcelona

ja

es

fan

simulacions sense el satèl·lit. Però no només calcula
Marenostrum, hi ha cinc centres de càlcul europeus
que també hi participen.
La correcció de temps
Gaia té un rellotge atòmic que mesura nanosegons i
està corregit amb un retard de cinc segons en la
recepció del senyal, ja que el satèl·lit està situat a 1,5
milions de km de distància de la Terra, i és el temps
que triga la llum a arribar.
Aquesta distància és el punt de Lagrange, un punt
d’equilibri entre la Terra i Mart. Un satèl·lit com Gaia
ha d’estar a una distància suficient de la Terra, per no
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veure’s influït per la Lluna i la seva òrbita, els eclipsis
i l’ombra, el cinturó de Van Allen, les tempestes solars
de la magnetosfera... Ha estat enviat, doncs, a cinc
vegades la distància entre la Terra i la Lluna.
Mode segur
A Gaia se li donen instruccions des de la Terra; ara
bé, n’hi ha que no les accepta i el sistema entra en
mode segur. Aquest és el cas en què, per exemple, se
li doni la ordre de fotografiar el Sol. No ho faria. La
seguretat arriba a fer una rèplica de Gaia a la Terra, a
veure com es comporta.
Un gran equip
L’equip que treballa en el projecte Gaia és de més de
mil persones que treballen conjuntament. Un centenar
d’enginyers han construït el satèl·lit, l’aparell, les
antenes emissores i les receptores; un altre centenar
preparen els sistemes de la Terra.
El projecte està dirigit per un comitè format pels
països que hi participen, i té dos caps: un project
manager, que coordina els enginyers, i un science
manager, que coordina el comitè científic. Entre els
participants, els fluxos de documents, mails, fotos,
converses per skype, teleconferència, telèfon són
nombrosíssims. Les dades han d’estar normalitzades,
per treballar de manera coordinada.
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Mode science
A partir de juny, s’espera que Gaia ja estigui
reestructurada i pugui passar a mode science. Ha
necessitat sis mesos per estabilitzar els aparells
sensibles i precisos a una temperatura de -150 ºC.
Quan es va començar a pensar en Gaia?
De fet, des del 1995 se’n parla, poc després del
projecte Hipparcos. Perquè aquesta missió va estudiar
estrelles prop del Sistema Solar. L’any 2000 es van
fer les primeres simulacions, i a partir del 2009 les
màquines tenien suficient capacitat per a fer factible
la missió.
L’abast de la missió
Gaia ens permetrà obtenir informació fins una mica
més enllà del centre de la nostra galàxia. Ens donarà
informació d’un 1% de les estrelles de la galàxia. Una
xifra

obtinguda

a

partir

estel·lars fetes des del segle

d’estimes

de

densitats

XVIII.

Gaia està programat per ser útil fins al 2020. Si tot va
bé, aleshores entrarà en una òrbita d’aparcament i
pot seguir una destrucció. Després de la missió, es
creu que els científics tindran quinze anys de feina,
organitzant i analitzant les dades. La interpretació
posterior de les dades rebudes pot durar més anys
encara.
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Una nova manera de mirar l’univers
De l’univers ens quedarà molt encara per saber, ja
que, si a principis de segle es pensava que l’univers
estava format per una galàxia, avui coneixem que en
té 1011 (100.000.000.000 galàxies).
El projecte Gaia permetrà veure, per exemple, el
Cúmul de les Plèiades, segons una física relativista
més que einsteniana. Una nova manera de mirar
l’univers, que tindrà un impacte en totes les branques
de l’astrofísica.
El cost
Construir,

enviar

i

mantenir

Gaia,

incloses

les

despeses generals, ha costat uns 740 milions d’euros.
Gaia va ser enviada amb un coet Soyuz, que és més
barat (entorn d’uns tres-cents milions d’euros) i
lleuger que un Ariane (d’aproximadament cinc-cents
milions d’euros). Hi falta els sous dels científics, que
poden ser 300 milions d’euros més.
Ara, hi ha qui diu que el retorn de la inversió en
astrofísica és de 7 €. En Jordi ens diu que, si només
retornessin dos euros per cada un invertit, ja seria
una bona inversió. Sense comptar l’aprofitament de
les dades que s’obtindran. La telefonia, l’estabilitat
dels aparells, els materials...
Una altra cosa és el retorn per la inversió de cada
país. El retorn industrial es calcula entre 7 i 60 €. Així
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que, atès que Espanya ha finançat el 10% de la
missió, el retorn serà rendible.
Jordi, com vas arribar a participar en la missió
Gaia?
De petit m’agradava mirar els satèl·lits artificials
donant voltes entorn de la Terra. Però després volia
fer medicina o filosofia. Finalment em vaig matricular
en físiques; volia estudiar materials nuclears. Vaig
caure

en

astrofísica

i

vaig

fer

una

tesi

sobre

cinemàtica estel·lar. Per això, vaig poder participar en
el projecte Hipparcos. Quan em sento pessimista,
penso que només sóc pols d’estels, prop d’una estrella
vulgar, que en té moltes de similars. Quan estic
optimista, penso que és molt bonic viure entre tanta
bellesa.
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Robots humanoides (21/05/2014)
El proppassat dimecres 21 de maig va venir Carme
Torras,

de

Industrial,

l’Institut
CSIC-UPC,

humanoides.

Els

de

Robòtica

per

robots

i

parlar-nos

són

entitats

Informàtica
de

robots

virtuals

o

mecàniques artificials que, per la seva aparença, fa la
sensació que tinguin un propòsit propi. Alguns imiten,
fins i tot, els humans. Com s’hi veuen? Com aprenen?
Per què han de tenir autocontrol? Quina relació
tindrem amb ells?
Els nous robots
Es

consideren

robots

les

màquines

capaces

de

bellugar-se de manera autònoma. Fins fa poc, la
robòtica contemplava només la creació de robots
industrials, especialment en les cadenes de muntatge
automobilístic. I, més endavant, s’han desenvolupat
robots d’ús social, com ara hospitalaris i domèstics.
Els robots hospitalaris permeten operar amb més
seguretat. El metge pot, per exemple, amplificar un
camp quirúrgic a fi de realitzar una operació més
segura. També es pot delimitar el camp d’operació del
qual no pot sortir el bisturí. I, fins i tot, es pot operar
a distància; cosa interessant per superespecialistes,
que poden atendre més pacients. També hi ha robots
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que

són

pròtesis

amb

sensors

de

temperatura,

pressió..., connectats a nervis afectors i efectors.
Cíborgs.
Els robots domèstics ajuden a endreçar la casa. Han
de tenir capacitats perceptives, han de ser segurs i
han de permetre un control amable, ja que estan en
contacte amb les persones; no estan protegits per
gàbies com els robots industrials. Hi ha robots que fan
receptes de cuina, busquen els ingredients, els pesen
i els preparen; i s’estan estudiant robots que pleguen
la

roba.

