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Després de catorze anys ininterromputs, els Cafès 

Científics a la Casa Orlandai s’aturen.  

Vam començar el gener del 2009 amb en Marcel 

Oliveras. La intenció va ser apropar la ciència de 

frontera i d’alt nivell a usuaris d’un centre de barri. 

Després d’uns 140 ponents, hem constatat que és 

possible. Tots ells, sèniors i júniors, han compartit una 

característica: la passió per la seva recerca, cosa que 

emocionava els participants.  

La condició, en un salt de trampolí, era que fos una 

tertúlia sense projecció. I va funcionar molt bé, es va 

crear un caliu fantàstic en cadascuna de les 140 

sessions. Per la taula entorn la que sèiem han corregut 

un gekko i una petita boa d’Aràbia, es va moure un 

pot amb paneroles (no gaire, ningú no el volia tocar), 

dibuixos, esquemes, llibres; es va construir un pont, 

vam bufar un túnel de vent per aprendre com volen 

els avions... La pandèmia va forçar a incloure la 

projecció en les sessions virtuals. Ajudava. I 

avançàvem. A l’hora de retrobar-nos de manera 

esglaonada, els cafès es van fer més difícils de 

gestionar.  

No cal dir que els participants han estat un component 

essencial en l’èxit de tots els cafès. I que el bon 

funcionament ha pogut ser gràcies al suport de l’equip 

de la Casa Orlandai. També cal agrair la gestió a la 
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junta, que ha permés l’edició de llibretons; i cal 

estendre l’agraïment a tots els implicats en la seva 

confecció. 

Em sento molt satisfeta del recorregut dels Cafès. Tant 

pels amics que he fet, com pel que he pogut aprendre, 

que, a més dels llibres, queda reflectit en les cròniques 

del blog <cosirirepuntejar.net> —algunes de les 

primeres encara es consulten, tot i els anys que tenen. 

Així que només em resta donar les gràcies a tots els 

qui heu apostat per nosaltres, ha estat un plaer! Ja us 

trobo a faltar! 

 

Cristina Junyent 
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Hivern: Experiments de laboratori 

La velocitat en què avança el coneixement en biologia 

és espectacular, com ho són les troballes. Aquest 

trimestre el dediquem a comprendre altres tècniques 

de recerca revolucionàries, com a continuació del 

trimestre anterior. Com s’estudien les molècules per, 

en darrer terme, poder millorar la nostra salut? 

Dimecres, 19 de gener. «L’estructura 3D de les 

proteïnes». Salvador Ventura, Institut de Biotecnologia 

i Biomedicina, UAB 

Les proteïnes són els components més versàtils del 

nostre organisme. Fins fa poc, en coneixíem la funció, 

i que si perdien la seva estructura en l’espai deixaven 

de ser funcionals. Però no es podia veure la seva 

estructura en tres dimensions. Quines imatges ens 

permeten comprendre el funcionament de les 

molècules més actives del nostre organisme? 

Dimecres, 16 de març. «La comunicació entre 

neurones». Esther Gratacós-Batlle, Laboratori de 

Neurofisiologia de la UB 

Les neurones són cèl·lules que es comuniquen per un 

procés que s’anomena sinapsi. En els darrers anys 

s’estan descobrint nous elements que hi intervenen. 

Determinar el paper de cadascun d’aquests elements 

pot ajudar a conèixer com funciona el sistema nerviós 
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i avançar en el tractament de malalties 

neurodegeneratives. 
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Estructura 3D de les proteïnes (19/01/22) 

Dimecres 19 de gener va venir Salvador Ventura, de 

l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina (UAB), per 

parlar-nos de l’estructura 3D de les proteïnes al Cafè 

Científic de la Casa Orlandai. 

Les proteïnes són els components més versàtils del 

nostre organisme. Fins fa poc només en coneixíem la 

funció i la vulnerabilitat enfront de canvis químics o 

tèrmics, ja que si perdien la seva estructura en l’espai 

deixaven de ser funcionals. Però no se’n podia 

conèixer fàcilment l’estructura en tres dimensions. 

Darrerament, noves tècniques de laboratori i digitals 

permeten de conèixer-la i, en conseqüència, 

comprendre el funcionament de les molècules més 

actives del nostre organisme. 

