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Els cafès científics de la Casa Orlandai s’han adaptat a la nova 

realitat, com trobareu reflectit en aquest llibretó. Immersos 

es sessions van començar exclusivament en línia, i vam poder 

acabar l’any de manera presencial i recuperant el coneixe-

ment científic de frontera. 

Si en iniciar els cafès el compromís era que els ponents venien 

sense projecció, la pandèmia va forçar a incloure-la. Es feia 

estrany una persona parlant sense cap suport; ni documents, 

ni llibre, ni objectes, ni els animalons que havien arribat a dur. 

El format es manté; hem tingut ponències molt visuals. 

Un altre canvi que de moment es manté permet que els cafès 

facin un camí més enllà de la mateixa sessió. Tot i que ja 

passava amb les cròniques al blog <cosirirepuntejar.net> —

algunes de les quals són llegides encara, tot i els anys que 

tenen—, vam començar a guardar-los i ja tenim un canal propi 

de YouTube. Als investigadors, acostumats a fer sessions per 

internet, els sembla bé de gravar-los i permeten que les seves 

paraules arribin a més persones.  

Entre el canal de YouTube i la lectura de les cròniques, estem 

satisfets del recorregut que tenen els cafès més enllà dels 

cafès. Per això, en retrobar-nos en un espai físic, mantenim 

una sessió híbrida en què hi ha participants a la sala i d’altres 

que la segueixen en directe o en diferit. I, malgrat les 

dificultats, ens agrada.  

Cristina Junyent 
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Hivern 

Dimecres 20 de gener. Comencem amb unes Veus 

científiques, una col·laboració dels cicles Les veus de la 

República i Cafès científics a la Casa Orlandai, sobre La cursa 

per la vacuna contra el SARS-CoV-2, amb Lluís Ruíz-Ávila, 

biòleg, director general de Leukos Biotech SL i de RUTI 

IMMUNOTHERAPEUTICS SL, empresa espanyola que 

desenvolupa una vacuna contra la COVID-19 i d’altres 

infeccions víriques respiratòries, i Josep Lluís Martí, professor 

de Dret a la Universitat Pompeu Fabra. 

Dimecres 17 de febrer. La sacsejada de la Via Làctia, Teresa 

Antoja Castelltort, Institut de Ciències del Cosmos-UB-Institut 

d’Estudis Espacials de Catalunya. 

En temps pretèrits, la Via Làctia va patir un impacte 

gravitatori tan gran que va pertorbar les òrbites de les 

estrelles. Encara se’n distingeix l’efecte quan les mirem, com 

si fos arqueologia espacial. Com s’ha pogut saber? On n’ha 

quedat registre? Quan va passar? Quina és la interpretació?  

Dimecres 17 de març. Migracions antigues a Àfrica i salut 

humana, Laura R. Botigué, Centre de Recerca en 

Agrigenòmica.  

Als estudis de la història de les poblacions humanes, les dades 

genètiques d’Europa i Nord-Amèrica han estat sobre-

representades. Per contra, el continent africà, que en ser el 

bressol de la nostra civilització és el més representatiu de 
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l’espècie humana i, en conseqüència, el més rellevant en la 

història de la nostra espècie.  

Què s’ha trobat en l’estudi de diverses poblacions africanes? 

Es pot conèixer l’ascendència humana? Com es podria millorar 

la investigació en salut? 
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La cursa per la vacuna (20/01/2021) 

Ahir dimecres 20 de gener hi va haver una altra sessió de 

Veus científiques, ja ho sabeu, la connexió entre dos cicles de 

la Casa Orlandai: Les veus de la República i els Cafès 

científics, més científics. Volíem debatre dubtes —uns més 

científics i uns altres de més socials, jurídics i ètics— sobre la 

vacuna contra el SARS-CoV-2. 

Del camp científic vam convidar Lluís Ruíz-Ávila, biòleg, 

director general de Leukos Biotech SL i de RUTI 

IMMUNOTHERAPEUTICS SL, empresa espanyola que 

desenvolupa una vacuna contra la COVID-19 i d’altres 

infeccions víriques respiratòries. Les preguntes que ens 

sorgien per a ell eren: Com són les vacunes que darrerament 

han estat aprovades o bé estan en tràmit? Quines són les 

llums i quines les ombres? Per què les presenten en notes de 

premsa i no en revistes científiques? Com l’experiència de la 

COVID-19 canviarà la recerca? Per què han de fer-se dues 

aplicacions? Les presses han fet créixer la desconfiança; té 

base real, això? Com pot ser l’adaptació d’una població 

semiimmunitzada? Podem pensar de manera real en una 

immunització de ramat, sigui de forma natural o induïda? 

Del camp jurídic vam convidar Josep Lluís Martí, professor de 

Dret a la Universitat Pompeu Fabra i investigador al Global 

Democracy Research Project, perquè ens respongués una 

altra mena de preguntes: S’ha explicat bé el 

desenvolupament de la vacuna per a la COVID-19 perquè les 



10 

 

persones es vacunin pel bé comú? Hauria de ser obligatòria la 

vacunació? O bé un requisit per a algunes activitats, com ara 

per entrar a llocs determinats: un avió, una feina o un teatre? 

Què ha d’imperar, la salut pública i el bé comú, o l’interès 

personal? Pot haver-hi un risc d’estigmatització? En quin 

moment podrem pensar a retornar a una vida sense 

limitacions i distanciament? I com serà el retorn? 

Aspectes científics 

Lluís Ruíz-Ávila ens dóna uns apunts sobre la realitat actual 

del desenvolupament de les vacunes. Per establir les bases de 

la discussió posterior ens vol presentar «un mapa sense 

soroll», perquè el «soroll» ha acompanyat l’evolució de la 

pandèmia i pot haver confós els no especialistes. I defineix 

«soroll» com una pertorbació que pateix el senyal en el procés 

comunicatiu, que pot arribar a produir pèrdues d’informació. 

Les vacunes candidates. Per evitar el soroll —i estalviar filtres 

i distorsions— ens convida a buscar les fonts de primera mà i 

ens remet a la pàgina de referència de l’OMS que fa el 

seguiment de les vacunes candidates contra la COVID-19. 

Actualment hi ha 64 vacunes en desenvolupament clínic i 173 

en desenvolupament preclínic. En total, 237 vacunes en 

diverses fases de desenvolupament. Un esforç personal, 

intel·lectual i financer com mai havia succeït en la història de 

la humanitat. 
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Vacunes específiques 

Totes les vacunes descrites a la taula són vacunes 

específiques. Estan dissenyades per generar immunitat 

d’anticòs, indueixen la fabricació de proteïnes específiques 

que reconeixen el virus determinat contra el qual es vol 

actuar. És una resposta que té memòria, molt eficaç per 

neutralitzar l’acció del virus. El risc i el problema, com a 

conseqüència, és que, si el virus canvia, la vacuna no serveix. 

Les vacunes basades en una subunitat proteica són les més 

comunes, entorn del 30 %. El fragment proteic que s’inocula 

genera immunitat. És una vacuna clàssica, però no és la que 

ha donat més èxit contra el coronavirus, i no n’hi ha cap a 

prop de ser aprovada. 

VVnr: vector viral no replicant. És un dels dos tipus de 

vacunes de DNA. Aprofita la càpsula d’un virus —al qual s’ha 

tret la possibilitat d’infectar i reproduir-se—, que fa de vector 

del material genètic del virus que ens interessa. En entrar a 

la cèl·lula humana genera la resposta immunitària controlada 

contra el virus. 

DNA. El segon tipus de vacuna de DNA fa força temps que es 

fabriquen. Consten de fragments autònoms de DNA, que no 

s’integren en el nostre genoma i que estan preparats per viure 

dins la cèl·lula. Activen la maquinària de síntesi proteica de 

les nostres cèl·lules per generar la immunitat. 

IV: inactivated virus. Aquestes vacunes, com la de la pòlio, 

fan créixer el virus dins d’una cèl·lula, com per exemple en un 
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ou de gallina. El virus és desactivat, però en ser inoculat 

provoca una resposta immune. Les vacunes contra el 

coronavirus desenvolupades a la Xina són d’aquest tipus i han 

tingut força èxit. N’hi ha tres més a punt d’aprovar-se. 

Vacunes d’RNA. Aquestes són les vacunes més 

revolucionàries. Fan servir una tecnologia que es va iniciar fa 

deu anys, estava madura i amb l’aplicació contra la COVID va 

agafar embranzida. Són vacunes que se salten un 

intermediari: s’inocula RNA del SARS-CoV-2, de manera que 

les nostres cèl·lules ja fabriquen la proteïna –les vacunes de 

DNA requereixen la fabricació d’RNA per fer la proteïna. Tot i 

ser les vacunes més complexes tècnicament, són les que han 

tingut més èxit, malgrat els problemes d’estabilitat a 

temperatura ambient que presenten. 

VVr: vector viral replicant. Són vacunes que requereixen més 

controls de seguretat perquè el virus es multiplica, cosa que 

genera una immunització continuada. 

Les altres vacunes són més sofisticades; no les descriurem 

perquè són bastant minoritàries. 

Vacunes d’immunitat innata 

Les vacunes d’immunitat innata, bàsicament, activen les 

nostres defenses davant d’un patogen que ens hagi entrat a 

l’organisme. Destruirà tot allò que s’assembli a un virus. La 

primera vacuna d’immunitat innata va ser la BCG contra la 

tuberculosi. El primer assaig clínic d’una vacuna contra el 

coronavirus, que va tenir lloc al febrer, es va fer amb aquesta 
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vacuna per despertar la immunitat innata. La vacuna RUTI, 

en la qual participem, és d’aquesta mena, de les que generen 

la resposta de primer recurs immunològic en els humans. 

Quantes vacunes diferents s’estan aplicant? 

Les dades actualitzades del rastrejador de vacunes contra la 

COVID-19 (21/01) ens diuen que, almenys en un país, ja hi 

ha onze vacunes que s’estan aplicant. 

Les que s’estan inoculant ara mateix a Espanya són la de 

Moderna i la de Pfizer-BioNTech. BioNTech és una petita 

empresa alemanya que va començar a desenvolupar aquesta 

tecnologia el 2010. El 2017 ja col·laboraven amb Pfizer per 

desenvolupar vacunes contra la grip, de manera que, quan va 

aparèixer el coronavirus, simplement van canviar de virus; 

per tant, en rigor històric s’hauria de dir vacuna de BioNTech. 

Gamaleya és Sputnik V, que aquí té mala premsa, però que 

probablement serà la vacuna de referència a Llatinoamèrica i 

molts altres països. És una vacuna de vectors vírics i té la 

particularitat que en realitat són dues vacunes en una, perquè 

en cada inoculació es fa servir un vector diferent. La seva 

eficàcia és comparable a les de Moderna i BioNTech. 

La vacuna d’Oxford-AstraZeneca ha estat aprovada al Regne 

Unit i probablement aviat ho serà a la Unió Europea. És també 

una vacuna molt semblant a l’Sputnik: fa servir un vector no 

replicatiu, però una sola versió, i té el gran avantatge que és 

més fàcil de manejar. A l’Índia, Covishield és pràcticament la 

mateixa versió, les han desenvolupades en paral·lel. Covaxin, 
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també desenvolupada a l’Índia, és una vacuna de virus 

inactivat i fabricada per a consum intern. 

Les dues vacunes xineses fetes amb virus inactivats, Sinovac 

i Sinopharm, s’estan aplicant tant a la Xina com als països 

àrabs —Emirats Àrabs Units és un dels països que més ha 

vacunat— i és també la que s’està provant al Brasil. Potser no 

és tan eficient com les altres, però per la facilitat de maneig i 

administració, podria ser suficient per parar el cop. En arribar 

a final d’any de ben segur que n’augmentarà el nombre. 

Com pot ser que en només onze mesos —des que es té la 

seqüència fins ara— s’hagin desenvolupat i s’estiguin 

administrant a la població tanta quantitat de vacunes? 

Tecnologia a punt. En el cas de les més complexes, com les 

vacunes d’RNA i les que fan servir vectors vírics, perquè ja 

estava aprovada la tecnologia de l’estructura externa, però 

no estaven testats els components vírics. Per tant, només ha 

calgut canviar el contingut i, de fet, només una setmana 

després de conèixer la seqüència del virus, a principis de 

gener, ja es feien proves preclíniques. 

Recursos dedicats. La magnitud del problema ha fet que els 

recursos econòmics esmerçats en la cerca de la vacuna siguin 

pràcticament infinits. Així, els desenvolupadors han tingut 

capacitat per assumir riscos financers, cosa que ha estat clau 

perquè, en condicions normals, per assolir una nova fita es 

poden trigar deu anys, el temps de ser capaços d’assumir una 

nova inversió tecnològica. En aquest cas, per exemple, s’ha 
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pogut assumir el risc de fer una fàbrica abans de saber si la 

vacuna funcionaria. 