Són,

en

realitat,

electrodomèstics

intel·ligents.
El grup de la Carme està preparant un robot capaç de
classificar, plegar i dur a l’armari roba ja seca. El que
és difícil en aquests robots, a diferència de les
màquines que pleguen la roba industrial, és fer-los
reconèixer un nombre indeterminat de peces de
diferents tipus de roba, separar-les i prendre-les de la
millor manera per plegar-les. Estan aprenent

a

prendre les peces per zones singulars; les camises,
pel coll, per exemple; les agafen, les giren, les deixen
anar, fins que no troben el lloc on agafar-les.
El moviment i l’aprenentatge
Per a realitzar tasques d’aquesta mena, els robots han
de tenir braços articulats, que no comportin cap mena
de perill en l’entorn proper, i pinces que agafin, deixin
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anar i tornin a agafar. Per a rebre informació de
l’exterior, els robots tenen quatre «ulls», dos de visió
curta i dos de visió llarga.
Per a moure’s, els robots han esdevingut màquines
articulades amb receptors d’estímuls. Un braç pot
tenir 16 motors; una mà, en té 18. I els braços
articulats poden moure’s en els tres eixos de l’espai
(x, y i z) i girar en els tres angles d’Euler (els tres
eixos de rotació), amb sis o set graus de llibertat.
L’energia els ve de bateries que tenen una certa
autonomia, perquè el moviment gasta molta energia.
La programació dels robots es basa en algorismes.
Aquests algorismes són recollits i compartits en bases
internacionals de codi obert (open source), amb
l’objectiu que cada robot nou no hagi de ser creat des
de zero. I el conjunt d’algorismes comporten presa de
decisions i generen una resposta després d’analitzar
les dades d’entrada a través del conjunt de sensors i
d’un procés d’aprenentatge. Així, el robot pot prendre
decisions correctes.
Ara bé, en tots els casos les decisions que prenen els
robots són decisions menors, la decisió major ha de
ser humana: els robots es mouen en els universos
creats dins el seu programari. Carme opina, a
diferència d’altres investigadors, que els robots no
han de tenir activitat autònoma fora d’aquella per la
qual han estat programats. No cal que creïn res, per
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això hi som els humans, els robots han de ser
electrodomèstics que ens ajudin.
Robots urbans
Des de l’Institut de Robòtica Industrial s’estan creant
robots urbans que puguin actuar en casos en què
calgui informar vianants o evacuar persones d’un
recinte, per exemple. Una prova realitzada al passeig
de Sant Joan i al campus de la UPC amb els robots
Tibi i Dabo, que es relacionen amb les persones
mitjançant una pantalla frontal i veu, han donat
resultats satisfactoris. Ara per ara, un dels problemes
amb què es troben no és ocasionat pels robots, sinó
pel vandalisme dels humans; per la qual cosa no
poden ser deixats al carrer sense vigilància.
Els equips de robòtica
Els equips que creen robots són multidisciplinaris,
amb investigadors de diverses disciplines. Hi ha
matemàtics, que formulen el problema i, si cal, les
funcions que cal aplicar per a un cas determinat; els
informàtics, que escriuen les instruccions. Hi ha
també

físics,

enginyers

telecomunicacions,

biòlegs,

industrials

i

de

neurofisiòlegs,

cognitivistes, metges...
Per què es fan antropomòrfics, els robots? Perquè
siguin substitutius dels humans. Això fa que la
robòtica sigui més emocional, cosa que no sempre és
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positiva. Es poden fer gossets que moguin la cua (que
han tingut força sortida al Japó com a «animal» de
companyia; tot i que després d’un cert ús són
abandonats com les altres joguines); també hi ha
robots mainaderes que posen els nens a dormir...
però en tots els casos, la relació humana no pot ser
substituïda.
Per aquesta raó emocional, i altres, com ara la
privacitat o l’ús militar, també hi ha filòsofs i advocats
que estudien l’ètica relacionada amb la robòtica. Hi ha
robots d’ús militar que poden ser programats perquè
no disparin a objectius civils. Ara, no sempre encerten
(segons

s’informa).

I

també

comporten

efectes

secundaris. Hi ha un gran debat encetat recentment
sobre els veterans dels drons. Estar sempre en la
distància no vol dir que el subjecte quedi indemne.
Per no parlar de l’objecte.
Ciència-ficció
La

ciència-ficció

ens

pot

encarar

a

situacions

plantejades en un futur hipotètic i fer-nos pensar com
el volem. Aquest gènere tractat per Jules Verne i per
Isaac Asimov, que ja establia les lleis de la robòtica,
ens ha donat arguments de discussió. Més recentment
pel·lícules com ara Robot and Frank (2012), Eva
(2011)

o

Los

sustitutos

(Surrogati,

2009)

ens

plantegen situacions hipotètiques a les quals un dia la
humanitat es podria encarar.
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Carme, com et vas dedicar a fer robots?
Vaig estudiar matemàtica i, en acabar, vaig anar a fer
un

postgrau

sobre

brain

theory,

informàtica

i

neurofisiologia, a Massachusetts. En acabar vaig
veure que aquí, a Barcelona, no hi havia lloc. Podia
anar a l’Instituto Cajal, a Madrid, a estudiar les
neurones del cranc de riu... i, aleshores, em van oferir
aquesta feina a l’Institut de Robòtica, una institució
mixta entre el CSIC i la UPC.
Carme també té un llibre de ciència-ficció, premiat: La
mutació sentimental, editat per Pagès el 2008.
Més informació
Entrevista a Carme Torras al El problema de Gettier,
La Xarxa Televisió (01/10/2013).
«Robots i sereshumanos, la relación se estrecha». El
año de Turing, Blogs El País (22/05/2013).
Veterans for Peace. EUA.
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Màquines de llum (11/06/2014)
El passat dimecres 11 de juny va venir Romain
Quidant, de l’ICFO (Institut de Ciències Fotòniques),
per parlar-nos de la seva recerca amb òptica; i per
això a la sessió li vam posar el títol de Màquines de
llum. La fotònica és la ciència de la llum i de les
tecnologies basades en la llum. L’ICFO depèn de la
Generalitat, com altres del grup CERCA, i Romain és
un investigador ICREA, que ja vam veure què era en
el cafè de Jaume Bertranpetit.
La recerca
En Romain ens explica que fan recerca en nanoòptica.
Aplicar

la

nanotecnologia

a

l’òptica.

En

la

nanotecnologia, com ja vam veure en el cafè de Jordi
Fraxedes,

la

matèria

presenta

unes

propietats

emergents que el grup de Romain aplica per buscar
tècniques

de

diagnòstic

precoç

del

càncer.