Ja el 1972, en el discurs d’acceptació del premi Nobel, 
Christian Anfinsen (1916-1995) va pronosticar que 

algun dia seria possible predir l’estructura 3D de les 

proteïnes a partir de la seqüència d’aminoàcids. I, 

gràcies a la intel·ligència artificial, gairebé 50 anys 

més tard, s’ha fet realitat el somni del bioquímic 

estatunidenc. 

En el cos tenim centenars de milers de proteïnes, que 

desenvolupen les funcions més diverses i versàtils; per 

tant, determinar-ne l’estructura 3D permetrà no 

només conèixer-ne la biologia bàsica, sinó també 
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buscar nous fàrmacs. Tenint en compte aquest 

potencial, la revista Science, de l’American Association 

for the Advancement of Science, va seleccionar 

l’aplicació de la intel·ligència artificial per conèixer 

l’estructura funcional de les proteïnes com l’avenç 

científic més important de l’any. Fins aquest moment 

només l’estructura 3D es podia obtenir mitjançat 

minucioses anàlisis de laboratori. 

Per comprendre la diversitat proteica, Salvador 

Ventura comença explicant quines són les funcions de 

les proteïnes: catàlisi (enzims), estructura (cabells), 

regulació (hormones), defensa (anticossos) o 

transport (hemoglobina); com són els aminoàcids que 

les componen: quina és la part comuna i quina és la 

particular que caracteritza cadascun d’ells; com 

s’uneixen per fer cadenes, pèptids, i quin és el seu 

comportament respecte de l’aigua —perquè condiciona 

la seva reacció en el mitjà. 

Dins la cèl·lula, la seqüència d’aminoàcids se sintetitza 

en els ribosomes a partir d’un determinat fragment de 
RNA missatger. Un cop feta, en qüestió de mil·lisegons 

s’estableixen els enllaços febles entre els aminoàcids, 

que donaran a la proteïna l’estructura en l’espai que li 

permetrà fer la funció. Els enllaços han de ser febles 

necessàriament per afavorir la flexibilitat. 
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D’entre els centenars de proteïnes diferents dels 

organismes, cadascuna té una seqüència i una forma 

úniques. Quan hi ha alguna modificació en la 

seqüència, si varia l’estructura tridimensional pot 

provocar una malaltia. L’anèmia falciforme, per 

exemple, ve donada només pel canvi d’un aminoàcid; 

provoca un canvi en la forma dels eritròcits i, en 

conseqüència, perden funcionalitat. 

Quant a les formes, les proteïnes poden ser fibroses, 

com el col·lagen, les de la seda o el cabell; de 

membrana, les que envolten totes les cèl·lules, o de 

làmines, com els agregats que es formen en el cervell 

amb la malaltia d’Alzheimer. Salvador Ventura ens 

dóna exemples de tots els tipus. Per estudiar les 

formes de les proteïnes se les fa cristal·litzar i, 

posteriorment, se’n busca l’estructura amb la 

desviació de raigs X o, més modernament, amb un 

sincrotró. 

Ara bé, l’any passat hi va haver una fita en l’estudi de 

les proteïnes. AlphaFold és un complex algoritme 

d’intel·ligència artificial, el qual, a partir de la 

seqüència d’aminoàcids, prediu l’estructura 3D de les 

proteïnes i les arxiva en una base de dades. Ha estat 

desenvolupat per DeepMind —Google en definitiva—, 

en col·laboració amb l’Institut de Bioinformàtica de 

l’EMBL. 
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Salvador Ventura, a més, ens explica el projecte 

computacional Rosetta@home, que també prediu 

l’estructura de les proteïnes a partir de l’estructura 

primària, i el seu acoblament quan són formades per 

més d’un monòmer. Rosetta a més, permet de 

dissenyar noves proteïnes de les quals, de moment, es 

desconeix si són sintetitzades per algun organisme. Va 

començar amb la participació de voluntaris que cedien 

els seus ordinadors i continua amb el videojoc de 

trencaclosques participatiu Foldit. En aquest cas ha 

estat desenvolupat per equips de les universitats de 
Berkeley i de Washington. 