Revisió continuada. Les agències reguladores estaven rebent 

informació contínuament i la revisaven a mesura que es 

generava, cosa que tampoc no s’havia fet mai. Habitualment, 

el dossier de la vacuna no s’enviava fins que no s’acabava la 

prova i aleshores l’agència feia l’estudi, per la qual cosa 

la seva valoració podia trigar dos anys. 

Solapament de fases clíniques. Quan hi havia dades de 

seguretat de la fase I, es programava la fase II, i així 

successivament, gràcies als recursos econòmics. En cap 

vacuna no s’han saltat fases. Les agències, alhora, també 

avaluaven el procés de fabricació de les vacunes, cosa gens 

senzilla. 

Desconeixement i riscos associats a les vacunes 

Duració de la protecció. Es desconeix perquè l’extensió 

temporal màxima que hi ha és de vuit mesos. 

Prevenció de la transmissió. No s’està segur que les vacunes 

frenin la transmissió; és a dir, la vacunació ens protegeix a 

nosaltres, però no necessàriament protegirà els altres. 

Podríem tenir un caldo de cultiu víric al nas o a la boca, i no 

emmalaltir nosaltres, però transmetre’l. Això és perquè les 

vacunes estan preparades per frenar el virus quan és dins el 

cos, no quan és en la mucosa de boca o del nas. Algunes 

vacunes que estan en desenvolupament van justament a 
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aturar la transmissió; són vacunes orals o nasals que 

pretenen aturar la proliferació en les mucoses. 

Riscos a llarg termini. No se sap si hi podrà haver efectes 

secundaris en la població vacunada d’aquí a cinc anys. Però 

sabem que el risc de mortalitat davant l’exposició al virus és 

del 0,5 %; és a dir, que qualsevol risc inferior a aquest ja és 

millor. 

Risc d’aparició de resistències. És el més difícil de gestionar 

perquè poden aparèixer noves varietats o soques del virus 

resistents a la vacuna. De tota manera, el que s’esperaria  

—com ha succeït en pandèmies anteriors— és que l’evolució 

dugui cap a l’atenuació del virus i no que es faci més letal, 

encara que sigui més infecciós. Així que l’evolució, el temps, 

juga al nostre favor. Però no es pot descartar que la mateixa 

pressió evolutiva de les vacunes faci aparèixer varietats 

resistents. Si succeís, hauríem de començar des de zero, 

caldria una nova vacuna. Però amb l’experiència que hi ha fins 

ara, és probable que, en un termini entre tres i sis mesos, hi 

pogués haver preparada una nova vacuna específica. 

En qualsevol cas, aquest nivell d’incertesa justifica per què 

tenim tantes vacunes. I benvingudes siguin les dues-centes 

que hi ha en desenvolupament. No podem donar per fet que 

les vacunes que hi ha fins ara seran les bones. 

Josep Lluís Martí ens ofereix els aspectes jurídics, ètics i 

polítics, atès que és jurista, politòleg i filòsof. Complementa 

la presentació d’en Lluís Ruíz-Àvila. 
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Qüestions preliminars. Assolir vacunes contra la COVID-19 ha 

estat un esforç científic i de recerca sense precedents. Si les 

vacunes tenen èxit, el seu desenvolupament es convertirà en 

una fita de la història de la ciència per l’impacte que tindrà en 

la població global. La situació ha posat de relleu la importància 

de la ciència i la recerca, a més dels sistemes de salut. Sense 

oblidar el descomunal repte logístic per vacunar un 70 % de 

la població mundial. 

Segons les dades del Centre de Recursos de la Universitat de 

Medicina John Hopkins, els contagis per coronavirus arriben 

als gairebé cent milions de persones, però segurament són 

dades falses. Fa mesos l’OMS estimava, perquè és difícil 

d’obtenir una dada, que potser la població mundial contagiada 

arribava als vuit-cents milions; així que ara podríem passar 

del miler de milions. La xifra de morts pot ser més precisa; 

segons dades del mateix centre, se sobrepassen els dos 

milions de morts; però segur que la mortalitat és superior a 

la comptabilitzada, potser arriba als tres milions de persones. 

La magnitud de la crisi és severa. 

A més, veient les gràfiques de nous casos i de morts diaris, 

és evident que la pandèmia encara està en una fase 

ascendent, independentment del que pugui succeir en 

diferents països i en diferents moments. De manera que és 

molt important que la solució arribi aviat. Però que la solució 

arribi de manera global, perquè el problema és global, per 

això se’n diu pan-dèmia, perquè tothom pot veure-se’n 

infectat. És doblement global, perquè la solució només serà 



18 

 

efectiva si és per a tots. Si no ens salvem tots, no se salvarà 

ningú. Només que resti incontrolada en un país, donada la 

interconnexió actual i la impossibilitat de tallar totes les vies 

de contacte, segueix essent un risc potencial per a la resta de 

països. Així que no hi ha cap altra sortida que més i millor 

coordinació global. 

De moment, malgrat els èxits del desenvolupament de la 

vacuna, i tenint en compte els esforços meritoris que han fet 

els governs i els sistemes internacionals, no hi ha un 

paral·lelisme en la governança; amb excepcions, hi ha hagut 

un fracàs general dels governs i del sistema internacional, 

l’OMS. De fet, és injust donar les culpes a l’OMS, perquè no 

té ni els recursos, ni la capacitat normativa, ni el poder jurídic 

per tirar endavant solucions més efectives, cosa que és 

responsabilitat dels estats. Per tant, no se li poden demanar 

actuacions per a les quals no està capacitada. 

Vacunació a nivell nacional. Entre els aspectes polítics, ètics i 

jurídics vinculats a la vacunació a nivell nacional, cal 

preguntar-se diverses qüestions com a societat. 

Podem obligar les persones a vacunar-se? Algunes decisions 

judicials han obligat a vacunar persones grans amb demència 

internades a residències, tot i que els familiars directes s’hi 

havien negat. En termes legals, és possible obligar la gent a 

vacunar-se perquè la negativa a fer-ho implica un increment 

del risc de contagi a terceres persones; no es tracta només 

de la salut individual. Però cal que es donin determinades 
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circumstàncies. No es pot obligar les persones a vacunar-

se militarment. Així doncs, el que se solen implantar són 

mesures que comminen a la vacunació; com per exemple 

quan es condiciona a tenir inoculada una determinada 

vacuna per poder escolaritzar un nen, perquè 

l’escolarització sí que és obligatòria. També es poden 

buscar fórmules en positiu que promocionin la 

inoculació. 

Quina prioritat hi ha en la vacunació? 

Hi ha consens que el personal sanitari hauria de tenir prioritat; 

perquè, si l’objectiu és combatre el virus, necessitem 

preservar el personal que pot salvar vides. Però, quins altres 

col·lectius haurien de tenir prioritat en segon lloc? Hi ha debat 

en diferents països. En el nostre país hi ha un protocol que 

estableix fases en els sectors considerats essencials. Però això 

genera preguntes interessants. S’ha optat per vacunar 

persones grans, que són més susceptibles i més vulnerables. 

Però, per què no vacunar els joves? Si la funció de la vacuna 

és tallar les cadenes de transmissió, Kucharski suggereix que 

la prioritat hauria ser vacunar els grups més propensos a 

replicar el virus, és a dir, els joves, perquè ha estat el grup 

que més contagis ha provocat, almenys en algun moment. El 

dilema ètic que planteja és que són els qui menys pateixen 

els estralls del virus. 
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Com s’han de prendre les decisions relatives a la 

COVID-19? 

La resposta és, en principi, òbvia: els experts. Però els experts 

en què? Epidemiòlegs i viròlegs, és clar. També hi haurien de 

participar experts en dret i en ètica, per acceptar balanços 

d’interessos o solucions jurídiques. Però quin rol poden tenir 

els ciutadans? Cal promoure el debat públic? Òbviament, sí, 

cal promoure un debat informat, allunyat de teories 

conspiratives i de la desinformació. Com es poden protegir 

millor les llibertats fonamentals i la democràcia? La història 

ensenya que, si no són els mateixos ciutadans els qui 

defensen els seus drets, hi ha poc interès a resoldre’ls. 

Vacunació a nivell global. Si mirem el gràfic d’inoculació per 

països, el primer país a administrar vacunes ha estat Israel, 

seguit d’Emirats Àrabs Units. Espanya és en el lloc novè, tot i 

que canvia cada dia. Ara bé, si mirem la distribució geogràfica 

de la mateixa informació, veiem que hi ha països que no han 

inoculat ni una sola vacuna. Justament els països del sud 

global. De nou, les desigualtats en el planeta es repliquen en 

una qüestió com aquesta. 

Com podem assegurar que es vacuni tota la població mundial? 

Aquí és on l’OMS pot jugar un paper important, o on la Unió 

Europea podria assolir un protagonisme a nivell internacional. 

Però, si els estats no deleguen en el sistema global que és 

l’OMS, com es fomenta la cooperació entre països? La Xina, 

que potser no té les millors vacunes quant al percentatge 

general d’immunització, ajuda altres països llatinoamericans i 
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àrabs a accedir a una vacuna que d’una altra manera no 

podrien tenir. El cas de Nova Zelanda és paradigmàtic; la 

primera ministra, Jacinda Ardern, va comprar vacunes per als 

neozelandesos i per als habitants de les illes del seu entorn. 

Per solidaritat i per propi interès. La Unió Europea ha 

promès de proporcionar vacunes a països del tercer món, 

però fins ara no s’ha materialitzat, això. Espanya no s’ha 

manifestat per ajudar a la vacunació del Marroc. I potser 

també hauríem d’activar les clàusules d’excepcionalitat 

dels tractats internacionals que protegeixen la propietat 

intel·lectual per tal de produir vacunes més 

massivament. 

Postvacunació. On serem els propers mesos? 

Quins grups de persones hi haurà després de la vacunació? 

Una part de la població tindrà immunitat natural perquè haurà 

passat el virus, tot i que la immunitat es pot perdre, ni que 

sigui de manera parcial. Una altra part de la població tindrà 

immunitat adquirida perquè s’haurà vacunat; que també pot 

ser parcial, sobretot si apareixen mutacions a les quals la 

vacuna no fa efecte. Una altra part serà la població susceptible 

perquè no tindrà cap mena d’immunitat. És a dir, anem cap a 

una situació de complexitat social en què les persones tindran 

diversos graus d’immunitat i de susceptibilitat davant del 

virus. Aquesta situació genera uns reptes, als quals ens 

haurem d’enfrontar d’aquí a uns mesos. 
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Podem utilitzar carnets de vacunació per regular la vida 

social? 

És èticament o jurídicament acceptable utilitzar criteris 

immunològics per regular la vida social, com ara per entrar en 

un teatre o per anar a treballar? És correcte que una empresa 

exigeixi vacunar-se als seus treballadors? 

Com podem afrontar futures crisis sanitàries globals, 

com també altres reptes planetaris? 

La pandèmia estava més que anunciada, i no per la TEDTalk 

de Bill Gates; ell estava assessorat pels epidemiòlegs que feia 

anys que manifestaven la seva preocupació. I també havíem 

tingut la SARS-CoV-1 i la MERS. 

DEBAT 

Lluís Ruíz-Ávila (LlRA) en resposta a Josep Lluís Martí 

(JLlM). Els vint-i-tres ancians morts a Noruega fa pocs dies, 

que alguns mitjans han associat a la vacuna de Pfizer, no és 

així, no hi ha connexió. No hi ha diferència en la taxa de 

mortalitat en aquest grup entre els vacunats i els no vacunats. 

I sí que hi ha obligació de reportar les morts. Per tant, no és 

una alarma contra la vacunació. 

Espanya s’ha compromès a vendre trenta-mil dosis de vacuna 

a Andorra, que és un país que, per les seves dimensions, els 

és més difícil aconseguir-les. 

Quant a la vacunació dels joves, el problema és tècnic, perquè 

els assajos clínics no s’han dissenyat per valorar si la vacuna 
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és capaç d’interferir en la transmissió del virus. S’han 

dissenyat per avaluar si la vacuna pot fer-ne minvar la 

morbiditat. Per això no es vacunen joves, s’hauria hagut 

d’incloure l’estratègia de valorar la transmissibilitat en el 

moment de dissenyar-les. El disseny de les vacunes duu a 

vacunar els grups de més risc des del punt de vista de la 

morbiditat. 

Quant a la propietat intel·lectual, no és un factor rellevant. Es 

pot copiar la fórmula de la vacuna, però per validar una fàbrica 

que les pogués fabricar es requereix com a mínim un any, a 

banda de la inversió i després la construcció. Des del punt de 

vista regulador, la barrera no és la patent, sinó l’estructura de 

fabricació; no perquè no se sàpiga fer, sinó per la complexitat 

de la regulació d’una fàbrica de vacunes. D’una altra banda, 

països que podrien copiar la vacuna, com ara l’Índia, ja 

desenvolupen i fabriquen la seva. El problema del 

subministrament de vacunes no ve per les patents, sinó per 

manca de capacitat de fabricació. Ha sortit a la premsa que a 

Guadalajara faran la vacuna d’AstraZeneca, quan en realitat 

el que faran és la fase final de l’envasat; la fase inicial de 

cultiu del virus, la més complexa, només es fa en dos llocs 

molt concrets del món. 