Concretament, ells es basen en les propietats de l’or,
que interactua molt eficientment amb la llum, és com
una antena nanomètrica de radiacions lumíniques.
El grup de Romain han desenvolupat un lab on a xip,
un nanoxip que diagnostica de manera precoç el
càncer, amb una petita mostra de sang. Detecten
concentracions anormals de marcadors de la malaltia
per canvis en la coloració de l’or. Han desenvolupat el
dispositiu amb oncòlegs.
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La malaltia
Les

cèl·lules

fabriquen

molècules

per

al

seu

funcionament. Per tant, les cèl·lules cancerígenes, que
es caracteritzen per una elevada taxa de creixement,
sintetitzaran algunes molècules en una concentració
anormal. El comportament característic fa que circulin
per

sang

determinades

molècules

que,

qualitativament o quantitativa, poden ser detectades.
La detecció precoç d’aquestes molècules, o de la seva
concentració, és crucial per al tractament de la
malaltia. També es pot pensar en les cèl·lules que fan
metàstasi. La propietat en què es basen és la fixació
específica per un mecanisme antígen-anticòs. Així es
detecta una lesió maligna o premaligna del càncer que
es busca. Com que la sensibilitat és notable, es poden
trobar molècules en molt baixes concentracions;
possibilitat que s’obre a diagnòstics prenatals. I a la
possibilitat de detectar molècules en saliva.
El nanoxip
El dispositiu és sobre una placa de metacrilat, amb
uns tubs envoltats d’or, per on entren les mostres. El
diagnòstic es pot fer amb un sensor òptic en el
nanomecanisme que denota el canvi de color de l’or.
Es pot pensar també que el xip reconegui més d’una
lesió cancerígena en poblacions de risc.
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Un dispositiu d’aquesta natura és fàcil de transportar i
serveix com a eina diagnòstica de cribratge. Si cal un
diagnòstic més precís, els clínics inicien la bateria de
proves protocol·lària.
Tornen a sortir, com és natural perquè s’allunyen de
les nostres dimensions, les magnituds nano. Un cabell
mesura unes 100 micres: 10-6 metres. Nano és 10-9.
La ciència aplicada
El

grup

de

possibilitat

també

terapèutica

terapèutiques
propietats

Quidant
amb

calorífiques

investiga
d’elaborar

nanoòptica
de

l’or

sobre

la

dianes

aprofitant

les

en

de

casos

radioteràpia. Es podria cremar cèl·lules canceroses
provocant un augment de temperatura (d’uns 50 ºC)
amb un feix de llum sobre les partícules d’or que
s’insereixen on hi ha una tumoració maligna que es
vol tractar.
La llum, com la radiació, és inespecífica en el seu
efecte. Ara, si l’especificitat anatòmica esdevé precisa,
i les nanopartícules amb or se situen adjacents a les
cèl·lules canceroses, l’escalfor provocada per la llum
no serà nociva com ho és ara el tractament amb
radioteràpia. Aquestes proves estan fent-se ja amb
experimentació animal. Resten punts per resoldre. Per
exemple, que les partícules s’adrecin al lloc específic
un cop injectades en el cos. Que no produeixin
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toxicitat. Que no siguin rebutjades. Que es puguin
eliminar bé.
Fer recerca
Quan es discuteix de ciència aplicada versus ciència
bàsica se solen explicar dues anècdotes de Michael
Faraday. Un dia a la Royal Institution, en acabar
l’experiment sobre l’electromagnetisme, que havia
realitzat en pública representació, una senyora li va
preguntar: «Però, senyor Faraday, per a què servirà
l’electricitat establerta només una fracció de segon
per aquest imant?». Michael Faraday, amb cortesia, li
replicà: «Senyora, i per a què serveix un nen acabat
de néixer?». Una altra versió diu que li ho va
preguntar Gladstone, i que Faraday va respondre:
«Senyor, d’aquí a vint anys vostè estarà cobrant
impostos sobre aquesta electricitat».
Fa set anys, el grup de Romain Quidant es va
incorporar al projecte internacional Spe-doc (Surface
Plasmon Early Detection of Circulating Heat Shock
Proteinsand Tumor Cells) per al diagnòstic precoç del
càncer amb nanoxips, que ha estat finançat per la
Comissió Europea i la Fundació Cellex de Barcelona. Si
com a resultat s’obtenen patents i llocs de treball, el
retorn a la societat d’aquesta inversió haurà estat
rendible.
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Fer recerca és, segons Romain, una barreja entre
jugar a cartes i la definició d’uns objectius. Comencen
tenint una idea, que esdevé un projecte. Busquen un
equip,

un

cop

trobat

el

finançament.

Fan

els

experiments, escriuen i publiquen els articles i fan
tecnologia nova. Això és fantàstic. De la ciència
creativa a la comercialització d’un producte que fa la
vida més fàcil als humans.
La darrera pregunta
En Romain parla un excel·lent català i castellà, fluids;
i canvia amb facilitat d’una llengua a una altra. Volia
ser esportista, després metge i finalment va esdevenir
físic. Va venir a Barcelona fa dotze anys, quan va
acabar el doctorat i va venir a fer un postdoctorat a
un ICFO acabat d’inaugurar. A l’ICFO –ens convida a
visitar-lo– s’acosta a algun somni passat des d’una
altra disciplina.
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Tardor: Què cal per a fer un humà?
En el genoma portem les instruccions per a fer un
humà. Però, com es fa un individu a partir de la
primera cèl·lula? Com s’arxiva el genoma en les
cèl·lules? Com es llegeix per aconseguir la diversitat
cel·lular que tenim? I, a qui més necessitem per a
completar les nostres funcions?
Dimecres 17 de setembre. De les instruccions a
l’individu.

Fernando

Giráldez,

Universitat

Pompeu

Fabra. Com, a partir del genoma, es desenvolupa un
individu? Què apareix primer, el cap o la cua; el
ventre o el llom? Quina jerarquia hi ha en la formació
d’òrgans? Quin es forma primer? Per què tenim peces
repetides? Quin sentit és el primer de formar-se?
Dimecres

15

d’octubre.

L’empaquetament

del

material genètic. Marc Martí-Renom, CNAG, CRG. El
genoma amb les instruccions per a fer un ésser viu,
es troba en totes les cèl·lules del nostre cos. Per a
caber-hi, està compactat, però desconeixem com es
controlen els plegaments. Com es pot

conèixer

l’organització tridimensional del genoma? I de les
molècules que el regulen?
Dimecres 19 de novembre. La diversitat cel·lular.
La regulació del genoma. Miguel Beato, investigador
del CRG.Com sap una cèl·lula si s’ha de transformar
en

múscul

o

en

neurona?

Doncs,

a

partir

de
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mecanismes

epigenètics

que

modifiquen

el

seu

material genètic. Aquests mecanismes, que difereixen
segons la vida que duu l’individu, poden provocar que
algunes cèl·lules perdin el control i provoquin un
càncer.
Dimecres 10 desembre. Els altres participants.
Francisco Guarner, cap de Servei de Fisiopatologia
Intestinal, Hospital Vall d’Hebron. El conjunt de
microorganismes que tenim en el nostre cos podria
ser considerat un òrgan més, format per bilions de
microbis que, en total, pesen més d’un quilo. I, sense
ells,

no

podríem

desconeguts
abissals.