Salvador Ventura va començar la carrera de Físiques, 

però el seu professor de Biologia de batxillerat la va 

fer repensar, i va passar a fer Biofísica, la intersecció 

entre les dues disciplines. En investigar el mecanisme 

mitjançant el qual les proteïnes es pleguen i 

s’agreguen, el grup de Salvador Ventura estudia la 

connexió amb malalties neurodegeneratives degudes a 

dipòsits proteics, com ara l’Alzheimer o el Parkinson, 

recerca que va ser reconeguda amb el premi Bruker 

2020 de la Societat Espanyola de Biofísica. Gràcies per 

venir-nos-ho a explicar! 
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La comunicació entre neurones (16/03/2022) 

Dimecres 16 de març va venir Esther Gratacós-Batlle, 

col·laboradora del Laboratori de Neurofisiologia de la 

UB per parlar-nos de la comunicació entre neurones. 

Les neurones són cèl·lules que es comuniquen per un 

procés que s’anomena sinapsi. En els darrers anys 

s’estan descobrint nous elements que hi intervenen. 

Determinar el paper de cadascun d’aquests elements 

pot ajudar a conèixer com funciona el sistema nerviós 

i avançar en el tractament de malalties 

neurodegeneratives. 

Esther Gratacós-Batlle va arribar a estudiar la 

comunicació entre neurones a partir de l’estudi d’una 

proteïna, l’enzim responsable de regular l’ús d’una 

molècula que afavoreix l’obtenció d’energia en 

l’organisme. Quan la cèl·lula necessita energia, 

degrada material de reserva, glúcids o lípids, gràcies a 

una molècula clau, la CPT1 (carnitina-

palmitoïltransferasa I). Però, com decideix una cèl·lula 

(o un organisme) si fa servir un o l’altre recurs? En 

principi, si no té prou sucre, farà servir greixos, i és en 

aquest procés on entra la CPT1, que té diverses 

formes, la A és la principal controladora dels greixos 

en el fetge i altres òrgans, i la B en la musculatura, 

inclosa la cardíaca. 
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Del cervell s’ha dit tradicionalment que la seva 

principal font d’energia és la glucosa, però també es 

va trobar la CPT1C, què hi fauna proteïna necessària 

per fer servir els greixos al cervell? En quines cèl·lules 

actua? Es va trobar que la molècula s’expressa en 

diferents zones del cervell i se’n trobava gran 

quantitat en zones relacionades amb el control de la 

ingesta i la temperatura corporal. D’acord, però, a 

quines cèl·lules? Mitjançant diversos experiments es 

va poder concloure que la proteïna era activa a les 

neurones. I es va comprovar que, dins la cèl·lula, la 

CPT1 es trobava al reticle endoplasmàtic de les 

cèl·lules i no als mitocondris, que és el lloc on es 

troben les formes més conegudes d’aquest enzim, la 

CPT1A i la B, allà on es genera energia. I totes les 

formes de la CPT1 tenien la mateixa estructura 

funcional tridimensional. 

Van trobar, també, que en ratolins modificats, que 

artificialment no tenien la proteïna, la proteïna CPT1C 

regulava l’equilibri energètic de l’organisme; oferia un 

cert control de la ingesta. I que els organismes que no 

tenien la proteïna CPT1C, tenien menys equilibri, 

coordinació i memòria. Esther Gratacós-Batlle  va 

canviar de grup de recerca, i va anar a un on el focus 

era el comportament de les neurones i la seva 

comunicació: la sinapsi. En estudiar publicacions sobre 

l’interactoma, totes les proteïnes que interaccionen 
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amb una altra, concretament les interaccions d’un 

tipus de receptors de les neurones molt importants per 

a la transmissió sinàptica, es van trobar de nou, 

juntament amb altres proteïnes, la CPT1C. I van 

establir que a les cèl·lules que hi havia la molècula, 

l’activitat sinàptica era superior. Durant el procés de 

recerca, quan encara no sabien si aquesta proteïna 

CPT1C tindria alguna importància en el funcionament 

de les neurones humanes, es va trobar que hi havia 

famílies que tenien un trastorn anomenat paraplegia 

espàstica hereditària, que en alguns casos patien una 

mutació d’aquesta proteïna CPT1C. Això confirmava 

que la proteïna que sempre havia estudiat era 

important conèixer-la a fons per poder, algun dia, 

trobar una solució per a les persones que pateixen 

aquesta malaltia genètica. 