Quant a la immunitat de grup, no es pot dir que calgui el 

70 %. Altres experts diuen que ha de ser del 90 %. Però 

l’enfocament és un altre. Per a la grip, per exemple, no tenim 

immunitat de grup, cada any ens podem contagiar tots. Per 

això les vacunes són diferents cada any, i recordem que ens 



24 

 

sembla acceptable només el cinquanta per cent d’eficàcia. El 

que ha passat en el cas de la grip és que s’ha estabilitzat la 

mortalitat; s’ha assumit que cada any poden morir trenta o 

quaranta mil persones per la grip. No ens preocupa, tot i no 

tenir immunitat de grup. Per tant, quan considerarem que s’ha 

aturat la pandèmia? Quan provoqui un nombre de morts que 

ens sembli assumible —com la grip— o quan s’erradiqui? Cal 

definir-ho. Tot això, segons la transmissibilitat de la soca del 

virus que estigui circulant. Crec que durant els propers dos o 

tres anys no podrem estar tranquils. Reduirem la mortalitat i 

la morbiditat, i la pressió als hospitals. Però la immunitat de 

ramat no l’assolirem encara que vacunem tothom. 

JR. Els que han passat la malaltia, quina immunitat 

tenen? Cal que es vacunin? 

LlRA. No em consta que hi hagi un criteri d’exclusió a les 

persones que hagin passat la COVID. Als assajos clínics, sí 

que s’han exclòs. L’únic factor que pot fer que les agències 

reguladores desaconsellin vacunar les persones que han 

passat el virus pot ser per evitar que provoqui una reacció 

excessiva en rebre la segona dosi. Però no s’ha reportat cap 

cas de sobrereacció per sobreexposició al virus; potser 

perquè, en passar de tres a sis mesos, els anticossos 

desapareixen. En qualsevol cas, no es deixaran de vacunar els 

que han superat la malaltia perquè ja siguin immunes, sinó 

pel risc de sobrereacció. Cal considerar que quan tothom 

estigui vacunat les noves vacunes no es dirigiran tant a 

generar eficàcia clínica com a generar capacitat d’elaborar 
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anticossos. Per això, en les pròximes immunitzacions que 

caldrà fer es podran buscar els títols d’anticòs, marcadors per 

valorar la protecció enfront de la infecció. Gràcies a les fases 

III, ara sabem que generar anticossos protegeix clínicament, 

fa sis mesos no ho sabíem. 

JLlM. A Espanya es vacuna persones que han passat la 

malaltia. 

CJ. És cert que els nens no van patir tant la COVID pel 

record immunològic de les vacunes pediàtriques? 

LlRA. La vacuna RUTI, en la qual participo, es basa en aquest 

principi d’immunitat entrenada en què l’exposició a altres 

antígens desperta immunitat inespecífica. Per això s’ha dit 

que l’exposició a altres vacunes, com ara contra la pòlio i el 

xarampió, ha protegit en cert grau els infants de la malaltia. 

Però crec que és més aviat pel punt d’entrada: l’ancoratge del 

virus fa que els nens siguin menys sensibles. Ara, tot hi ajuda. 

L’exposició a altres antígens ha protegit en països com l’Índia 

o en indrets on la tuberculosi és endèmica. També s’ha descrit 

que el virus de la grip podria protegir d’alguna manera de la 

COVID. 

JB. La nova tecnologia en RNA per fer vacunes es diu que pot 

curar altres malalties que de moment no es poden curar. 

LlRA. La possibilitat de fer servir la plataforma d’RNA ha 

permès millorar la tecnologia, li ha proporcionat estabilitat, i 

augmentar l’eficàcia i la seguretat. Tant Moderna com 

BioNTech desenvolupaven plataformes en RNA per a 
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tractaments oncològics, contra malalties autoimmunes o 

vacunes contra altres malalties infeccioses com la grip, el zika 

o el chikungunya. Ja hi estaven treballant, de manera que 

enfocar cap a la vacuna contra el coronavirus d’aquesta 

manera ha fet palesa la versatilitat de la tecnologia. És una 

coberta complexa, però que permet canviar l’RNA missatger 

que codifica la proteïna necessària per a la teràpia de cada 

malaltia. La tecnologia pot donar per molt, perquè s’ha pogut 

demostrar que és segura. 

JR. Com estarien considerats els passaports per viatjar 

a altres països, com el document conforme el test PCR 

és negatiu? 

JLlM. El tabú que desperta el «passaport immunològic» es 

basa en els aspectes ètics a considerar. D’una banda, podria 

ser discriminatori; de l’altra, podria generar incentius 

perversos, com ara que algunes persones es volguessin 

contagiar per adquirir immunitat natural. Cal veure cas per 

cas de què es parla, en utilitzar un criteri d’immunitat. 

Determinades companyies aèries comencen a exigir estar 

vacunat per volar. Per què no, aleshores, permetre l’accés als 

avions a persones que han passat la malaltia recentment i 

mantenen la immunitat? La perspectiva actual és estudiar si 

les persones que han passat el virus, tot i baixar el seu nivell 

d’anticossos en sang, mantenen la memòria immune cel·lular. 

Una alternativa seria prendre mesures com les de l’assaig 

clínic que es va fer a la Sala Apolo. Es va fer un concert en 

condicions anteriors a la pandèmia amb un grup d’unes 
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quatre-centes persones que havien donat negatiu un test 

d’antígens. Per sort no hi va haver cap fals negatiu i no es va 

infectar cap dels assistents. Cal considerar que la garantia 

cent per cent no existeix ni entre les persones que han estat 

vacunades, sempre parlem de percentatges. 

Cal perdre la por a prendre mesures socials, com ara donar 

accés a algun servei o activitat, basades en la utilització de 

criteris immunològics o epidemiològics. Però cal veure per a 

cada activitat quina proposta immunològica o epidemiològica 

es pot prendre, per no discriminar i no incentivar iniciatives 

perverses. 

JR. Hi ha risc que apareguin pandèmies similars? 

LlRA. Aquesta és la història de la humanitat. Des de l’inici del 

segle hem tingut tres alarmes: dues per SARS-CoV i una per 

MERS. Recordem el virus de la grip dita espanyola; 

posteriorment, les alarmes amb la grip aviar, la pesta porcina, 

la grip de 1957-1958… Des del punt de vista biològic, seria 

extraordinari que no n’hi hagués cap altra. El nostre entorn és 

ple de virus que poden mutar i esdevenir patògens en 

qualsevol moment. Com ho fa el virus que ha provocat la 

pandèmia actual. Cal, per tant, crear un pla de contingència 

global contra les pandèmies. Tenim la tecnologia per poder-

ho fer i, a més, la interconnexió actual pot fer que ràpidament 

adquireixi dimensió pandèmica. De la mateixa manera que la 

verola es va transmetre en les rates que viatjaven en els 
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vaixells que comerciaven entre Amèrica i Europa, ara els 

avions són una font de transmissió. I van més de pressa. 

JLlM. Alguns epidemiòlegs han fet la reflexió que el virus 

hauria estat molt pitjor si la malaltia afectés més els nens. És 

tràgic que afecti els grans, ningú no mereix morir abans 

d’hora i cal protegir tothom; però hauria estat pitjor que 

provoqués elevada mortalitat infantil. Al principi ens 

estranyava veure persones asiàtiques amb mascareta pel 

carrer, però ells havien tingut el SARS-CoV-1; ara, tots la 

duem. Per veure el got mig ple d’aquesta pandèmia podem 

dir que ens ha obert els ulls a tots. Necessitem un pla de 

contingència global. Això és el que demanava Bill Gates en la 

seva conferència. Esperem que la consciència ciutadana 

pressioni els governs per elaborar-lo. 

JB. Bill Gates va dir que hi havia risc de patir un crac econòmic 

global per una pandèmia més que per qualsevol altra cosa. I 

va alertar que no ens prepàravem per a aquesta contingència. 

L’OMS ha estat criticada perquè al principi no va declarar la 

pandèmia, quan hi havia indicis que a la Xina es complicava 

la situació. Com es podria regular l’OMS per combatre millor 

les pandèmies? Cal que ho faci una institució supranacional, 

però ara l’OMS només pot recomanar, no pot fer normativa 

d’obligat compliment com l’Organització Internacional del 

Comerç, que pot imposar directrius. Per què no se li atorguen? 

JLlM. Justament el meu camp d’estudi té a veure amb la 

legitimitat del sistema de governança global. En els darrers 
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temps, l’OMS ha perdut capacitat de coordinació i intervenció, 

fa el que pot amb els recursos que té. Crec que el canvi de 

president als Estats Units obre finestres d’esperança, no només 

perquè cal que recuperi recursos, sinó perquè són els països 

grans els que han d’impulsar el paper de l’OMS. 

Quant a la capacitat d’imposar normativa, fins ara ha estat 

incapaç d’unificar els criteris per comptabilitzar infeccions i 

defuncions, de manera que amb les dades emeses pels països 

és com si comparéssim pomes amb taronges, des del punt de 

vista científic. Però ha fet altres coses. Cal una reforma en 

profunditat de l’OMS, donar-li més poder i pensar en termes 

de legitimitat, accountability —retre comptes i 

transparència—, i d’exigència jurídica a les decisions que 

pren. Crec que és l’única via. No podem esperar que els països 

es coordinin entre ells. Ja veiem que la coordinació sobre el 

canvi climàtic, la seguretat nuclear i ara l’emergència sanitària 

no són justament casos d’èxit. 

EC. Quina importància té la comissió que l’OMS ha 

enviat a la Xina per esbrinar els orígens del patogen i, 

si és important, com és que no s’ha fet abans? Com 

s’explica la reticència de la Xina a deixar-los entrar? 

LlRA. És una qüestió política, penso que es tracta de posar-li 

una mica el dit a l’ull a la Xina, que ens ha passat per davant 

a tots els altres en la gestió de la pandèmia. A nivell acadèmic 

és molt clar quin és l’origen; el punt és si el salt als humans 

va ser al mercat de Wuhan o havia estat cinc mesos abans. 
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Però que s’ha transmès del ratpenat a l’espècie humana 

passant per un vector que encara no se sap quin és, és clar. 

Cal veure què ha passat, però no amb la intenció de buscar 

culpables, no té cap sentit. A nivell mundial, qui ha fet bona 

gestió i comunicació durant aquesta pandèmia? L’única 

governant que es pot posar com a exemple és la primera 

ministra de Nova Zelanda. 

JLlM. La Xina ha fet una demostració claríssima de la seva 

eficiència amb l’hospital que va construir en deu dies. Val a 

dir que és un país molt gran i que ha pogut gestionar una 

regió —Hubei, amb prop de 186 mil quilòmetres quadrats— i 

controlar alhora tot l’enorme país que és (prop de 9,6 milions 

de quilòmetres quadrats). És equiparable a una regió que 

ocupés vuit vegades la Llombardia (23 mil quilòmetres 

quadrats) i tot Europa (poc més de 10 milions de quilòmetres 

quadrats). S’ha parlat molt del secretisme amb què van dur la 

gestió en un primer moment i el descrèdit en què van fer caure 

el metge Li Wenliang, qui va fer pública la presència del virus. 

Hi ha clarobscurs. Però no podem aspirar a més, Xina no és 

una democràcia. Per tant, donada la poca transparència, 

encara li agrada menys que vingui una comissió estrangera a 

veure què va passar. Però, si recordem que Trump va fer 

servir l’argument que l’OMS estava afavorint la Xina per 

retirar el finançament, la comissió pot ser una mera d’operació 

de maquillatge. 

L’OMS té moltes dificultats per condemnar la mala gestió dels 

estats en la pandèmia perquè, tal com està dissenyada, és 
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completament dependent dels governs dels estats. Per 

exemple, hauria pogut ser més contundent criticant la gestió 

que estava fent Itàlia, per exemple, a l’inici de la pandèmia, 

o Espanya, on vèiem el que passava a Itàlia i no es prenien 

mesures —no cal ser un gran expert per deduir que era 

qüestió de dies que el virus arribés—. No va ser prou 

expeditiva en el paper d’avaluador dels estats que ho feien bé 

i els que no. La culpa és del disseny de la mateixa institució, 

que crec que cal canviar. 

MM. El mapa de les vacunes és el mapa de la 

geopolítica. La COVID i l’emergència climàtica posen 

de relleu que no tenim una bona governança mundial. 

El desenvolupament de les vacunes comporta un nou 

paradigma, com ho va ser la troballa i comercialització 

de la penicil·lina; però, atès que la recerca biomèdica 

s’ha centrat en la vacuna contra la COVID, quina 

recerca contra altres malalties s’ha deixat de fer? 

Aquesta distracció pot ser un fre o un accelerador en 

la recerca per a teràpies de malalties de difícil 

tractament? 

LlRA. Per al desenvolupament de la vacuna contra la COVID 

els recursos han estat infinits, cosa que ha permès saltar 

barreres i avançar molt de pressa; l’embranzida s’ha pres 

perquè sobre la taula s’han posat molts bilions d’euros. És cert 

que s’ha produït un efecte pervers que s’està reconduint. 