64

que

viure.
els

Tot

i

organismes

això,
de

són
les

més
fosses

De les instruccions a l’individu
(17/09/2014)
Al cafè científic de la Casa Orlandai de dimecres 17 de
setembre
Universitat

va

venir

Pompeu

desenvolupament

Fernando
Fabra,

embrionari

Giráldez,

per
i

de

parlar-nos
altres

la
del

aspectes

relacionats. Va ser el primer cafè de tardor, que
dediquem a la biologia molecular i microbiologia
humanes.
El títol de la convocatòria va ser De les instruccions a
l’individu. Com, a partir del genoma, es desenvolupa
un individu? Què apareix primer, el cap o la cua; el
ventre o el llom? Quina jerarquia hi ha en la formació
d’òrgans? Quin es forma primer? Per què tenim peces
repetides? Quin sentit és el primer de formar-se?
Fernando és metge de formació, i va fer un doctorat
en neurofisiologia. Després, com que volia dedicar-se
a la recerca, va formar-se a Cambridge i va ser, a la
Universidad de Valladolid, professor i catedràtic. Ens
va explicar que ja Aristòtil va parlar del procés del
desenvolupament, de la fascinació de la transformació
d’un ou en un organisme viu.
Els processos del desenvolupament
Ara sabem que el desenvolupament segueix quatre
processos: la multiplicació cel·lular, la morfogènesi
(creació d’estructures), la diferenciació cel·lular i
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l’especificació regional. No hi ha un ordre successori
en aquests processos, uns s’incorporen amb els
altres. I el procés segueix unes regles fixes.
A partir de la fusió de dues cèl·lules haploides, una del
pare i una altra de la mare, es genera una cèl·lula
diploide, que serà l’origen d’un individu nou. Aquesta
cèl·lula, el zigot, es multiplicarà fins a donar bilions de
cèl·lules

(en

el

cas

de

l’espècie

humana),

que

generaran l’organisme nou. Hi ha una relació entre
aquests

processos

de

multiplicació

cel·lular

generadors amb d’altres de degeneratius que poden
donar a creixements tumorals cancerígens.
La morfogènesi estudia la formació de les estructures
que donaran l’individu, des dels teixits fins als òrgans
i altres parts dels organismes. En la morfogènesi
intervenen processos físics. En aquest cas, les forces
que actuen sobre les cèl·lules generen estructures
multicel·lulars en tres dimensions, per a les quals no
hi ha tècniques de mesura i per això es coneixen
menys.
La diferenciació cel·lular consisteix en l’especialització
de les cèl·lules a partir de la primera que fa l’individu,
que no té cap diferenciació: és la cèl·lula mare de
totes les altres. Finalment, en els éssers humans, hi
haurà entre cent quaranta o cent cinquanta tipus de
cèl·lules; moltes més si considerem els subtipus.
L’estudi de la diferenciació cel·lular embrionària torna
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a donar pistes per als estudis dels diversos tipus de
càncer relacionats amb la cèl·lula que els origina.
L’estudi de l’especificació regional busca conèixer
quins són els senyals que l’organisme reconeix per
saber on hi ha d’anar un braç i no una cama, que, en
el fons, s’assemblen molt.
Les fases del desenvolupament
Un cop format el zigot, se segueixen diverses fases en
l’embriogènesi. En primer lloc es divideix en moltes
cèl·lules, que es mantenen unides formant la mòrula.
Després, les cèl·lules migren a la perifèria, deixant
l’interior buit: la fase de blàstula. Posteriorment,
s’invagina el conjunt i es crea la gàstrula. És en
aquest

moment

embrionàries;

es

quan
defineix

apareixen
l’interior,

les

capes

budells,

i

l’exterior, epidermis, dels individus.
Després, té lloc l’aparició del prototip de sistema
nerviós: la neurulació. Queda definit on hi haurà el
cap, on la cua; el primer eix que es defineix. Segons
el neurofisiòleg colombià Rodolfo Llinás, el cap sorgeix
com a secundari al moviment; els animals sèssils, o
sense moviment, en general tenen detectors mecànics
o químics al llarg del cos.
La regulació gènica
Al seu torn, en les capes embrionàries es comencen a
formar

els

òrgans,

en

el

procés

anomenat
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organogènesi. Però, per què en una determinada zona
de l’embrió es desenvolupa l’òrgan que li correspon?
Com, si tenim tot el DNA en totes les cèl·lules,
s’expressarà el que té les instruccions adequades?
Com es regula l’expressió genètica? Doncs, a cada
cèl·lula hi haurà un ambient químic diferent, que
promourà l’expressió d’uns gens i no d’uns altres.
Quan es va trobar el gen PAX6, de sensibilitat a la
llum, el biòleg suís Walter Gehring, de la Universitat
de Zuric, va posar de manifest la capacitat d’expressió
del DNA, activant l’expressió del gen de la formació de
l’ull en antenes i ales de la mosca. Va generar ulls
ectòpics,

que

creixien

fora

del

lloc

que

els

correspondria.
Cada cèl·lula controla l’expressió dels seus gens;
però, la regulació gènica també té a veure amb la
patologia: què fa que alguns gens es desregulin i les
cèl·lules que els contenen creixin descontroladament?
La diferenciació cel·lular
Les primeres cèl·lules tenen capacitat per a convertirse en qualsevol cosa; però, probablement a partir de
la quarta divisió, ja les cèl·lules es comencen a
diferenciar. Tot i això, les cèl·lules diferenciades
operen en relació les unes amb les altres, hi ha una
comunicació intercel·lular.
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En el cos, hi ha llocs en què es mantenen cèl·lules
amb una certa immaduresa, que els permet la
capacitat de convertir-se en diverses cèl·lules. El cas
més conegut és el de les cèl·lules mare del moll d’ós,
que es poden diferenciar en qualsevol de les cèl·lules
sanguínies.
En general, però, això no és així. Un cop les cèl·lules
s’han diferenciat, difícilment tornen enrere, tret que
es reprogramin; aleshores, es tornen pluripotents
induïdes.
L’ontogènia recapitula la filogènia?
Aquests processos primers són molt conservadors:
són molt semblants en mosques, peixos i pollastres,
per això poden ser animals model emprats en l’estudi
del desenvolupament humà.
Pot ser que durant el desenvolupament, els animals
refacin el camí de l’evolució? L’expressió «l’ontogènia
recapitula la filogènia» exposa aquesta idea que,
durant un temps, va ser creguda per una part de la
comunitat científica. Això és perquè en les fases
primerenques, els embrions són iguals. I, a mesura
que es van desenvolupant, espècies més modernes
mantenen estructures anteriors. Però, en realitat, no
segueix les passes del procés evolutiu, relata un
origen comú.
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Què fa que l’oïda es formi on li toca?
Del tub neural que donarà el sistema nerviós en
l’embrió en fases inicials, sorgeix la placa òtica, que
donarà lloc a l’oïda. Es formaran les cèl·lules ciliades
que seran sensibles als estímuls de les ones que
vibren,