Amb Esther vam parlar també una estona de Cajal —el 

descobridor de la teoria de la neurona— i la tenacitat 

que li va inculcar el seu pare; dels dos premi Nobels 

espanyols, va ser l’únic que va fer la carrera científica 

a Espanya. Per l’exemple que comporta aquest 

científic, Esther i Sandra preparen una obra per 

estimular vocacions en joves basada en la vida de 

Cajal. 

En el cas d’Esther, l’estímul li va venir a través 

d’aprendre bioquímica. En trobar la CPT1 va estudiar 

la comunicació entre neurones. Finalment, fa poc ha 
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deixat la recerca, ara es dedica a la divulgació. 

Gràcies, Esther! hem après com es fa recerca en 

neurologia. 
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Primavera: L’evolució humana, 150 anys 

després de Darwin 

Enguany fa 150 anys de la publicació en anglès de 

L'origen de l'home i sobre la selecció en relació amb el 

sexe, de Charles Darwin. Juntament amb L’origen de 

les espècies i Les expressions dels homes i els animals 

van ser els tres llibres crucials que van centrar la 

reflexió darwiniana no només en l’evolució en general 

sinó també en la pròpia de la nostra espècie. Per això 

ens aproparem a la nostra història i als seus mètodes 

d’estudi. 

Dimecres, 20 d’abril. «Les adaptacions 

morfològiques que ens han fet humans». David M. 

Alba, Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont 

Els humans compartim moltes característiques 

morfològiques amb els grans simis antropomorfs 

actuals, però també presentem característiques 

úniques relacionades amb el bipedisme habitual, la 

manipulació, la cognició, la dieta i el comportament 

sociosexual. Quin va ser l’ordre d’aparició d’aquestes 

peculiaritats humanes? 

Dimecres, 18 de maig. «Musaranyes fòssils i 

homínids». Marc Furió, Departament de Geologia 

(Universitat Autònoma de Barcelona) 

Associats als jaciments paleontològics molt sovint es 

troben fòssil de petits mamífers com les musaranyes. 
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Per les característiques biològiques d’aquests 

organismes, els especialistes els fan servir com a 

indicadors paleoecològics. Com són aquests 

organismes i per què donen tanta informació? Quines 

són les relacions que tenen en els jaciments on es 

troben homínids i humans? 

Dimecres, 15 de juny. «L’evidència genòmica de 

l’evolució humana». Francesc Calafell, Departament de 

Ciències Experimentals i de la Salut, UPF 

El procés que genera la diversitat biològica, inclosa 

l’humana, l’entenem com un arbre genealògic que 

relliga tots els individus i totes les espècies. El procés 

es pot reconstruir amb l’anàlisi del DNA antic que 

actualment permet veure les branques senceres, però 

també hi ha hagut relacions entre les branques. Com 

es poden detectar? 
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Les adaptacions morfològiques que ens han fet 

humans (27/04/2022) 

Dimecres 27 d’abril va venir David M. Alba, de 

l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, per 

explicar-nos les adaptacions morfològiques que ens 

han fet humans. Els humans compartim moltes 

característiques morfològiques amb els grans simis 

antropomorfs actuals, però també presentem 

característiques úniques relacionades amb el 

bipedisme habitual, la manipulació, la cognició, la 

dieta i el comportament sociosexual. Quin va ser 

l’ordre d’aparició d’aquestes peculiaritats humanes? 

David M. Alba va començar recordant que el 2019 va 

fer 160 anys de la publicació de L’origen de les 

espècies (1859), el llibre que va donar les tres idees 

principals per explicar el mecanisme de l’evolució: la 

superfecunditat de les espècies (els organismes tenen 

més descendents dels que poden sobreviure) i la 

variació (no tots els membres d’una població són 

iguals i moltes de les variacions són heretables). Van 

passar molts anys abans que es decidís publicar el 

llibre, que encara és vigent i modern. Descriu 

abundantment la selecció artificial, la que fem els 

humans, perquè funciona com un mecanisme de 

selecció artificial. I també va tractar de la selecció 

sexual, és a dir, com els efectes de l’elecció de la 

parella i la competició intrasexual per aparellar-se 
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influeixen en els canvis. I, tot i que l’autor va ser 

conscient de les implicacions que això tenia per a 

l’evolució de l’espècie humana, només va deixar anar 

una frase: «s’il·luminarà l’origen de l’home i la seva 

història». 