L’any passat pràcticament tot el finançament anava a COVID, 

havia quedat recerca pendent en algunes altres àrees. Però 
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nosaltres, que vivim del venture capital —inversions d’alt 

risc en petites empreses de biomedicina—, hem vist una 

sensibilització cap a aquestes empreses biomèdiques en el 

portafolis dels inversors. Hi ha més inversió en projectes 

biomèdics encara que no siguin de COVID. De fet, ja no 

s’inverteix en empreses que facin recerca en COVID perquè ja 

no resta gaire recorregut, les que han despuntat ja ho han 

fet. I, en canvi, s’ha vist la importància d’invertir en recerca, 

no només en el sector públic, sinó també en el privat. 

JLlM. Dins Europa mateixa hi ha enormes diferències 

d’inversió públiques en ciència. No és casual que BioNTech 

sigui una start-up associada a la Universitat de Mainz, d’un 

estat com Alemanya, que inverteix quantitats importants en 

recerca i ciència bàsica a les seves universitats. En els països 

del sud, i en particular a Espanya i Catalunya, hi ha un dèficit 

d’inversió. I a nivell mundial, també. Totes les vacunes han 

estat desenvolupades, bé per estats poderosos, com ara 

Rússia o la Xina, bé per grans empreses farmacèutiques o 

universitats de països on el sistema de recerca rep una gran 

inversió. No és que no hi hagi vacunes en desenvolupament a 

països com Espanya, però ja veiem que la velocitat és inferior. 

I altres països no poden ni somiar de desenvolupar-la perquè 

no tenen ni la infraestructura. La pandèmia pot servir perquè 

la ciutadania prengui consciència d’on ha vingut la solució i 

exigeixi als polítics invertir en ciència i recerca, a més de no 

retallar en sistemes de salut. És crític el nombre de llits a 

hospital i a les ucis per cent mil habitants, per donar millor 
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resposta hospitalària i reduir la taxa de mortalitat. Les 

retallades que hi ha hagut en el nostre país en els darrers anys 

expliquen la mortalitat superior a altres països. 

LlRA. Un altre canvi de mentalitat ha tingut a veure amb 

l’externalització de la mà d’obra a altres països. Ens hem 

adonat de la importància de tenir fàbriques: no fabricàvem 

mascaretes o respiradors, tot ho havíem de comprar a la Xina, 

depeníem de la importació. Ara hi ha projectes d’inversió 

estratègica encaminats a augmentar la capacitat productiva. 

La bona ciència no serveix de res si no es pot després escalar 

al nivell mundial. 

TA. La premsa explica que l’Índia està organitzant una 

logística enorme per administrar massivament una 

vacuna que preparen allà mateix. 

LlRA. Amb el meu equip col·laborem habitualment amb 

investigadors de l’Índia i puc assegurar que s’hi fa molt bona 

recerca. Tenen dues vacunes pròpies, més les de Moderna i 

BioNTech, que han comprat. És perfectament assumible la 

proposta que han fet de vacunar tres-cents milions de 

persones fins a l’agost. 

JLlM. La premsa deia que en un sol dia havien vacunat un 

milió i mig de persones. El repte de l’Índia és arribar a les 

zones rurals, especialment amb les vacunes de BioNTech i 

Moderna, que requereixen una cadena freda. 

LlRA. A les zones rurals poden dur les vacunes pròpies, que 

no requereixen aquestes condicions, encara que no siguin tan 
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òptimes. A l’Índia la taxa de mortalitat per COVID-19 és molt 

inferior a la d’altres països, es creu que és degut a l’exposició 

a altres patògens, de manera que la seva immunitat innata 

està entrenada i, en molts casos, és la primera barrera 

immunitària que atura el virus. 

JLlM. Estudis de serologia a slams de grans ciutats, on hi ha 

elevada densitat demogràfica i baixes condicions de 

salubritat, han revelat que hi havia un vuitanta per cent de 

persones que havien estat contagiades. A l’Índia la mortalitat 

és molt baixa a diferència del Brasil, on estudis als barris de 

favela de Manaus detectaven que un cinquanta o seixanta per 

cent de la població havia estat contagiada, però durant la 

segona onada estan patint una alta mortalitat no se sap 

encara per què. 

CJ. Hi ha hagut un canvi en el mètode de fer recerca: 

en la publicació oberta de les dades, en les agències 

que avaluen les vacunes… S’instaurarà el canvi en el 

mètode de fer recerca i d’abordar els aspectes 

jurídics? 

LlRA. Tinc una reflexió a fer. I és que la ciència comença quan 

es descobreix una tecnologia. Després és desenvolupament, 

regulació. Hi ha molts papers publicats a Lancet que no han 

arribat enlloc clínicament. En el desenvolupament de teràpies 

és més important que una agència revisi les dades que no pas 

que es publiquin a Lancet. Ja es publicarà. No necessitem 

l’escrutini de les revistes i el peer review, que és un sistema 
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bastant arcaic per aprovar una vacuna. Per aprovar una 

vacuna el que es necessita és que una agència reguladora 

agafi les dades crues dels desenvolupadors i torni a fer 

l’estadística; que comprovi si són consistents les vies de 

fabricació i si han seguit les bones pràctiques. Per tenir un bon 

fàrmac, una bona vacuna, la ciència és condició necessària, 

però en absolut suficient. Jo no em deixaria inocular una 

vacuna que s’hagi publicat a Lancet, però sí una que hagi 

aprovat una agència reguladora, encara que no s’hagi publicat 

a Lancet. 

JLlM. Quina fiabilitat ens donen les agències reguladores? 

Han d’estar formades per científics o experts de prestigi dins 

els seus sectors, però també requereixen control, i aquest ha 

de ser ciutadà. La ciutadania no pot posar la confiança a 

cegues. El pes de la confiança ha de ser racional. Com 

controlem els que controlen? No voldria generar un fals 

rumor. Tenim exemples, no del sector mèdic, sinó d’altres 

indústries —recordem l’escàndol de Wolkswagen—, que posen 

de manifest que alguns processos que han superat la revisió 

de les agències no han estat sempre nets i imparcials. Volia 

fer èmfasi que necessitem mecanismes de control i que 

sempre són susceptibles de millora. 

LlRA. Cal dir que molts dels processos reguladors del sector 

mèdic són públics. Per exemple, els de l’FDA. El nivell de rigor 

emprat és molt alt. Pfizer, per exemple, va penjar l’informe 

que va enviar a l’FDA a la seva pàgina web. S’ha treballat amb 
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molta transparència. Sempre hi pot haver pressions, però 

també hi ha accountability; al final, tot passa a domini públic. 

Hem après moltíssim, directament i sense soroll. Moltes 

gràcies, Lluís i Josep Lluís! 
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La sacsejada de la Via Làctia (17/02/2021) 

Dimecres 17 de febrer vam parlar amb la Teresa Antoja, de 

l’Institut de Ciències del Cosmos-UB (Institut d’Estudis 

Espacials de Catalunya) sobre la sacsejada que va patir la Via 

Làctia fa uns cinc-cents milions d’anys. A partir de les dades 

rebudes de la missió Gaia, s’ha pogut deduir que un gran 

impacte gravitatori va influir en les òrbites de les estrelles. 

Com es dedueix el registre? Quan va passar? 

Espirals 

La Teresa comença recordant que a la natura hi ha moltes 

formes espirals; en tenen els cargols, els milpeus, els 

nautilus, les falgueres o els camaleons a la cua, per exemple. 

En altres dimensions, les galàxies també poden tenir forma 

espiral, com va fer la Via Làctia. 

Com és la Via Làctia? 

Mirant la nostra galàxia a ull nu en un cel poc contaminat, 

veiem una zona de concentració estel·lar. Deixa entreveure 

que té una forma plana. Com va fotografiar el telescopi 

espacial Hubble, no és l’única forma que poden tenir les 

galàxies. N’hi ha de diverses formes i colors. 

La Via Làctia es troba en una zona en què hi ha altres galàxies. 

Algunes, com els núvols de Magallanes, es veuen des de 

l’hemisferi sud de la Terra; altres són més febles. Com que la 

Via Làctia és la més massiva, les altres galàxies hi orbiten a 

l’entorn. 
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Ara bé, observar la galàxia en què som és més difícil. És com 

voler observar un bosc des de dins; podem detectar els detalls 

dels arbres, però no tenir la visió de conjunt. 

Tot i això, amb la composició de moltes imatges, fa anys que 

sabem que la Via Làctia és un disc pla on es concentren la 

major part de les estrelles. Altres estrelles fan cúmuls més 

enllà del disc. 

El que s’ha deduït és que a l’entorn del disc hi ha molta 

matèria fosca, una matèria que mai cap laboratori no ha pogut 

observar, però que cal postular-ne l’existència perquè els 

càlculs de les velocitats de les estrelles i del gas no quadrarien 

si no hi ha més massa que la que es veu. 

En fer la projecció d’imatges de la Via Làctia des d’un altre 

punt de vista, s’ha vist que té braços espirals; però en realitat 

desconeixem quants, si alguns estan més poblats que altres i 

quan s’han format. 

El satèl·lit Gaia 

Per donar resposta a la gran quantitat d’incògnites sobre la 

nostra galàxia, des dels anys noranta l’ESA preparava el 

satèl·lit Gaia. Es volia crear el mapa multidimensional més 

gran i precís de la Via Làctia. 

Moltes institucions europees treballen en aquest satèl·lit, que 

fa deu metres de diàmetre. Dins el cos central hi ha els 

instruments, mentre que les pantalles el protegeixen de la 

llum del Sol, d’una banda, i, capturen energia solar, de l’altra. 
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Gaia orbita al punt de Lagrange, on troba l’estabilitat 

gravitatòria entre la Terra i el Sol. 

Gaia, a més de proporcionar dades per a l’estudi de la Via 

Làctia, confirmarà la història de la formació estel·lar i 

l’estructura galàctica. Permetrà estudiar astrofísica estel·lar, 

el sistema solar, estrelles binàries nanes i marrons, i planetes 

extrasolars. I aportarà dades sobre física fonamental i 

sistemes de referència. 

De cada estrella, Gaia mesura tres posicions en l’espai, i 

també en dóna la brillantor, el color, la composició química, 

l’edat… Escanejant cada estrella entre trenta i setanta 

vegades, fa un cens de les més pròximes. 

Tot i que Gaia té panells solars, carrega també combustible. 

S’havia previst que el dipòsit durés cinc anys, però, com que 

encara té combustible i els resultats del projecte són tan 

exitosos, quedarà activa fins que se li acabi, probablement 

d’aquí a tres anys. 

El nombre d’estrelles 

En un dels catàlegs més antics, la tauleta babilònica de 

Mul.Apin, es descriuen 66 estrelles. Al catàleg de la dinastia 

Su Song (any 1094 de la nostra era) hi ha descrites 1.464 

estrelles. Hipparcos, un altre satèl·lit de l’ESA, va donar dades 

de més de cent mil estrelles, que es van publicar en cinc 

llibres. I Gaia, de moment, n’ha catalogades més de mil vuit-

cents milions (n=1.811.709.771). 
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Gaia només detecta un 1 % de les estrelles de la zona que 

estudia, que són moltes! I la seva precisió és espectacular: 

podria detectar una moneda d’un euro a la Lluna o com li 

creixen les ungles a un astronauta que fos al nostre satèl·lit. 

També és molt superior el camp d’estudi al de qualsevol altre 

satèl·lit. I, per descomptat, per tractar les dades que arriben 

de Gaia calen grans ordinadors. 

Els estels es mouen respecte del centre de la galàxia a uns 

300 km/s; i, respecte de la Terra, a uns 20 km/s. Però, 

aparentment, es mouen poc perquè estan molt lluny; si no, 

no veuríem constel·lacions. La precisió de Gaia detecta aquest 

petit moviment.  

El darrer mapa d’estrelles elaborat a partir de les dades de 

Gaia és del desembre. De fet, és una projecció de milers 

d’anys cap al futur, perquè dibuixa exageradament les traces 

del moviment de les estrelles. 

La sacsejada de la Via Làctia 

Gaia ha permès descobrir una espiral en les posicions i 

velocitats de la Via Làctia. Però, com es formen galàxies 

espirals? Per comprendre-ho hem d’entendre que el 

moviment de les estrelles segueix les tres dimensions. 

Els experiments dels astrofísics es fan creant models 

matemàtics a partir de les dades observades. Aleshores, en 

iniciar les oscil·lacions verticals d’un grup d’estrelles que han 

estat pertorbades, algunes oscil·len a una velocitat superior a 

la d’altres. Els models duen a una forma espiral que, a mesura 
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que passa el temps, s’enrotlla més. És a dir, el model va 

constatar que hi havia hagut un trasbals, algunes estrelles de 

la nostra galàxia havien patit una pertorbació. Quina? Quan? 

Doncs, per esbrinar-ho, es va estudiar la trajectòria d’una de 

les veïnes, la galàxia nana de Sagitari. Segons el model, fa 

uns cinc-cents milions d’anys estava situada molt a prop de la 

Via Làctia. 