que

faran

que

els

cilis

acabin

activant

neurones que moguin els ossos de l’oïda interna i
duguin el senyal amplificat al cervell.
La major part de les sordeses són perquè aquestes
cèl·lules ciliades es destrueixen i no tenen capacitat
de regenerar-se. Les primeres freqüències que es
perden són les baixes. L’edat porta a aquesta situació,
però també l’exposició abusiva a sorolls.
A l’oïda interna hi ha la còclea, l’òrgan que regula
l’equilibri, i que també està format per cèl·lules
ciliades. Ara bé, la diversitat de les cèl·lules de la
còclea és molt menor que la de les cèl·lules de l’oïda
interna:

l’òrgan

de

l’equilibri

no

permet

gaire

experiments de canvi, és una estructura molt més
conservada al llarg de l’evolució.
Fernando, sempre has volgut ser investigador?
Quin moment de la teva vida va ser crucial per a
la teva carrera?
Sempre havia volgut dedicar la vida al món acadèmic;
vaig dubtar entre filosofia, per estudiar la ment
humana, o física. Finalment, amb la lectura d’un llibre
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de Freud, em vaig adonar que la medicina era
justament una disciplina entre les ciències i les
humanitats. I, des de primer de carrera, vaig poder
dedicar-me a la docència.
En acabar la tesi una entrevista amb Rodolfo Llinás va
ser determinant. Em va dir que si volia dedicar-me al
món acadèmic havia d’aprendre a ser científic. Aquest
va ser el detonant perquè passés quatre anys de la
meva vida a Cambridge.
Més informació
Fernando Giráldez a El problema de Gettier. La Xarxa
Televisió.
De cucs i de mosques fins a peixos i ratolins. Cafè
Científic amb Cristina Pujades (24/10/2010).
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L’empaquetament del material genètic
(15/10/2014)
Dimecres passat, 15 d’octubre, va venir Marc A.
Martí-Renom, que és investigador ICREA vinculat al
Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG) i al Centre
de Regulació Genòmica (CRG) per parlar-nos de
l’empaquetament del material genètic, la recerca que
fa entre la biologia molecular i la bioinformàtica.
El genoma amb les instruccions per a fer un ésser viu
està en totes les cèl·lules del nostre cos. Perquè hi
pugui cabre, està compactat, però desconeixem com
es controla el seu plegament. Com es pot conèixer
l’organització tridimensional del genoma? I de les
molècules que el regulen? Justament aquest és el
tema de recerca del grup d’en Marc.
El genoma
El genoma és el conjunt de gens, és a dir, el material
genètic que tenim cada un dels éssers vius. En el cas
dels humans, tenim 3.000 milions de bases nuclears,
que són seqüències en què adenina (A), citosina (C),
guanina (G) i tirosina (T) s’alternen per a donar el
codi que ens ha de fer.
La seqüència del genoma, que es troba duplicada en
cada cèl·lula, mesura dos metres. Si el nucli típic
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d’una cèl·lula humana té un diàmetre de deu micres,
això vol dir que el genoma està molt empaquetat.
Perquè ens en fem càrrec, Marc ens duu un fil que
mesura 10 metres que, seguint el símil, hauríem
d’incloure en la punta d’una agulla de sac. Com
caldria compactar-lo?
Per seguir fent comparacions, ens fa pensar que, si
poséssim totes les seqüències de genoma de les
nostres cèl·lules, podríem anar a la Lluna i tornar
95.000 vegades.
Ara, aquest exemple, ens avisa, no és proporcional, ja
que si el genoma fos gruixut com el fil que ens ha
portat, hauria hagut de dur una agulla amb una punta
de 15 metres. Això ens dóna idea de com de fi és el
genoma i també de l’espai que deixa a l’entorn, tot i
l’empaquetament que sofreix.
Bona part del genoma no és codificant; de fet, només
tenim 19.000 gens, i el nombre cada cop minva més;
a canvi, però, els científics veuen que ha de créixer
obligatòriament la complexitat de la regulació dels
gens i la interacció entre les proteïnes. Així, només el
5% serà transcrit a gens i després a proteïnes. Abans
es pensava que el 95% era genoma escombraries;
ara, pel projecte Encode, es pensa que el 80% té
efectes funcionals, inclòs el plegament correcte.
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Se

sap

molt

poc

del

diagnòstic

de

patologies

associades al plegament; una que sembla associada al
plegament del DNA és la progèria, un envelliment
prematur. Ara, una altra cosa és el tractament,
n’estem més que molt lluny.
El genoma dins el nucli
Fins ara pensàvem que el genoma s’agrupava en els
cromosomes en el moment de dividir-se la cèl·lula, i
que en la resta del cicle cel·lular, els cromosomes
estaven del tot difosos, desestructurats. Ara sabem
que no és així, que els cromosomes es mantenen, tot
i que més laxos, durant tot el cicle cel·lular. És a dir,
que es podria comparar més a farcells d’espaguetis
que a un plat en què estiguessin individualitzats. Es
parla, doncs, de territoris cromosòmics, que s’han
pogut fer evidents acolorits cadascun d’un color.
I la disposició dels cromosomes dins el nucli tampoc
no és a l’atzar. Els cromosomes més petits, que són
els que més es llegeixen ja que duen més informació i
més essencial per a la vida, són al centre del nucli
envoltats pels cromosomes més grans, que no duen
tanta informació i se situen a la perifèria del nucli.
Una teoria que explicaria aquesta disposició seria que
donaria fortalesa al nucli protegint la informació més
valuosa.
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Aquesta disposició dels cromosomes dins el nucli s’ha
pogut veure per la tècnica que captura la conformació
cromosòmica. Després de fixar els cromosomes i
tallar-los químicament, es troba quins cromosomes es
relacionen entre ells. I s’ha vist aquesta disposició: els
més petits es troben al centre.
El moviment dins el nucli
Ara, cal recordar que el nucli no és compacte, les
cadenes de DNA, tot i estar envoltades per proteïnes,
deixen espai entre elles. Això s’ha vist perquè s’han
afegit

polímers

inerts

fluorescents

de

diverses

mesures i fins a 100 nm es mouen lliurament. Així, en
un nucli esponjós, la cromatina (la cadena de DNA
envoltada de proteïnes estructurals, que protegeixen
en material genètic i en regulen la funció) s’obre i
permet la seva lectura per unes altres proteïnes: els
enzims.
Amb les noves tècniques es pot interpretar la imatge
de citologia que donava la microscòpia clàssica: a les
zones més clares del cromosoma, on hi ha el que
s’anomena eucromatina, és on hi ha més activitat, és
més llegida; mentre que a les zones més fosques, on
hi ha l’heterocromatina, passen poques coses i està
més compactada.
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Les llaçades
Hi ha zones del genoma, doncs, que fan llaçades per
poder

ser

llegides.