En imaginar l’evolució humana ens sol venir al cap el 

seguici d’humans cada cop més alts i erts. Ara bé, el 

registre fòssil ens indica que els canvis van seguir 

camins que s’assemblen més a l’arbre de la vida que 

va dibuixar Darwin; no van ser canvis lineals. I tampoc 

no és correcta la imatge inicial d’un ximpanzé; la seva 

estirp ha evolucionat tant com la nostra, i com tots els 

altres éssers vius que hi ha a la Terra. Les espècies, 

doncs, han evolucionat amb diversificació 

(cladogènesi) sumada a la divergència (anagènesi) i 

acaben en l’extinció. 

El 1863, quatre anys després de la publicació de 

L’origen de les espècies, el biòleg britànic Thomas 

Huxley va escriure el llibre Man’s place in nature. Ell sí 

que va parlar de la relació dels humans amb els simis 

que més se’ns assemblen morfològicament: els 

antropomorfs. El terme simi pot dur a confusió, perquè 

les mones són considerades simis, però tenen una 

altra morfologia. Les diferències entre les mones i els 

simis antropomorfs es troben en el crani, la dentició i 

en el fet que nosaltres hem perdut la cua externa. 
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Finalment, el 1871 Darwin va descriure l’evolució 

humana en el llibre L’origen de l’home; on afirma que 

la diferència entre els humans i els antropomorfs és 

més de grau, que de naturalesa. David ens posa una 

similitud en el dia a dia familiar; els pares que 

segueixen quotidianament els canvis dels infants no en 

tenen la percepció d’un familiar no tan pròxim que, en 

veure les criatures més esporàdicament, els distingeix 

amb més facilitat. 

En temps de Darwin només es coneixia una mandíbula 

d’antropomorf fòssil Dryopithecus fontani, que havia 

estat trobada a França i havia estat descrita per Lartet 

el 1856. Tot i això, atès que els antropomorfs més 

semblants als humans (goril·les i ximpanzés) viuen a 

Àfrica, va suggerir que els humans haurien d’haver 

sorgit en aquell continent i hi hauria pogut haver 

migracions a gran escala; tot i que considerava difícil 

especular, per la manca de dates. Però la va encertar 

en pensar que els hominins (humans, ximpanzés i 

goril·les, i les espècies extintes) van sorgir a Àfrica. 

Ara bé, l’origen dels homínids (hominins més 

orangutans i espècies afins extintes del miocè) no està 

tan clar que fos a Àfrica. 

El 1913 es va descobrir a Anglaterra la resta del que 

semblava un humà fòssil amb un neurocrani globulós i 

una mandíbula també prominent, va ser anomenat 
Eoanthropus (és conegut com l’home de Piltdown). 
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Més de 40 anys més tard va resultar que era un frau, 

però la possibilitat que els humans haguessin 

començat la seva història ja amb un crani gran, va 

entusiasmar els paleoantropòlegs europeus i no va 

permetre que el descobriment d’Australopithecus 

africanus de Raymond Dart el 1924 a l’Àfrica del Sud 

tingués l’atenció que mereixia. Després de la dècada 

del 1960, la paleoantropologia es va enlairar, i la 

revolució molecular va donar la raó a Darwin. Les 

excavacions van proporcionar més fòssils antics en 

l’estirp hominoïdea, que van ser classificats en 

l’espècie Ramapithecus. Revisions posteriors les han 

inclòs en el gènere Sivapithecus, un llinatge trobat a 

regions actualment temperades d’Àfrica i d’Àsia que 

s’hauria separat del llinatge humà i el de l’orangutan 

fa entre 13 i 14 milions d’anys. La diferència amb els 

antropomorfs actuals serien les canines més petites. 

Restes del llinatge exclusivament humà es van trobar 

el 1994, i el fòssil ja bípede es va descriure com a 
Ardipithecus. Després del 2000 es van trobar Orrorin i 
els Sahelanthropus, que podrien ser els darrers 

avantpassats comuns entre els ximpanzés i el gènere 
Homo. Aquests fòssils ja es van trobar exclusivament 

a Àfrica. 

Què ens fa humans? 