Aquesta proximitat hauria pogut ocasionar una col·lisió 

galàctica que hauria pertorbat l’òrbita d’algunes estrelles. 

Segons la projecció dels models, com que és més massiva, la 

Via Làctia acabarà engolint la galàxia nana de Sagitari en cosa 

d’uns quants milions d’anys. 

El càlcul d’aquests models, que inclouen també la massa de 

la matèria fosca, triguen mesos a fer-se en ordinadors potents 

com el Mare Nostrum, del Barcelona Supercomputing Centre. 

A mesura que s’obtinguin més dades de Gaia, es podran fer 

simulacions més acurades, que trigaran més a fer-se. Tot i 

això, els models es fan amb moltes menys partícules de les 

que hi ha en realitat. I, per validar les hipòtesis, es fan 

simulacions i estudis a diversos laboratoris del món. 

Fa cinc-cents milions d’anys, a la Terra ja hi havia peixos amb 

mandíbules. La Teresa ens tranquil·litza explicant que la 

pertorbació no hauria afectat el Sistema Solar; com a molt, 

hauria canviat l’òrbita del Sol dins la galàxia. 

Perquè van col·lisionar galàxies, no estrelles; i les estrelles 

estan molt separades. 
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A més de pertorbar les òrbites de les estrelles, la col·lisió 

podria haver induït la formació d’estrelles. S’infereix perquè 

els pics de formació de nous estels en la nostra galàxia 

coincideixen amb els moments en què la galàxia de Sagitari 

s’acostava més a la Via Làctia. La col·lisió hauria pogut produir 

el col·lapse de núvols de gas i pols fins a provocar la ignició. 

I, com que un dels pics és de fa uns cinc milions d’anys, es 

podria haver format el Sol. Són estudis molt robustos, però 

molt nous; cal seguir confirmant les interpretacions. 

I ha passat altres vegades que una galàxia n’engoleixi una 

altra? Sí, segons les simulacions fetes partint de l’explosió 

inicial del Big Bang, les estrelles s’haurien agrupat en galàxies 

i les més massives haurien anat engolint les més petites per 

gravetat. Canibalisme galàctic, en diuen. Gaia descobreix 

restes d’altres galàxies que queden com a conjunts d’estrelles 

amb moviments diferents. 

I descobreix també que les estrelles dins una galàxia tenen 

una composició química diferent, cosa que es detecta pels 

patrons en la descomposició espectral de la llum que emeten. 

Això fa sospitar que originalment pertanyien a dues galàxies 

diferents. La galàxia més massiva hauria engolit la petita. 

Quines preciositats ens descobreix Gaia! 

Teresa, com vas fer-te astrofísica? 

De petita, quan sortia amb l’esplai, sovint feiem vivac; em 

quedava desperta mirant el cel. A casa hi havia molts llibres 

de física i de matemàtiques. Així que des de petita vaig tenir 
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clar que faria alguna cosa relacionada amb els astres i les 

matemàtiques. I soc astrofísica.  

Mentre seguim parlant, Gaia segueix escanejant i fent 

fotografies del que ens passarà i que estudiarem. Fascinant! 
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Migracions antigues a Àfrica i salut humana 

(17/03/2021) 

Dimecres 17 de març vam parlar de les migracions humanes 

antigues a Àfrica i la seva relació amb la salut. Va venir la 
Laura R. Botigué, del Centre de Recerca en Agrigenòmica. 

Vam basar-nos en algunes idees inicials. En els estudis de la 

història de les poblacions humanes, les dades genètiques 

d’Europa i Nord-Amèrica han estat sobrerepresentades, 

especialment comparant-ho amb el continent africà, que en 

ser el bressol de la nostra civilització és el més representatiu 

de l’espècie humana i, com a conseqüència, el més rellevant. 

Què s’ha trobat en l’estudi de diverses poblacions africanes? 

Es pot conèixer l’ascendència humana? Com es podria millorar 

la investigació en salut? Som-hi. 

Fa uns dos-cents mil anys, Àfrica va ser el bressol de la 

humanitat moderna. Els nostres avantpassats van sortir del 

continent fa «només» entre seixanta mil i cinquanta mil anys. 

De manera que la població africana es va desenvolupar durant 

dos-cents mil anys, mentre que a la resta del món l’estructura 

poblacional es va formar en els darrers cinquanta mil anys, a 

partir de l’origen comú de tots els no africans. Aquesta 

diferència d’escala fa que a Àfrica hi hagi la diversitat genètica 

i lingüística més gran de tot el món. I, sorprenentment, és del 

continent que tenim menys informació; tenim molt poca 

informació del primer capítol de la nostra història. 
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A partir de la seqüenciació del primer genoma humà, hi ha 

hagut diverses iniciatives per seqüenciar genomes d’individus 

de poblacions diferents. En la sèrie de mapes d’estudis 

genètics, veiem en vermell les poblacions africanes o 

d’ancestria africana. I podem veure que, en el continent, les 

iniciatives de recerca s’han fixat en la variabilitat del genoma 

humà de poblacions equatorials i d’algunes altres del nord i 

del sud del continent. 

Les raons que ho expliquen són diverses. La zona del golf de 

Guinea s’ha estudiat més perquè és el lloc de procedència de 

la major parts d’esclaus que van ser segrestats i conduïts a 

Amèrica, bàsicament. També hi pot influir que hi ha països 

més oberts als estudis genètics. Altres estudis han buscat 

mostres en poblacions singulars, com ara els pigmeus, de les 

selves del Congo; o els caçadors recol·lectors del sud-oest 

d’Àfrica, com són els khoisan. Per això, l’equip en què 

participava la Laura van voler estudiar la zona no mostrejada 

entre l’equador i Sud-Àfrica. 

La Laura ens mostra una gràfica que reflecteix la uniformitat 

genètica europea. Per contra, entre els africans, tot i detectar 

ancestries marcades, veu una gran diversitat genètica. 

Aquestes variacions poden reflectir, o bé l’intercanvi genètic 

de grups que ocupàven àmplies zones o bé migracions. Tot i 

això, es veuen els grups definits dels jola, somalis i khoisan. 

Com que han canviat poc, els khoisan són considerats la 

població més relacionada amb l’ancestre dels humans 

moderns. 
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La Laura ens fa reflexionar sobre la poca informació que tenim 

d’Àfrica. El seu estudi, tot i ser revelador i interessant, es basa 

en poques mostres; arriba a distingir els grups coneguts de fa 

dècades o segles, els pigmeus, els khoisan, els nord-africans… 

A Europa, malgrat l’homogeneïtat genètica, s’estudia fins i tot 

quina part d’alemany hi ha en una persona de la península 

Ibèrica. 

Si es volgués saber com han estat els moviments humans a 

Àfrica i com es relacionen les poblacions entre elles, a banda 

de les grans migracions descrites, es podria obtenir molta 

informació: són dos-cents mil anys d’història! 

Un exemple que ells van estudiar en les mostres és la 

dispersió d’una de les migracions més massives conegudes a 

Àfrica, la bantu. Es va originar fa uns tres mil anys i es 

relaciona amb l’expansió de l’agricultura i de l’ús del ferro. Va 

començar a la regió del golf de Nigèria i va acabar en dues 

branques, una cap a l’est i una altra cap al sud del continent. 

Va desplaçar els grups que parlaven les llengües ancestrals 

de la regió. Però, quin recorregut van seguir? 

La teoria més clàssica tenia una explicació basada en la 

llengua. La teoria de 2017 donava a Angola un paper 

rellevant. I els estudis en què ha participat la Laura afinen 

amb les dades genètiques. Segons ells, l’actual República del 

Congo hi va tenir un paper poc rellevant, mentre que Angola 

i Zàmbia van actuar com a nucli des d’on es van desplaçar 

altres subgrups. Tot i això, és un estudi introductori per poder 
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fer models demogràfics a l’Àfrica; per això espera que la 

recerca feta tingui més recorregut. 

En aquests estudis van trobar variants genètiques humanes 

desconegudes fins aleshores. I la pregunta va ser immediata: 

s’ha trobat tota la variabilitat amagada o encara n’hi ha per 

descobrir? Per trobar la resposta van fer un model de 

variabilitat genètica a Àfrica i van arribar a la conclusió que 

encara n’hi ha molta d’amagada que estaria bé descobrir. 

Perquè, en aquesta desatenció a les poblacions africanes, no 

només ens perdem l’explicació dels nostres orígens, sinó 

també l’oportunitat de comprendre la base genètica de les 

malalties complexes humanes. 

L’estudi en què va participar la Laura va ser publicat a la 

revista Nature a l’octubre de 2020. Entre els signants ella era 

l’única persona no africana. I ens vol remarcar la rellevància 

d’aquest fet perquè es va fer en col·laboració amb el consorci 

H3Africa (Human Heredity and Health). Aquesta iniciativa 

africana, que rep finançament de centres de recerca dels 

Estats Units i el Regne Unit, vol apoderar els investigadors 

africans en ciències genòmiques, impulsant la col·laboració 

dins el continent, amb l’objectiu d’augmentar la salut africana 

i global. 

Ara, la Laura està aplicant el seu coneixement de genètica de 

poblacions a les plantes domesticades. Com poden reflectir 

les migracions dels humans neolítics? Quina relació hi ha entre 

la demografia humana i l’agricultura? L’agricultura va establir 
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la base de la societat actual. Els estudis amb vegetals són 

complexos perquè les plantes tenen una altra estratègia 

genòmica. Ella estudia el blat i els llegums, molt menys 

estudiats.  

Abans d’acabar, la Laura ens fa la reflexió que no cal que la 

recerca pública sempre sigui aplicada, no n’hi ha prou de 

conèixer? A més, els grans invents de la humanitat (el làser, 

els led) provenen de descobriments fets cent anys abans i 

recuperats per investigadors que han buscat les aplicacions 

de recerques anteriors. 

Laura, com vas arribar a estudiar la genètica de 

poblacions humanes i ara de poblacions vegetals? 

Sense saber-ho, l’evolució sempre m’ha agradat. De petita no 

jugava amb nines, m’agradaven els animals i les plantes; 

devorava els documentals d’història natural; per això vaig 

tenir clar que estudiaria Biologia. 

Quan vaig descobrir la bioquímica vaig trobar que comprendre 

els mecanismes moleculars era la veritat absoluta de la vida. 

També m’han agradat molt els idiomes i els jocs de paraules. 

Aleshores vaig llegir Genes, pueblos y lenguas, on compara la 

variabilitat genètica amb la variabilitat lingüística. I per això 

em considero filla intel·lectual de Cavalli-Sforza. 

Sense haver acabat la carrera vaig buscar qui estudiava la 

història de les poblacions humanes a través de la genètica a 

Barcelona i em va aparèixer en David Comas. M’hi vaig 

presentar i em va dir: «Torna quan siguis gran». Vaig tornar 
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i em va dirigir la tesi. Després vaig fer el postdoc i més 

recerca… M’agradava molt el component històric que revelava 

la genètica. Després vaig descobrir la importància de 

l’agricultura en l’explicació de la història de la nostra espècie.  

Moltes gràcies, Laura! 
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Primavera: Explorant nous camins 

Dimecres 21 de abril 2021. Vida a Mart? Amb Ignasi 

Casanova, director de l’Institut de Tècniques Energètiques de 

la UPC i assessor científic a l’exposició «Mart: el mirall 

vermell», al CCCB.  

La proximitat del planeta vermell a la Terra ha fet que durant 

el mes de febrer s’acostessin a Mart tres missions espacials. 

Hi ha aterrat el NASA’s Perseverance Mars Rover, en un dels 

projectes més ambiciosos d’exploració del planeta vermell, 

perquè vol conèixer si hi va haver vida a Mart i demostrar, 

amb un petit helicòpter, que és possible el vol en altres 

planetes. Un pas crític en el camí per fer arribar humans a 

Mart. 

Dimecres 19 de maig 2021. La dinàmica dels sistemes vius, 

amb Jordi García-Ojalvo, investigador del Departament de 

Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF.  

Tots els éssers vius, des dels microbis fins als humans, estem 

sotmesos a la fletxa del temps. Des del cicle dia-nit fins al pas 

de les estacions i l’envelliment al llarg dels anys, els sistemes 

vius hem evolucionat per detectar, respondre i anticipar el pas 

del temps. Estem començant a entendre com ho fem i com 

això afecta la manera com ens desenvolupem, com funciona 

el nostre cervell i com lluitem contra les malalties. 
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Dimecres 16 de juny 2021, cafè científic amb llibre: Un 

verdor terrible. Com hem fet altres vegades, compartim cicles 

de la Casa Orlandai; aquesta vegada els cafès científics es 

troben amb els cafès literaris per parlar sobre el llibre Un 

verdor terrible, de Benjamín Labatut, publicat per Anagrama 

el 2020.  