Veient

les

relacions

en

la

conformació cromosòmica, es veu la disposició que
prenen les unitats de replicació i les llaçades que fan.
Amb models fets de boles de ping-pong, en Marc ens
proposa interpretar el plegament d’una nansa, i
plegar el model com si fos una cadena de DNA. I ens
aclareix que les unitats que estudien són d’unes
40.000 bases nucleiques.
Les estructures tridimensionals
A partir dels resultats obtinguts de la seqüenciació
obtinguda
aconseguit

al

laboratori,

trobar

l’equip

l’estructura

d’en

Marc

ha

tridimensional

de

molècules amb patologies. I per a fer els models han
fet servir impressores 3D.Trobant els nuclis que
desestructuren la configuració de la molècula sana es
podria

pensar

en

la

correcció

de

la

disposició

tridimensional i el guariment.
El cromosoma X
Els humans tenim 22 parelles de cromosomes (dits
autosomes) i una parella d’heterocromosomes, els
cromosomes sexuals, XX a les dones i XY als homes.
Això fa que el cromosoma X sigui especial, perquè la
seva parella és més petit i té menys gens. Així, les
femelles humanes tenim un recurs per a no fabricar
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doble

dosi

de

les

proteïnes

que

codifiquen

el

cromosoma X, cosa que podria ser un problema. De
manera que un dels dos cromosomes es fa un paquet
i no es llegeix (el corpuscle de Barr, que es veu al
microscopi òptic).
Com

se

silencia

un

cromosoma

X?

Aquests

cromosomes duen un gen que no codifica (non
codinggene) però que silencia els gens del cromosoma
que el duu: el Xist, i ho fa de manera seqüencial. Ara,
com se silencia un cromosoma X i no l’altre? No se
sap ben bé. També s’ha vist que els cromosomes X,
en un cromosoma de dona, són allunyats l’un de
l’altre.
Marc, com et vas dedicar a l’estructura
tridimensional de la matèria orgànica?
A mi, aquesta especialitat em va trobar. Jo volia ser
metge, però com que no tenia la nota mitjana
necessària, no vaig arribar al numerus clausus i em
vaig matricular a biologia, que era la meva segona
opció. El primer any m’ho vaig passar tan bé, que ho
vaig aprovar tot i vaig decidir quedar-me.
Vaig fer una tesi sobre el plegament de proteïnes amb
els biofísics, a l’Institut de Biologia Fonamental. I
després vaig anar a la Rockefeller University a fer un
postdoctorat ja sobre estructura del genoma; i més
tard vaig estar de professor assistent de la recerca a
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la Universitat de Califòrnia a San Francisco (UCSF).
Vaig tornar a Espanya, al Centre de Recerca Príncipe
Felipe, com a cap de grup. I finalment, he tornat a
Barcelona amb un contracte ICREA.
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La regulació del genoma (19/11/2014)
Dimecres passat, 19 de novembre, va venir Miguel
Beato, ara investigador del CRG (havia estat director i
fundador), per parlar-nos de la diversitat cel·lular.
Com sap una cèl·lula si s’ha de transformar en múscul
o en neurona? La conversa va anar fluint per camins
que s’entrelligaven. Van venir més persones que mai!
La sala plena, pleníssima... com un ou. El personatge
s’ho val.
La creació del CRG
Tenint a en Miguel Beato, al fundador del CRG, a prop
havíem de començar preguntant-li pel procés de
creació del centre.
Va explicar que acostant-se a la jubilació, amb la
baixada de pressupost per a recerca amb la unificació
d’Alemanya, on ell vivia, podia plantejar-se la que
seria la seva darrera feina. I, en proposar-li la creació
d’un centre de genètica a Sevilla, es va posar a
dissenyar-lo.
El Laboratorio de Investigaciones Biomédicas, que
després

es

va

transformar

en

el

Instituto

de

Biomedicina de Sevilla (IBIS), va ser proposat com a
reflex de l’EMBL, el laboratori de biologia molecular
europeu, amb uns criteris de recerca d’excel·lència.
Finalment, Beato

va restar fora del LIS; però,

pràcticament alhora va rebre una invitació de Jordi
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Camí per a muntar a Barcelona un centre de recerca
en genòmica, vinculat a la Universitat Pompeu Fabra.
Cap al 1997, el rector de la UPF, Enric Argullol, va
encarregar a Jordi Camí la creació dels estudis de
Biomedicina a la UPF. De fet, es volien proposar
estudis de medicina, però les altres universitats s’hi
van posar en contra, tot i que només es demanaven
places per a seixanta alumnes. Aleshores, va entrar al
govern de la Generalitat Andreu Mas-Colell com a
conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació. I va ser ell que va capgirar la recerca a
Catalunya.
Segueix, Miguel: «Quant a la Universitat Pompeu
Fabra, jo sabia que tenien prestigi, ja que veia que les
convocatòries es feien a través de la revista Nature,
per a investigadors de tot el món. I, en veure que les
mateixes persones volien muntar un centre de recerca
associat a la universitat, em va semblar molt bé.»
Aquest model de centre de recerca, una fundació
privada controlada per un patronat públic, en què les
universitats restaven fora, va sorgir en el darrer
regnat de Jordi Pujol, després que les empreses
farmacèutiques li exposessin que calia fer recerca
bàsica. Altres centres amb el mateix model i que es
van crear al mateix temps amb Mas-Colell, també
tenen gran prestigi internacional; destaquem l’ICFO,
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l’IRB, vinculat a la UB, i l’ICIQ. La crisi va preservar el
sistema gràcies als fons europeus.
El funcionament del CRG
Òbviament, vaig fer la proposta semblant a la que
vaig presentar a Sevilla, basada en l’EMBL, un centre
europeu d’alt nivell que té una característica: mai no
envelleix.