El nostre bagatge biològic arrossega trets de tota la 

història evolutiva, adaptacions més o menys antigues. 
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Però si ens referim a les característiques específiques 

del llinatge humà, com ara el bipedisme, la 

manipulació fina d’objectes, les canines reduïdes i 

l’encefalització, ens hem de fixar en les adaptacions 

morfològiques de cinc complexos morfofuncionals: 

locomoció, manipulació, cognició, dieta i 

comportament sociosexual. 

El canvi de locomoció a bipedisme va comportar la 

pèrdua de cua, la retroposició de la columna —amb un 

foramen magnum (d’allà on surt la medul·la espinal) 

tirat enrere respecte dels grans simis—, la posició 

paral·lela del dit gros del peu amb els altres dits, la 

corba lumbar a la columna i un genoll un xic entrat. 

Tenir un pla corporal ortògrad, que permet l’escalada 

vertical, suspendre’s de les branques i de vegades 

caminar sobre dues potes, va afavorir el bipedisme. 

Les nostres mans, amb polzes que poden fer pinça en 

tenir els altres dits més curts que els altres primats, 

ens permeten una manipulació fina. Ara bé, sense un 

cervell desenvolupat, no hauríem pogut desenvolupar 

les eines elaborades que ens van fer humans. Gràcies 

a la indústria lítica s’haurien pogut obtenir nutrients 

més energètics per al cervell, l’òrgan més car de 

mantenir. Al seu torn, la reducció de l’aparell 

masticatori va anar associat a un augment de la caixa 

craniana. I una altra característica humana és una 
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història vital molt lenta, amb llargs períodes infantil i 

postreproductiu en les dones. 

La seqüència dels trets humans 

De l’ancestre comú entre els ximpanzés i els humans 

(fa entre 9 i 7 milions d’anys) hem heretat un pla 

corporal ortògrad (amb un tòrax ample i la possibilitat 

de moure els braços amb diversos graus de llibertat), 

una mà curta amb un polze relativament llarg, una 

encefalització comparable als grans antropomorfs, un 

aparell digestiu i masticatori menys especialitzat, i un 

marcat dimorfisme sexual del cos i de les canines. 

Dels primers homininis (fa entre 7 i 4 milions d’anys), 

n’hem heretat la locomoció bípeda, la manipulació 

refinada amb el polze i els altres dits, una morfologia 

dental menys especialitzada i una reducció del 

dimorfisme entre mascles i femelles. Dels 

australopitecs (fa entre 4 i 2 milions d’anys), n’hem 

heretat el peu, el genoll, la pelvis i els arcs dels peus; 

una encefalització superior i una reorganització cortical 

en les estructures del cervell: una integració que 

potser va permetre una indústria lítica; els molars i el 

dimorfisme corporal. Finalment, els humans ens vam 

adaptar al bipedisme, que va esdevenir obligat; es va 

desenvolupar la indústria lítica, la encefalització va 

passar a ser clarament superior a cap altre animal 

amb una reducció de l’aparell masticatori; un baix 
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dimorfisme de les canines, però abundants caràcters 

sexuals de la parella, cosa que potser va dur a una 

monogàmia seriada amb una certa poligínia. 

Com a conclusió, ens remarca que el coneixement 

adquirit des de l’època de Darwin ha vindicat una 

relació estreta entre l’evolució del bipedisme i les 

capacitats manipulatives, però no entre aquestes 

capacitats i la fabricació d’instruments, que depèn més 

de la cognició que no pas de l’anatomia de la mà. A 

partir d’un cert nivell d’encefalització, la fabricació 

d’estris de pedra (gràcies a la les capacitats cognitives 

i manipulatives ancestrals) i el consum de carn 

associat haurien desembocat en l’evolució del gènere 
Homo. En conseqüència, la incorporació habitual de 

carn a la dieta, hauria alliberat les constriccions 

metabòliques que impedien un major increment de la 

intel·ligència. S’hauria establert, així, un cicle de 

retroalimentació entre les capacitats cognitives i la 

tecnologia, possiblement mediat per una reducció de 

les taxes de mortalitat, i a partir de l’Homo erectus 

l’evolució humana hauria passat a estar més 

determinada que mai per l’evolució cultural. 