Mitjançant un exercici de no-ficció literària, Benjamín Labatut 

entrellaça descobriments científics reals amb els aspectes 

humans que hi van intervenir. Entre aquests, el del 

descobriment del blau de Prússia al segle XVI i els processos 

que van dur a trobar el gas Zyklon B, substància que va 

acabar essent utilitzada als camps d’extermini. A més d’altres 

històries relacionades amb el món de les matemàtiques, 

també explora com va sorgir el debat entre determinisme i 

indeterminisme: «Juga Déu als daus?». 
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Vida a Mart (21/04/2021) 

Dimecres 21 d’abril hem parlat de la possibilitat que hi hagi 

hagut vida a Mart amb Ignasi Casanova, director de l’Institut 

de Tècniques Energètiques de la UPC i assessor científic de 

l’exposició «Mart, el mirall vermell» al CCCB. 

La proximitat del planeta vermell a la Terra ha fet que durant 

el mes de febrer s’acostessin a Mart tres missions espacials. 

Hi ha aterrat el NASA’s Perseverance Mars Rover, en un dels 

projectes més ambiciosos d’exploració del planeta vermell, ja 

que vol conèixer si hi va haver vida a Mart i demostrar, amb 

un petit helicòpter, que és possible el vol en altres planetes. 

Un pas crític en el camí per fer arribar humans a Mart. 

El nostre veïnat còsmic planetari són Mart, que mesura la 

meitat de la Terra, i la Lluna, que mesura la meitat de Mart. 

Fins fa cinquanta anys, Mart era un objecte vermellós al cel 

que només es podia estudiar a través de l’observació amb 

telescopis. Ara, gràcies als robots que estan fent astronomia 

des de Mart, no només podem veure la Terra (un punt blau 

en l’espai fosc), sinó que es pot estudiar el planeta in situ i 
adonar-se de les similituds que té amb el nostre planeta, que 

són moltes. 

Les similituds 

En primer lloc, en estudiar la composició geològica, es pot 

veure que en una recreació del seu aspecte general d’ara fa 

3.800 milions d’anys, Mart era molt similar a la Terra. Tenia 
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continents, oceans i atmosfera. Se sap que hi havia oceans 

perquè la superfície del planeta vermell està marcada per 

cràters, excepte en algunes zones, les de menor altitud, que 

probablement devien estar plenes d’aigua i per això 

esmorteïen els impactes. 

Mart té aigua perquè té gel. Algunes fotografies han mostrat 

llacs congelats iguals que els de la Terra. A Mart s’han pres 

imatges de les estructures fractals d’una xarxa hidrogràfica 

com les de la Terra. La primera imatge que demostrava que 

a Mart hi havia hagut aigua líquida va ser feta el 1979 per la 

sonda Mariner 9. Que sapiguem, només hi ha dos planetes del 

Sistema Solar que n’han tingut. També s’han pres imatges de 

deltes que es fan arrossegant sediments, com a la Terra. 

Pel fet de ser zones planes, és on es va triar que amartitzés 

la sonda Perseverance. A més, és justament al delta dels rius 

on hi ha més probabilitats de trobar restes de vida. 

Roques marcianes 

Avui sabem que molts meteorits s’han identificat com a 

procedents de Mart. Com es pot saber? Estudiant la 

composició cristal·lina de la roca, que conté bombolles de 

l’atmosfera marciana, se’n determina la composició química, 

que coincideix amb alguns dels meteorits col·leccionats. 

Com s’explica que una roca de Mart acabi a la Terra? Només 

es pot entendre com el resultat d’un fort impacte d’un objecte 

de l’espai, ajudat per l’energia que podria alliberar la col·lisió 

amb l’aigua subterrània marciana (una mena de permafrost). 
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La vaporització d’aquesta aigua ajuda a empènyer el meteorit 

cap a l’espai. I aquest tros de roca, després de donar voltes 

pel Sistema Solar, han acabat caient a la Terra. 

Molècules de la vida a l’Univers 

En altres cossos que han caigut a la Terra procedents de 

cometes i asteroides, s’hi han trobat molècules orgàniques, 

aminoàcids, concretament. Els aminoàcids que formen les 

proteïnes també estan a prop, químicament, de les bases dels 

àcids nucleics. Aleshores, si d’altres cossos ha caigut matèria 

orgànica, per què no pot haver caigut de Mart? 

A la pregunta de si nosaltres mateixos podríem ser marcians, 

la resposta és que, probablement, no. I la raó la dóna 

la quiralitat de les molècules orgàniques, és a dir, la disposició 

que presenten en l’espai, que, similarment a les nostres 

mans, són imatges especulars. Entre la quiralitat i la 

composició rocosa de Mart, es pot assegurar, per ara, que no 

som d’origen marcià. 

Vida a Mart? 

Per trobar informació sobre si a Mart hi hauria pogut haver 

vida, es recullen meteorits a l’Antàrtida, fàcils d’identificar 

sobre el gel. Amb moltes mesures per evitar la contaminació 

amb molècules orgàniques de la Terra, s’han estudiat al 
Centre Espacial Johnson de la NASA a Houston, on es van 

estudiar les mostres procedents de la Lluna l’any 1969. 
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Una de les imatges més famoses va ser una fotografia 

microscòpica del meteorit ALH 84001, que sabem que venia 

de Mart. Semblava que hi hagués fòssils de cucs. Aquesta 

hauria estat la prova de vida a Mart. Però, després d’un llarg 

debat científic, finalment es va descartar perquè el creixement 

d’algunes roques en determinades condicions pot donar 

aquesta mateixa imatge. Una broma de la natura. Així que 

encara no es pot respondre la pregunta de si hi ha hagut vida 

a Mart. Que hi hagués hagut aigua líquida no ho assegura. 

On ha anat l’aigua de Mart? 

Mart és la prova que un planeta pot patir un canvi global: es 

va quedar sense aigua. Per què? Hi ha diferents teories. Per 

tenir oceans, la pressió atmosfèrica hauria de ser més gran; 

potser un canvi en l’eix del planeta podria haver contribuït a 

la pèrdua d’aigua. I podria haver estat en pocs milions d’anys, 

un temps relativament curt, en termes geològics. 

Els meteorits, entren radiació còsmica de l’espai a la 

Terra? 

Els meteorits tenen una radiació molt menor que molts blocs 

de formigó. Però la poca radiació que duen serveix per datar 

el temps que porten voltant per l’espai. 

Hi ha moviments tectònics a Mart? 

L’evidència indica que a Mart hi ha hagut moviments tectònics. 

És el Mons Olympus, de 25 km d’alçada. També s’hi veuen 

volcans alineats; és la prova que hi ha hagut moviments 
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tectònics. És la mateixa imatge per satèl·lit que ofereixen els 

arxipèlags de Hawaii o de Canàries:  el desplaçament de la placa 

tectònica ha fet la línia de volcans. Per tant, a Mart n’hi ha hagut, 

però probablement tectònica de placa, una sola placa 

continental. 

Ara encara hi ha una certa sismicitat a Mart, però es considera 

residual, no hi ha més moviment. 

El mirall vermell 

Mart i la Terra són molt semblants i tenen el mateix origen en 

el Sistema Solar. El seu període de rotació és pràcticament el 

mateix (el de Mart és de 24,30 h). La seva inclinació és la 

mateixa: 23,5º; per tant, Mart també té estacions. 

Tot i que la temperatura d’un planeta és molt difícil de 

mesurar, la mitjana de Mart és de -56 ºC; però s’hi han 

detectat temperatures de fins a 18 ºC. Podríem anar-hi amb 

màniga curta, però, això sí, amb escafandre. 

Tots dos estan a la zona habitable a l’entorn de l’estrella Sol. 

En un hi ha vida, en l’altre no s’hi ha trobat, fins ara. Per 

esbrinar-ho, una de les missions del Perseverance és posar 

mostres de roques en cilindres. D’aquí a deu o vint anys, una 

altra sonda les recollirà i les durà a la Terra. Aleshores 

probablement podrem saber si hi ha hagut vida a Mart. 

Si hi va haver vida, és difícil que s’extingeixi; probablement 

hi restarien microorganismes extremòfils. A la planxa del 
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Surveyor van sobreviure espores de bacteris arribats des de 

la Terra: a -150 ºC a la nit i sense aigua. 

Haurem d’anar amb compte amb les mostres que arribin a la 

Terra per evitar una contaminació (d’aquestes i nostra); però, 

probablement, ja hem contaminat la superfície de Mart. 

Si Mart emet meteorits, la Terra també ho fa? 

Des de la Terra és més difícil que surtin meteorits provocats 

per la col·lisió amb un cos celeste perquè, pel fet de ser més 

gran, la gravetat hi és superior i facilita que es posin en òrbita. 

Ignasi, com vas arribar a dedicar-te a estudiar Mart? 

Quan estudiava Geologia m’agradava molt l’Astronomia. 

Aleshores vaig llegir al suplement de ciència de La Vanguardia 

un article en què s’anunciava que la NASA havia descobert 

vulcanisme a Io, un satèl·lit de Júpiter. Així també vaig 

descobrir que els científics publiquen els seus descobriments 

en articles on consta la seva adreça, per localitzar-los. 

En aquell temps l’adreça era postal i vaig enviar cartes a 

diversos laboratoris involucrats en la recerca. Un mes més 

tard, vaig començar a rebre piles i piles d’informació. El tema 

m’agradava i vaig veure que era assequible aprendre’n més. 

Els científics responen. Després vaig fer part de la meva 

carrera professional a l’estranger. Per tot això estic obert a 

tots els qui vulguin comentar qüestions científiques amb mi. 

Com ho estan tots els científics, en general. El contacte amb 

ells pot canviar la vida a un adolescent.  
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La dinàmica dels sistemes vius (19/05/2021) 

Dimecres 19 de maig va venir Jordi García-Ojalvo al Cafè 

científic de la Casa Orlandai per parlar-nos de la dinàmica dels 

sistemes vius.  

Tots els éssers vius, des dels microbis fins als humans, estem 

sotmesos a la fletxa del temps. Des del cicle dia-nit fins al pas 

de les estacions i l’envelliment al llarg dels anys, els sistemes 

vius hem evolucionat per detectar, respondre i anticipar el pas 

del temps. Estem començant a entendre com ho fem i com 

això afecta la manera com ens desenvolupem, com funciona 

el nostre cervell i com lluitem contra les malalties. 

El nom «dinàmica dels sistemes vius» ve donat perquè en els 

estudis biològics que realitza l’equip d’en Jordi tenen en 

compte el pas del temps. Gràcies a les tècniques actuals de 

filmació d’esdeveniments in vitro i als marcadors fluorescents, 

comença a comprendre’s què passa, quan passa el temps. 

L’estudi del pas del temps en els organismes és més que veure 

com apareix l’envelliment. La intervenció del temps és la que 

fa possible que, en pocs mesos, a partir d’una única cèl·lula 

estem programats per convertir-nos en un ésser viu. Perquè 

això succeeixi, el nostre genoma duu una sèrie de programes 

amb instruccions per anar-nos fent, programes que s’han 

d’anar desplegant de manera seqüencial i molt acurada 

perquè donin lloc als organismes que som. 
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També estem afectats pel cicle que marca la rotació de la 

Terra: el cicle diari. Els nostres òrgans i els nostres sistemes 

segueixen cicles diaris; el nostre cos és un conjunt de 

rellotges. El «master clock» és el cervell, però cada òrgan duu 

el seu ritme circadiari, cada un té un moment d’intervenció 

diferent. Les hormones segueixen un ritme diari; com que es 

distribueixen per la sang, afecten tots els òrgans que es 

preparen per a les seqüències cícliques de la nostra vida; 

anticipen el que ha de passar, preparen el nostre cos per a les 

activitats corresponents a cada moment. 

Aquests ritmes poden afectar tant l’absorció de medicaments, 

segons l’hora de la ingesta, la pressió arterial o la quantitat 

d’orina que segreguen els nostres ronyons. Això fa que en 

algunes hores sigui més comú de tenir un atac de cor, 

òbviament quan l’esforç cardíac és superior, quan la pressió 

arterial és més elevada. Fins i tot per caminar hi ha involucrats 

ritmes per deambular de manera coordinada. 

Si volem entendre com funciona el rellotge intern en el cervell 

d’una persona, hem d’anar a buscar el nucli supraquiasmàtic 

—que és just sobre el quiasma, allà on s’ajunten els dos 

hemisferis— i veure en quins moments s’expressen 

determinats gens en les seves cèl·lules. L’expressió dels gens 

comporta que se sintetitzi RNA missatger, que farà de motllo 

per a la síntesi de proteïnes. Són les molècules executives. 

I com es regula aquesta síntesi? Doncs la mateixa proteïna 

resultant, quan arriba a una determinada concentració, és el 
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factor que atura el mecanisme de la seva pròpia síntesi. És un 

fenomen de realimentació negativa. Aquesta mena de 

regulació comuna en biologia és la que permet encendre i 

apagar els rellotges cel·lulars. 

Però no hi ha només ritmes circadians en els humans. També 

hi ha polsos de temps en el desenvolupament embrionari dels 

animals. Les cèl·lules tenen un rellotge que marca els temps. 