El

rigor

es

garanteix

perquè

els

investigadors segueixen una gran rotació. Entren amb
un contracte per cinc anys després d’una forta
selecció. Si segueixen un bon programa de recerca
recolzat per publicacions, se’ls pot fer un contracte
per quatre anys més. Després dels nou anys, han de
ser reemplaçats.
Aquests investigadors, després són contractats per
altres centres de recerca, ja que tenen una capacitat
de recerca més que contrastada. I el centre, que va
començar amb cent investigadors, ara en té quatrecents de cinquanta nacionalitats; i gràcies a haver
estat

protegit

d’intromissions

polítiques,

ha

esdevingut el millor centre de recerca en biologia
molecular del sud d’Europa.
Quin és el secret d’un centre com el CRG? Doncs
mantenir-te tossut amb les normes. Un estudiant que
fa el doctorat al centre, no hi fa el postdoctorat.
Només roman un petit grup de científics sènior que
mantenen l’estructura de recerca del centre, però ells
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també són validats per un comitè internacional on
només hi ha un espanyol, Joan Modolell. I, en tots els
anys, només hi ha hagut una excepció deguda al seu
currículum, Ben Lehner, que rep un sou extern, atès
que és investigador ICREA. Així, cada nou anys, com
a màxim, els investigadors canvien.
Amb aquest model hem esdevingut una fàbrica de
científics que fan recerca punta, que obre camí. Ara,
això obliga que els científics sènior passem un 20%
del nostre temps reclutant caps de grup: publiquem
les convocatòries de llocs de recerca a Nature, i hem
de resoldre i examinar els dos-cents currículums que
rebem a cada convocatòria.
Quan un investigador entra al CRG de seguida pot
començar a produir ciència, donat que el centre està
equipat

amb

serveis

de

suport

a

la

recerca

i

administratius, i que quan un investigador arriba ja
rep

recolzament

d’un

tècnic

de

laboratori,

un

estudiant i un postdoctorat, unes hores de secretària i
accés als serveis generals.
La regulació gènica tridimensional
El primer programa del CRG va ser el de regulació
gènica, fent honor al nom; és a dir, l’estudi dels
processos que regulen si un gen s’expressa o no.
Miguel ens compara els gens amb els virus, al cap i a
la fi, tenen molts aspectes en què coincideixen. Però
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el material genètic en humans (i en animals en
general) està composat per DNA i per les proteïnes
que

l’acompanyen,

estabilitat

ja

que

les

histones,

neutralitzen

els

que

li

donen

grups

fosfat.

Aquestes proteïnes han de permetre la transcripció;
és a dir, la lectura i còpia del fragment de DNA que
cal per a fabricar una determinada proteïna funcional.
En els primers temps d’estudi de la regulació gènica
s’estudiaven gens concrets; amb la millora de les
tècniques de laboratori i sobretot la bioinformàtica,
s’estudia com es coordina l’expressió gènica del
genoma complet. I es troba, cada cop més, la
importància

de

l’estructura

tridimensional.

I,

en

estudiar-la, s’ha vist que el genoma s’agrupa en
capítols, en regions formades per aproximadament un
milió de bases nucleiques que tenen un comportament
homogeni i que codifiquen per a quinze o vint gens.
(Vegeu

també

L’empaquetament

del

material

genètic.) Són aquestes nanses les que s’obren per a
permetre la lectura del genoma.
Quin paper hi té l’estructura tridimensional? Cada
cèl·lula codifica per uns vint-i-cinc mil gens, tot i que
fabrica centenars de milers de proteïnes. Ara, el
genoma codificant és entorn d’un 1,5% del genoma
total. Abans es deia que la resta del genoma (l’altre
98,5%) era DNA escombraries; ara s’ha vist que no
és cert que sigui tan inert. Part és traduït a RNA i a
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proteïnes que coordinen les reaccions de la cèl·lula. I
part té funcions estructurals. No es creu ja que la part
de DNA no codificant no tingui pas cap funció.
El DNA de la cèl·lula està molt compactat; si estigués
estirat ocuparia deu milions de vegades el que ocupa
quan està enrotllat. Per a llegir-lo, cal que es
desenrotlli la nansa que duu la informació requerida
per

a

fer-se

transcripció,

assequible
a

fi

que

per
la

al

mecanisme

proteïna

de

enzimàtica

corresponent llegeixi la informació continguda en el
DNA i fabriqui l’RNA que donarà una altra proteïna,
l’objectiu.
Moure les molècules tan grosses de DNA és molt
costós energèticament. Les cèl·lules gasten l’energia
química que transporta l’ATP, que es carrega als
mitocondris amb la respiració, i que no és infinita.
Recentment s’ha trobat al nucli cel·lular ATP que es
genera independentment de les mitocòndries; la
cadena metabòlica que ho fa possible requereix
inicialment unes molècules d’ATP mitocondrial, però
després de cinc minuts, ja es genera ATP al nucli.
Per a estudiar l’estructura tridimensional del genoma i
el seu paper en l’expressió gènica, el Consell Europeu
de Recerca (ERC) ha donat dotze milions d’euros a
quatre grups interdisciplinaris del CRG (un d’ells, el
grup de Marc A. Martí-Renom, a més treballa també al
CNAG). Aquest projecte, que durarà cinc anys, és una
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prova de la capacitat de crear llocs de treball i feina
en recerca, i de la creació de coneixement; i que la
inversió inicial es recupera en escreix.
El paper de la ciència
En

ciència,

el

més

important

és

fer-se

bones

preguntes. La diferència entre el científic i qualsevol
altra persona és que el primer sap que no sap. En
realitat, un científic sap que el que creu saber són
prejudicis; un model d’ignorància sàvia, que reconeix
el

que

ignora.

I

la

ciència

cada

cop

és

més

interdisciplinar. Calen moltes visions sobre un mateix
problema per resoldre, per a trobar una solució entre
tots.
Davant del coneixement que s’obre cada cop que es
desxifra un procés nou, apareix un pensament:
l’existència d’una limitació en el coneixement del
funcionament genètic. La pregunta és: hi ha un límit a
la complexitat? Pot ser que l’excés de dades dels
fenòmens

complexos

sigui

el

que

ens

fa

incomprensible l’acumulació de dades? Els astrofísics
es fan la mateixa pregunta, i hi ha qui ha proposat
que els forats negres no són més que llocs amb molta
informació; tanta, que les màquines que els han
d’interpretar no la poden gestionar i donen un patró
diferent, negre. Saturat.
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El gran salt
A la pregunta de com va arribar a fer d’investigador
en genètica havent començat la carrera professional
com a ginecòleg, en Miguel Beato ens ho explica. «Mi
padre siempre quiso ser investigador, pero con la
guerra civil se tuvo que ir a África, donde se hizo
médico.»

«Yo

empecé

haciendo

partos,

porque

trataba con pacientes, no con enfermas. Pero al ver
que la situación en España permitía dedicar cinco
minutos de visita clínica a cada una de ellas, me fui a
Alemania. En Alemania aprendí, pero todo pasaba por
el jefe de departamento; la medicina estaba tan
institucionalizada que debía esperar cinco años para
empezar a decidir y actuar por mí mismo. Así cerré el
ciclo del sueño de mi padre.»