Com a epíleg, David ens fa adonar que els humans 

actuals no som pas gaire cosa més que Homo erectus 

evolucionats, per als quals, des de fa uns 2 milions 

d’anys, la tecnologia hauria canviat les regles de 

l’evolució, perquè la selecció artificial (sobre nosaltres 
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mateixos) hauria adquirit un paper tant o més 

rellevant que la selecció natural i sexual. La tecnologia 

no només formaria part de la nostra vida, sinó que ens 

hauria fet ser el que som: un primat artificial, adaptat 

a adaptar-se a l’ambient per a la seva pròpia 

conveniència. Com a contrapartida, la tecnologia 

també ens ha dut a un punt de no retorn en la 

biosfera (superpoblació i exhauriment dels recursos 

naturals). Però potser cal ser optimistes, perquè, com 

descriu Timothy Taylor en el llibre The artificial ape la 

tecnologia és «el coneixement de com donar forma a 

les coses per assolir objectius que semblen 

impossibles». 

Quan preguntem a David M. Alba què el va dur a 

dedicar-se a la paleontologia ens diu que, a banda 

d’una certa inclinació que va sorgir als 12 anys, amb 

17 anys va trobar entre els llibres d’oferta d’un grans 

magatzems un llibre de Lewin sobre la interpretació 

dels fòssils. En llegir-lo, el van fascinar les troballes i 

el debat que generaven; tant com per dedicar-hi la 

vida, que va enfocar cap a la biologia, i des de ben 

aviat va contactar amb paleoantropòlegs. I fins ara. 
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Musaranyes fòssils i homínids (18/05/2022) 

Dimecres, 18 de maig. «Musaranyes fòssils i 

homínids». Marc Furió, Departament de Geologia 

(Universitat Autònoma de Barcelona) 

Associats als jaciments paleontològics molt sovint es 

troben fòssil de petits mamífers com les musaranyes. 

Per les característiques biològiques d’aquests 

organismes, els especialistes els fan servir com a 

indicadors paleoecològics. Com són aquests 

organismes i per què donen tanta informació? Quines 

són les relacions que tenen en els jaciments on es 

troben homínids i humans? 

Marc ens explica que els paleontòlegs són detectius 

que, a partir de les restes que troben en els jaciments, 

tenen com a objectiu esbrinar com vivien els éssers 

vius del passat. 

Ell va participar en les excavacions del jaciment de 
Dmanisi a Geòrgia, justament quan Rússia la 

bombardejava. Va ser poc mediàtic, perquè la 

resistència va durar dos dies. En aquell moment ells 

eren a Geòrgia i van sortir amb el darrer avió. 

El jaciment de Dmanisi és molt ric, hi ha restes de 

carnívors, com dents de sabre, i carronyaires, com 

hienes. També s’hi han trobat les restes humanes més 

antigues conegudes fora d’Àfrica, se les ha datades en 
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més d’1,5 milions d’anys. Un dels cranis indicava que 

possiblement el portador havia estat atacat per un 
tigre de dents de sabre. El plistocè no era un lloc molt 

acollidor. 

Una de les característiques dels cranis d’aquest 

jaciment, és que hi havia una persona que havia 

perdut les dents en vida. Això vol dir que la van ajudar 

a sobreviure; és la prova de solidaritat humana més 

antiga; fins fa poc la més antiga era de la Chapelle-

aux-Saints, a França, i eren neandertals de fa 100.000 

anys. 

Que haguessin ajudat a sobreviure una persona potser 

volia indicar que aportava alguna cosa al grup. Potser 

transmissió de coneixement oral? Llenguatge? És difícil 

de saber-ho pel registre fòssil. 

Què van aportar les musaranyes a la interpretació de 

l’ecologia del jaciment de Dmanisi? 

Les musaranyes, que són insectívores, tenen un 

metabolisme molt elevat —tant que hi ha espècies que 

no poden estar més de dues o tres hores sense 

menjar. Tenen un ritme de vida frenètic. Aquesta 

necessitat ha fet que desenvolupessin característiques 

úniques en l’escala zoològica. Les més destacables són 

unes dents fortament pigmentades amb alt contingut 

en ferro i la capacitat d’algunes formes per injectar 

verí mortal o un compost anestèsic per 
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emmagatzemar les víctimes en estat de coma i «fer 

rebost». Emmagatzemar aliments que no caduquin 

aviat ajuda davant de situacions ambientals 

impredictibles, com ho palesen els indicis que mostren 

els jaciments de Dmanisi. 