Cada cèl·lula, cada sistema i cada organisme té un tempo 
determinat característic. El batec del cor té el seu propi ritme, 

com es pot comprovar en cultivar cardiomiòcits in vitro. El 

càncer és quan es descontrola la regulació de la divisió 

cel·lular. 

El nostre esquelet té una columna vertebral amb una 

periodicitat espacial: les vèrtebres. No és més que fruit de 

l’oscil·lació d’unes cèl·lules en el temps, que es transforma en 

una oscil·lació en l’espai. El temps el marquen les cèl·lules-

rellotge de la columna vertebral primordial. 

També tenen ritmes estacionals els arbres caducifolis. En 

aquest cas, el cicle complet és d’un any, el temps que triga la 

Terra a donar la volta al Sol. En els éssers vius, el ritme de 

les cèl·lules està programat segons la cèl·lula i segons 

l’organisme, i el període pot variar de deu segons fins a valors 

que arriben a desenes de milions de segons, com és el cas 

dels cicles anuals. 

Algunes oscil·lacions del cervell es fan paleses en un 

electroencefalograma. Els ritmes cerebrals coordinen la 
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sincronització del funcionament de diverses zones. Ara bé, 

una sincronització excessiva pot provocar malalties com ara 

el pàrkinson o l’epilèpsia. 

Curiosament, tots els organismes tenim ritmes circadians, 

però els circuits són diferents. No tenen res a veure els 

mecanismes reguladors dels rellotges circadians en la mosca 

o en la planta arabidopsis; es pot trobar un mateix origen 

evolutiu entre mamífers, per exemple entre el ratolí i els 

humans. 

La ciència fa com l’evolució, segueix un camí, fins que 

rectifica. Ara està de moda fer estudis de conjunts: genomes, 

transcriptomes o proteomes. Però aquests estudis no 

permeten veure l’evolució de les molècules en el temps, es 

perd el factor temps. 

Jordi, què et va moure a estudiar el pas del temps? 

Vaig decidir fer Física perquè la biologia del batxillerat era 

molt descriptiva, com la història; en canvi, entenia que la 

física podia donar respostes perquè pot utilitzar les 

matemàtiques per entendre el món, mentre que la biologia 

d’aleshores, no. Ara bé, amb el canvi de segle, la seqüenciació 

del genoma humà em va fer comprendre que en biologia 

s’obrien moltes preguntes per a la resposta de les quals es 

podrien aplicar les matemàtiques. 

Vaig fer un postdoc sobre sistemes dinàmics i vaig tenir la sort 

de poder aplicar les matemàtiques a comprendre el món viu. 

Els científics tenim la sort que en algun moment de la nostra 
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carrera podem triar què volem fer. I vaig seguir un impuls que 

m’empenyia cap a coses en les quals no podia deixar de 

pensar, i així vaig caure en ritmes en biologia. Va ser un 

atractor estrany. Ara, a la UPF estic en un equip 

multidisciplinari en què hi ha físics, biòlegs, matemàtics… 
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Un Cafè científic amb llibre: Un verdor terrible 

(16/06/2021) 

Dimecres 16 de juny vam fer la primera col·laboració entre 

els Cafès literaris i els Cafès científics. De la sessió en vam dir 
un «cafè amb llibre». El llibre triat va ser Un verdor terrible. 

Mitjançant un excel·lent exercici de no-ficció literària, 

Benjamín Labatut entrellaça descobriments científics reals 

amb els aspectes humans que hi van intervenir. Entre 

aquests, el del descobriment del blau de Prússia al segle XVI i 

els processos que van dur a trobar el gas Zyklon B, substància 

que va acabar essent utilitzada als camps d’extermini. A més 

d’altres històries relacionades amb el món de les 

matemàtiques, també explora com va sorgir el debat entre 

determinisme i indeterminisme: «Juga Déu als daus?». 

Ferran Muñoz-Jofre, coordinador dels Cafès literaris, ens 

descriu Un verdor terrible, llibre que consta de poc més de 

200 pàgines, dividides en quatre capítols i un epíleg. En els 

primers, resseguim alguns dels descobriments —¿o deliris?— 

científics més importants del segle XX a través de la 

literaturització de les biografies de les persones que les van 

descobrir. Al seu torn, en el darrer se’ns explica —també de 

forma literaturitzada— per què l’autor va decidir escriure el 

llibre. 

Encara que alguns crítics o la mateixa contraportada del llibre 

el qualifiquin d’inclassificable —ja que no acaba de poder-se 

vincular amb cap gènere literari—, no ens hauria d’interessar 
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tant «què és» el llibre, sinó quines són les reflexions de les 

quals l’autor ens vol fer partícips. Proposant-nos un joc en el 

qual no puguem discernir entre realitat i ficció —ell sí que 

sembla voler «jugar als daus» amb nosaltres—, Labatut 

aconsegueix no només fer-nos aquestes reflexions sinó 

també atorgar als descobriments el paper i el pes que 

mereixen. 

Si bé és cert que en alguns moments hiperbolitza en excés les 

anècdotes biogràfiques —i així participa involuntàriament de 

l’estigmatització de la ciència com a disciplina limítrof amb la 

bogeria—, tant les seves reflexions morals i ètiques sobre 

el progrés científic com la seva innegable qualitat literària 

—dialoga, entre d’altres, amb Walter Benjamin o W. G. 

Sebald— fan d’aquesta obra una lectura captivadora. Amb tot, 

l’autor aconsegueix el seu propòsit inicial: d’una banda, fer-

nos entendre que hi ha coses que mai podrem entendre del 

tot, que sempre hi haurà fets i esdeveniments que 

excedeixin el nostre coneixement —que converteixin el món 

en «inimaginable»—; i, d’una altra, que no sempre tot el que 

veiem segueix existint si no hi som nosaltres per mesurar-

ho. 

Cristina Junyent, coordinadora dels cafès científics, va 

explicar com a lectora què li havia suggerit el llibre. En primer 

lloc, les associacions la van dur a pensar en el llibre El efecto 

carambola, de James Burke, traduït per Dolors Udina —encara 

que per una errada no ho digui així en el llibre—, publicat el 

1996 per Editorial Planeta.  
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Una altra associació va ser amb altres efectes, no tan 

deliberadament cruels, però també crucials en la història de 

diversos territoris. A Canàries, l’orxella (Rochella tinctoria), un 

liquen que creix a penya-segats, va ser el que va provocar la 

seva conquesta i colonització pels europeus. Per cert que als 

penya-segats de Montjuïc, a Barcelona, també hi creixia. 

Després, la cotxinilla (Coccinella tinctoria) va produir un altre 

colorant carmí. I a la regió de Toulouse, l’herba pastel va ser 

la que va fer prosperar la regió, pel blau gendarme. 

D’una altra banda, l’entrevista relatada entre Niels Bohr 

(1885-1962) i Werner Heisenberg (1901-1976) a 

Copenhaguen va inspirar la dramatúrgia de 1998 de Michael 

Frayn que a Madrid van interpretar Emilio Gutiérrez Caba, 

Carlos Hipólito y Malena Gutiérrez; i a Barcelona, la 

companyia Teatre de la Incertesa, que després també 

representarien l’obra QED sobre un altre físic teòric, Richard 

Feynman. A Copenhaguen es planteja la pregunta: té un 

científic el dret moral de fabricar la bomba atòmica? 

Frederic Udina va fer una revisió de les evocacions que li havia 

suggerit el llibre de Labatut. En primer lloc, la història de la 

inhumanitat, per dir-ho així. Però també li va suscitar una 

colla de preguntes, algunes de les quals li són recurrents al 

llarg de la seva vida, i que en la sessió d’avui l i  hem 

permès de reflexionar: Per a què fem ciència? Per a què la 

literatura? Què explica millor el món i la vida, la literatura o 

la ficció? La ciència o la poesia? Quina relació tenen les 

matemàtiques amb la realitat? Les matemàtiques són 
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d’aquest món, o són d’un altre món? Els conceptes 

matemàtics, són invents o són descobriments? 

Són gent estranya, els científics? I les persones que es 

dediquen a les matemàtiques? 

Per mirar de respondre les preguntes que apunta, ens duu 

una frase de Mireille Gansel sobre Laurent Schwartz, en el seu 

llibre Traduir com transhumar, amb traducció de Dolors 

Udina:«Ell sabia que la poesia, com les matemàtiques, viu i 

forma part del llenguatge universal de la intel·ligència i la 

sensibilitat humanes». 

Així que vam transitar des de l’interès per capturar el món 

que ens envolta, per les formes amb què ho intentem i les 

limitacions de cada punt de vista. En entrar en les 

matemàtiques, la pregunta proposada era: existeixen? I per 

il·lustrar-ho ens va dur un poema seu: 

La solitud del punt a la recta 

Els geòmetres diuen 

que una recta és feta de punts 

que la recta no és més que una tirallonga de punts 

que entre dos punts sempre n’hi ha un altre 

i entre aquest i el primer, n’hi ha més 

i més i més entremig. 

Així, entre dos punts n’hi ha un altre 
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I dos!, i tres, i set, i quinze… 

En qualsevol trosset de recta, n’hi ha infinits! 

Però, creieu-me, un punt a la recta està terriblement sol. 

Ai! Resulta que el punt no en té cap al costat 

a qui mirar, a qui parlar, a qui escoltar, amb qui tocar-se. 

Perquè entre ell i el del costat, 

sempre n’hi ha un altre enmig. 

En tornar al llibre de Labatut ens vam endinsar en els límits 

de la física quàntica. Feynman deia: «Si algú creu que entén 

la física quàntica, és que no l’ha entesa»! 

Després vam transitar per la personalitat dels matemàtics. 

Són rarets? Ho són més que els músics? N’hi ha de moltes 

menes, però per descriure’n un de ben pintoresc ens va parlar 

de l’hongarès Paul Erdös (1913-1996). En la darrera part vam 

donar voltes a la dificultat dels humans per comprendre la 

probabilitat. Encara comprem loteria! 
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Tardor: Experiments de laboratori 

La velocitat a què avança el coneixement en biologia és 

espectacular. Dedicarem el trimestre a comprendre les 

tècniques de recerca més avançades i més revolucionàries en 

la recerca de frontera del coneixement. Quins àmbits 

exploren? Com es poden comprendre les relacions que 

ocorren dins l’organisme i amb altres éssers vius? Tot i ser 

recerca bàsica, en darrer terme, com podrien millorar la 

nostra salut? 

Dimecres, 20 d’octubre. És possible fer teixits humans? 

Marta Cherubini, EMBL Barcelona.  

Els microvasos són els vasos sanguinis que tenen un diàmetre 

inferior a 100 micres. Són els nostres primers òrgans 

funcionals. La xarxa microvascular s’estén dins els teixits per 

permetre que la sang sigui distribuïda de manera homogènia 

i pugui realitzar la seva funció de manera eficaç. Quan no 

funcionen bé es poden desenvolupar malalties. 

L’enginyeria de teixits permet formar capil·lars sanguinis in 

vitro per comprendre com funcionen els teixits vasculars 

complexos i les malalties associades. En els estudis s’han 

trobat respostes diferents segons les hormones que hi 

influeixen, i, com a conseqüència, segons el sexe. 

Dimecres, 17 de novembre. Quan l’organisme esdevé 

paràsit. Sílvia Sanz-Sender, EMBL Barcelona.  
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Per al desenvolupament humà és clau que es mantinguin les 

funcions neurals, per la qual cosa és crucial evitar l’entrada 

de toxines i agents infecciosos al cervell. Per això, els humans 

i altres mamífers tenim el que s’anomena barrera 

hematoencefàlica, una estructura selectiva que regula la 

permeabilitat del cervell. Tanmateix, alguns paràsits —com el 

de la malària— aconsegueixen travessar-la i n’agreugen la 

malaltia. Com s’ho fan per trencar aquest mur i esdevenir 

mortals? 

Dimecres 15 de desembre. Biologia sintètica. Javier Macía, 

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, UPF.  

Conèixer el genoma humà, gràcies a les tècniques avançades 

de laboratori i de bioinformàtica, permet pensar a modificar-

lo per guarir malalties genètiques. Però abans de poder aplicar 

la biologia sintètica cal dissenyar els circuits genètics de cada 

malaltia. Com s’esbrinen els camins de les malalties? 
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És possible fer teixits humans? (20/10/2021) 

Dimecres 20 d’octubre va venir la Marta Cherubini, del grup 

de Kristina Haase, del laboratori que l’EMBL té a Barcelona. 

Volíem saber si és possible fer teixits humans. 

L’EMBL és un laboratori que depèn de l’EMBO. L’European 

Molecular Biology Organization impulsa la recerca sobre les 

ciències de la vida a Europa. Es va fundar el 1963 per 

promoure l’excel·lència en la recerca en les diferents etapes 

de la carrera científica i estimular l’intercanvi d’informació 

científica. Està finançat per 18 països. Tot i que no depèn 

estrictament de la UE, participa en el disseny de polítiques 

científiques europees. El 1974 es va fundar l’European 

Laboratori of Molecular Biology (EMBL), del qual hi ha diverses 

delegacions, una de les quals a Barcelona, on s’investiga com 

es desenvolupen i funcionen els teixits i els òrgans en la 

fisiologia normal i patològica. 