Més informació
Ajut de l’IRC per a estudiar el paper tridimensional del
DNA.
Entrevista a Miguel Beato, per Bru Papell, a Omnis
Cellula.
Entrevista per Miguel Mediavilla a Es Materia.
L’empaquetament del material genètic. Marc A. MartíRenom (18/10/2014).
Romain Quidant, de l’ICFO, al cafè científic de juny:
Màquines de llum (13/06/2014).
IRB dances for science (octubre 2014).
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Altres participants: microbis de la flora
intestinal (10/12/2014)
Dimecres 10 de desembre va venir Francisco Guarner,
metge

gastroenteròleg,

cap

de

servei

de

Fisiopatologia Intestinal, Hospital Vall d’Hebron, per
parlar sobre Els altres participants a l’hora de fer un
humà. Al cap i a la fi, pertany al Microbioma Humà
(Human

Microbiome

Project),

que

estudia

el

microbioma. Aquest conjunt de microorganismes que
tenim en el nostre cos podria ser considerat un òrgan
més, format per bilions de microbis que en total
pesen més d’un quilo. I sense ells no podríem viure.
Tot i això, són més desconeguts que els organismes
de les fosses abissals.
Adquisició de la flora
Els humans naixem d’un ambient estèril; de fet, el
meconi, el primer excrement que expulsem, és
estèril; ara, en passar pel tracte vaginal de la mare
durant

el

part,

adquirim

bacteris.

Els

nadons

per cesària adquireixen bacteris per la pell de la mare.
Fins als dos anys, no s’estabilitza la flora. S’ha notat
un

lleuger

augment

del

risc

de

patir

malalties

cròniques no transmissibles, càncer o diabetis en
persones nascudes per cesària.
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Ratolins lliures de gèrmens
En condicions especials, es poden obtenir ratolins
d’experimentació

lliures de

gèrmens

(germ-free).

Posats en situacions difícils, on els ratolins normals
s’amagarien, els que estan lliures de gèrmens no ho
fan, segueixen conductes anormals que els exposen a
patir riscos. No tenen els mateixos nivells en sang del
factor de creixement neuronal (NGF).
Com es van conèixer els bacteris?
Un dels gremis que disposa des d’antic de lents
d’augment és el dels comptafils, que són els venedors
de robes i tapissos, ja que pel nombre de fils
s’estableix la qualitat i, en conseqüència, el preu dels
teixits. Va ser un venedor de tapissos holandès,
Antony van Leeuwenhoek, qui amb un comptafils va
veure que hi havia organismes que es movien i que va
identificar com a vius. Més endavant, cap al 1850, a
Viena, Semmelweis va implantar la higiene de les
mans dels tocòlegs. Amb l’establiment dels postulats
de la infecció per Koch, la intuïció dels bacteris com a
transmissors de malalties va esdevenir certesa.
Tot i la tendència a atribuir patogènia a tots els
microorganismes, el mateix Pasteur ja es va adonar
que un animal sense bacteris no creixia bé, cosa que
indicava l’existència de bacteris essencials per a la
vida d’altres organismes. Ho va establir fent créixer
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aus estèrils, ja que és més fàcil perquè podien
esterilitzar directament els ous un cop postos. Altres
animals sense gèrmens no es van aconseguir fins a la
dècada

de

controlada;

1950
perquè

amb

una

alimentació

molt

morien,

bàsicament

per

deficiències alimentàries, ja que els microorganismes
ajuden a sintetitzar aminoàcids essencials.
Els bacteris del tracte digestiu humà
El trànsit del menjar des de la boca fins al budell prim
és d’entre tres i quatre hores; acaba al còlon, on
passarà dos dies en forma del que, en teoria, no és
més que residu. Dos dies guardant un residu inútil per
als humans? El còlon és una cavitat d’un metre i mig
de llargària, que es manté a 37 ºC. Per què tenim
entorn de dos quilos de bacteris en els nostres
budells?
En primer lloc es pensa que la flora bacteriana
intestinal complementa una alimentació de dietes
monòtones. Els bacteris de la flora intestinal acaben
sintetitzant, a partir del que per a ells són nutrients,
vitamines (K, B12) i aminoàcids essencials, en menys
de 24hores, com s’ha vist amb la ingesta de nitrats
marcats

radioactivament

que

s’han

acabat

transformant en grups amino, dels aminoàcids. Per
això, les noves tècniques quirúrgiques mai no extirpen
totalment el còlon, sinó que en deixen una part
justament perquè compleixi aquesta funció.
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En segon lloc, en el còlon es desenvolupa el sistema
immune. Al còlon hi ha molts fol·licles limfoides, cosa
que en estar en contacte amb el món exterior (de fet,
la llum dels intestins no pertanyen al nostre medi
intern, es pot considerar part de l’exterior del nostre
cos) facilita la creació del sistema immune en els
nens. I s’ha trobat relació entre patologies còliques i
asma.
I en tercer lloc, l’enigmàtica relació entre la flora
intestinal i el desenvolupament del cervell, com s’ha
fet palès en ratolins sense gèrmens.
Els

bacteris

del

nostre

cos

no

sobreviuen

individualitzats, requereixen la comunitat; per això és
tan complex de

cultivar-los i

conèixer-los. Així,

tampoc no sabem quin bacteri fa què, però cal tenir
en compte la importància del conjunt a l’hora de
seguir medicació amb antibiòtics, ja que minven la
biodiversitat de la flora intestinal.
Així, gràcies al que es va coneixent sobre els microbis
del nostre organisme, es podria atribuir o no a la flora
intestinal l’obesitat mòrbida (alguns membres de la
comunitat mèdica dels Estats Units pensen que
l’obesitat

mòrbida

és

causa

de

la

composició

bacteriana, cosa que no ha estat contrastada a
Europa) i es podrà conèixer el paper que aquests
microorganismes juguen en el bon funcionament de la
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microbiota en el manteniment correcte de les cèl·lules
dels nostres budells.

Més informació
Francisco Guarner a Càpsules de ciència (Associació
per a la Divulgació de la Ciència).
«La flora intestinal de los humanos se clasifica en tres
grupos». El País (20/04/2011).
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«Com és que feu tantes activitats d’art
i tan poques de ciència?» «Tens raó. Proposa.», va respondre en Marcel. I així van
començar el Cafès Científics ara fa cinc
anys. Des d’aleshores, gairebé cinquanta
investigadors, o persones relacionades
amb el món de la ciència, ens han vingut
a explicar en què consisteix la seva recerca, i ho han fet amb un cafè o, a l’estiu,
una orxata a la mà.
Gràcies als convidats, el veterà Cafè
Científic de la Casa Orlandai ens ha permès conèixer i comprendre un entorn: el
nostre, que, en molts casos, o bé desconeixíem o bé havíem descuidat. Aquest
coneixement, aclaridor i atractiu, em va
dur a redactar una crònica dels cafès i a
penjar-la regularment, sense ser gaire
conscient del seu abast. En fer el recull
de les cròniques, m’he adonat del valor
de la paraules i de les idees que ens han
transmès. Aquí teniu el recull d’un any, i
us proposo de llegir-lo i, amb la delicadesa amb què ens ho van explicar, interessar-vos per comprendre el nostre entorn.