Fa un any i mig que Marta Cherubini és a l’EMBL, on es dedica 

a estudiar microvasos. Els microvasos són els vasos sanguinis 

que tenen un diàmetre inferior a 100 micres. Són els nostres 

primers òrgans funcionals. La xarxa microvascular s’estén 

dins els teixits per permetre que la sang sigui distribuïda de 

manera homogènia i pugui realitzar la seva funció de manera 

eficaç. 

El sistema circulatori irriga el nostre organisme, les artèries 

empenyen la sang del cor per irrigar tot l’organisme; en els 

diferents teixits, els microvasos la distribueixen; i la sang 
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venosa torna al cor. Els vasos que hi intervenen són diferents. 

La musculatura de les artèries distribueix la sang oxigenada 

que surt del cor per tot l’organisme; en els microvasos, dins 

els òrgans té lloc l’intercanvi gasós; les venes la retornen al 

cor. Del cor anirà als pulmons en la circulació menor, per 

tornar a intercanviar els gasos que duu. Els grans vasos estan 

envoltats de diverses capes cel·lulars i tenen diferents 

dimensions; s’estrenyen en el punt més distal i tornen a 

engrandir-se en arribar al cos. A diferència dels grans vasos, 

els microvasos estan envoltats per cèl·lules endotelials. 

Una disfunció dels microvasos en els diversos òrgans té com 

a conseqüència que no arriba suficient oxigen a les cèl·lules, 

cosa que pot provocar que es desenvolupin malalties. En 

alguns casos de malaltia s’han trobat més disfuncions en 

dones que en homes, perquè són sensibles a les hormones. 

La Marta experimenta amb models in vitro, és a dir, fora de 

l’organisme. Generen models tridimensionals reproduint 

malalties vasculars específiques de diversos òrgans per 

emular l’intercanvi que succeeix en els teixits. Actualment 

estudien teixit cardíac, tumors de mama i la placenta. Ella 

estudia el model de la placenta per poder trobar solució a la 
eclàmpsia, una complicació aguda durant el part que 

comporta risc per al fetus i per a la mare. 

Quan preparen els models microfluídics, afegeixen cèl·lules 

endotelials i de l’estroma de suport en el dispositiu i, en pocs 

dies, s’han format els microvasos. Val a dir que les cèl·lules 
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endotelials, tot i complir la mateixa funció, són diferents en 

els diferents teixits. Un cop preparat el dispositiu, poden veure 

la resposta dels microvasos davant diferents estímuls: 

hormones, medicaments… 

La tècnica es pot aplicar a altres malalties en què hi ha 

involucrada la vascularització: malalties mentals com 

l’alzheimer o el Parkinson, infarts, COVID… En qualsevol cas, 

per a la seva aplicació caldria fer proves in vivo abans de 

passar a assaigs clínics a pacients. 
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Quan l’organisme esdevé paràsit (17/11/2021) 

Dimecres 17 de novembre va venir la Sílvia Sanz-Sender, del 

grup de Maria Bernabeu, investigadores del laboratori que 

l’EMBL té a Barcelona, per parlar-nos d’organismes paràsits i 

com poden afectar el cervell. 

Per al desenvolupament humà és clau que es mantinguin les 

funcions neurals, i per això és crucial evitar l’entrada de 

toxines i agents infecciosos. Per aquesta raó, els humans i 

altres mamífers tenim el que s’anomena barrera 
hematoencefàlica, una estructura selectiva que regula la 

permeabilitat del cervell. Tot i això, alguns paràsits, com el de 

la malària, aconsegueixen travessar-la i n’agreugen la 

malaltia. Com s’ho fan per trencar aquest mur i esdevenir 

mortals? 

La malària és una malaltia que afecta més de la meitat de la 

població mundial (actualment hi ha 230 milions de casos 

declarats) i provoca més de 400 mil morts a l’any. És comuna 

a països poc desenvolupats, especialment africans. 

La malària la provoca un paràsit del gènere Plasmodium. De 

les moltes espècies que hi ha, les més comunes són la P. 

falciparum, la més letal, i la P. vivax, la més estesa 

geogràficament. Les estratègies de control de la malaltia 

comporten prevenció, com l’ús de mosquiteres i insecticides. 

És una malaltia que es pot prevenir amb una vacuna i té 

tractament medicamentós. 
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El complex cicle del paràsit de la malària té lloc en dos 

organismes i dues fases de reproducció: una de sexual i una 

altra d’asexual. El cicle en els humans comença quan el 

mosquit Anopheles l’inocula amb la saliva; un cop en el 

torrent sanguini, arriba al fetge, on es reproduirà asexualment 

i alliberarà periòdicament a sang les formes anomenades 

esquizonts. Entra en els eritròcits, on farà un altre cicle de 

multiplicació. Aquestes ruptures cel·lulars i alliberament de 

formes a la sang provoquen les febres periòdiques. Finalment 

tornarà a un mosquit amb una nova picada. Dins el mosquit 

tindrà lloc la fase sexual de la seva divisió. 

Una forma de la malaltia és la malària cerebral. En aquesta, 

els eritròcits carregats amb el paràsit s’adhereixen als vasos 

del cervell dels afectats, als quals poden trencar la barrera 

hematoencefàlica i provocar infecció cerebral i, finalment, la 

mort. 

La barrera hematoencefàlica és una protecció del nostre 

organisme per evitar que penetri qualsevol cos estrany al 

cervell, i la seva seguretat fa que sigui una de les més difícils 

de travessar. Però els eritròcits infectats poden creuar-la 

separant les cèl·lules i esquivant la barrera metabòlica, que 

destruiria el paràsit. 

A l’equip de Maria Bernabeu, en el qual col·labora la Sílvia, 

preparen models in vitro per estudiar com els eritròcits 

s’adhereixen a l’epiteli vascular. Ens explica com preparen 

simuladors dels microvasos del cervell i com comproven que 
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funcionen, com preparen els cultius del paràsit (només 

estudien la fase del cicle que té lloc en els humans), com 

confirmen que la mostra amb el paràsit perfundeix pels vasos 
in vitro, i com en alguns punts els eritròcits infectats 

s’adhereixen a diverses parts dels vasos. 

Les perspectives de futur que té l’equip són trobar el paper 

del sistema immune en la malaltia, corroborar que el que 

succeeix in vitro també ho faci dins els pacients i, a llarg 

termini, testar la possibilitat de trobar un tractament per a 

pacients amb malària cerebral. Tot això, a més de preparar 

un model que pot servir per estudiar altres malalties del 

cervell. 

Moltes gràcies, Sílvia Sanz-Sender! 
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Biologia sintètica (15/12/2021) 

Dimecres 15 de desembre va ser el darrer cafè de l’any. Va 

venir Javier Macía, del Departament de Ciències 

Experimentals i de la Salut (UPF), per explicar-nos què és la 

biologia sintètica. Vam parlar de com el coneixement del 

genoma humà, gràcies a les tècniques avançades de 

laboratori i de bioinformàtica, han permès pensar a modificar 

el genoma per guarir malalties genètiques. Però abans de 

poder aplicar la biologia sintètica cal dissenyar els circuits 

genètics de cada malaltia. Com es fa? 

En Javier comença explicant-nos que treballa al PRBB, el Parc 

de Recerca Biomèdica, on més de 1.400 investigadors de 52 

països fan recerca (encara en resten molts, per convidar als 

cafès!). Per explicar la seva recerca ens recorda una reflexió 

de Charles Darwin: «No és l’espècie més forta ni la més 

intel·ligent la que sobreviu, sinó la més capaç d’adaptar-se al 

canvi». I ens dóna unes pinzellades sobre evolució. Sempre 

és suggeridor sentir un físic explicant biologia; parteixen d’un 

altre punt de vista. 

Els humans hem aprofitat aquesta capacitat per a la cria 

selectiva d’animals o de vegetals. De fet, la domesticació és 

una forma de biologia sintètica. Cal preguntar-se: hauria 

aparegut una determinada raça de gos de forma «natural»? 

Probablement, no. Les vaques han estat seleccionades per 

donar quantitats enormes de llet, molta més de la que 

necessita el seu vedell, que aprofitem els humans. 
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Ara bé, controlar l’evolució mitjançant la selecció és una via 

molt lenta. Podríem accelerar-la? Podríem creuar diferents 

animals per obtenir-ne un de nou? El creuament entre un 

cavall i un ase dóna una mula estèril, no una nova espècie. 

Frankenstein va ser format per peces de diferents persones, 

no ben bé de diferents espècies; tot i això, el llibre de Mary 

Shelley es podria considerar com un primer pas de biologia 

sintètica en ciència ficció. 

La biologia sintètica actual, en comptes de prendre peces 

d’organismes, agafa fragments de DNA de diferents 

organismes i en genera un de nou amb propietats noves que 

donen solució a un problema. Ara bé, per testejar les possibles 

respostes al problema plantejat, l’equip de Javier, abans 

d’anar al laboratori, fa una formalització matemàtica; amb 

una simulació poden veure si la proposta arriba a les 

expectatives. Quan els funciona en la teoria, van al laboratori. 

En la vida quotidiana tenim diversos exemples de biologia 

sintètica. Es va introduir el gen de la insulina humana en un 

bacteri i és aquesta la que es dispensa a les farmàcies per als 

diabètics. També s’aconsegueix a partir de síntesi bacteriana 

el factor de coagulació per als hemofílics. Però, per evitar 

punxades, la recerca més moderna busca dispositius que 

detectin la hiperglucèmia i segreguin insulina d’un dipòsit de 

manera automatitzada. 

També es creen porcs sense virus porcins dels quals obtenir 

òrgans aptes per a trasplantaments en humans. O sistemes 
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ingeribles formats per «bacteris electrònics», que 

monitoritzen la salut gastrointestinal. O bé es preparen 

plantes, com l’Arabidopsis thaliana, amb detectors que les fan 

canviar de color en entrar en contacte amb productes de 

nitrogen que s’escapen de les mines antipersona 

abandonades en terrenys de zones de conflicte. 

En el camp alimentari, es busca de produir aliments sense 

necessitat de conrear-los. A l’empresa suïssa Evolva 
investiguen com obtenir estèvia o safrà introduint la 

seqüència biològica de la seva síntesi en bacteris, en comptes 

de conrear la planta. S’abaixarien els preus i l’impacte 

ambiental seria menor. O es podria sintetitzar opioides en 

llevats; qui sap si podrien desaparèixer els problemes 

associats al mercat del narcotràfic. 

Tanmateix, segons el biòleg sintètic estatunidenc del MIT 
Christopher Voigt, ha arribat el moment que els biòlegs 

sintètics desenvolupin aplicacions per al món real. Al 

laboratori els experiments es fan amb pocs litres, cal pensar 

en la producció industrial, que requereix d’enormes 

quantitats del producte final. Per això, dels laboratoris 

sorgeixen spin-offs, empreses derivades d’un projecte de 

recerca que transfereix el coneixement per obtenir resultats 

per ser distribuïts a preus competitius. 

Seguint aquesta filosofia, el grup de Javier han creat dues 

empreses. A BIOM creen cel·lulosa a partir, per exemple, de 

purins. A KOA Biotech preparen biosensors per detectar 
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contaminació de metalls o de patògens, per exemple en 

piscifactories. 

Durant la xerrada, a part de les preguntes més concretes, que 

donen més informació, s’obren tres debats. El primer és l’ús 

dels organismes modificats genèticament. El segon, el canvi 

de mentalitat, que veu el que abans era un residu, com els 

purins, com un substrat per buscar-hi noves aplicacions i, 

d’aquesta manera, reduir els residus i obtenir productes 

necessaris, com la cel·lulosa, de manera més sostenible. El 

tercer és considerar els organismes vius com un exemple de 

màquines eficients que cal imitar. 

Javier, com a físic, com vas arribar a fer biologia sintètica? 

Va ser una carambola. Vaig fer física aplicada; fèiem circuits 

electrònics i dispositius amb productes no convencionals. 

Gràcies a un amic, Ricard Solé, amb qui havia coincidit a la 

carrera, ell ja era al PRBB o jo a la Politècnica, vam parlar 

sobre biologia computacional i em va demanar si em volia 

incorporar al seu grup. En aquell entorn tan bio, em vaig 

preguntar si no podria agafar éssers vius com a substrat. Vam 

pensar de fer cèl·lules computeritzades que detectessin 

determinats senyals. De mica en mica vam anar apropant el 

llenguatge dels 0 i 1 al llenguatge de les proteïnes… Quan vam 

trencar aquesta barrera conceptual vam entrar en el camp de 

la biologia sintètica. 

Vam sortir als diaris per haver creat una computadora 

biològica, quan només eren els primers models! Fer aquest 
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equip mixt va ser crucial per al desenvolupament de la nostra 

recerca. És molt estimulant i molt divertit… Arribo a la feina 

amb ganes de veure els resultats dels experiments. 

Gràcies, Javier, per transmetre’ns el teu entusiasme! 
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