Potser el comportament de la musaranya pot explicar 

el comportament de les altres espècies del jaciment. 

L’acumulació de restes òssies i l’ajuda als vulnerables 

entre els antics humans. 

Marc, perquè et vas dedicar a mirar les musaranyes? 

Vaig fer la meva tesi amb Jordi Agustí, a l’Institut de 

Paleontologia de Sabadell, i ell em va demanar de fer 

un estudi sobre les musaranyes. Un cop les he 

conegudes, trobo que són uns animals ben curiosos. 

Som pocs investigadors que ens dediquem a estudiar-

les; jo mateix n’he descobert una espècie nova a 

Castelló. 
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L’evidència genòmica de l’evolució humana 

(15/06/2022) 

Dimecres 15 de juny va venir Francesc Calafell, del 

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, 

UPF, per parlar-nos de l’evidència genòmica de 

l’evolució humana. El procés que genera la diversitat 

biològica, inclosa la humana, l’entenem com un arbre 

genealògic que relliga tots els individus i totes les 

espècies. El procés es pot reconstruir amb l’anàlisi del 

DNA antic que actualment permet de veure les 

branques senceres, però també hi ha hagut relacions 

entre les branques. Com es poden detectar? 

L’arbre que Darwin va dibuixar en el seu quadern és 

una genealogia, tractava les espècies com les famílies. 

Francesc ens explica també l’anècdota que els 

quaderns de Darwin van desaparèixer de la biblioteca 

de la Universitat de Cambridge fa 22 anys i van ser 

recuperats fa poc, embolicats en un paquet anònim. 

Els estudis que fan els investigadors de les 

genealogies d’éssers vius són detectivescos. Ens 

explica Francesc com, només a partir de les 

seqüències de la dreta obtingudes gràcies a la 

tecnologia bioquímica actual, es pot esbrinar la cadena 

original de dalt a l’esquerra. Aquest exercici també és 

un viatge en el temps. I, dividint el nombre de 

mutacions hagudes des de la seqüència original pel 
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temps transcorregut (cas que es conegui), s’obté la 

taxa de mutació. 

Ens explica el cas d’Islàndia, on no tenen cognoms 

familiars pròpiament dits; és a dir, no conserven el 

cognom dels pares, sinó que segueixen un sistema 

patronímic, cosa que significa que el «cognom» del fill 

es forma amb el nom de pila del pare. Per exemple, 

els fills de Jón Gunnarsson s’apel·laran Jónsson (els 

nois) i Jónsdottir (les noies). Per això són molt amants 

de les genealogies, les segueixen des dels primers 

fundadors vikings i són informatitzades. Així que quan 

dues persones volen emparentar-se, van a la base de 

dades a veure si són parents propers; no els cal 

estudiar la filogènia per genomes. Com a escandinaus 

tenen un bon sistema sanitari i tenen informatitzades 

totes les històries clíniques. També tenen seqüenciats 

els 250.000 habitants de l’illa. De manera que poden 

creuar les tres bases de dades per buscar les bases 

genètiques de malalties; a partir de les històries 

clíniques anonimitzades troben els malalts, busquen la 

genealogia i les similituds o diferències en els 

genomes dels afectats. 

A partir de la informació d’Islàndia, també es poden 

trobar taxes de mutació, ja que es coneixen el nombre 

de mutacions i de generacions. Una altra manera de 

trobar la taxa de mutació entre dues espècies de les 

quals es coneix la seqüència, si es coneix la datació 
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del fòssil avantpassat comú, consta només a dividir la 

diferència genètica pel nombre d’anys. 

En Francesc ens explica també què és i què significa el 

DNA mitocondrial, el que duu un orgànul fora del nucli, 

i que heretem només per via materna; ja que els 

espermatozous en duen, però no entren a l’òvul 

durant la fecundació. Les diferències, però, només 

atenyen a la línia materna, és a dir, només tenim 

informació d’una de les vuit rebesàvies; mentre que 

tots els rebesavis van aportar la seva informació 

genètica nuclear. 

La mateixa tècnica va permetre estudiar els genomes 

dels diferents coronavirus i veure les diferents variants 

que apareixen. Vam viure l’evolució en directe. 

Comparant el virus amb els parents d’animals 

salvatges fa que els científics s’adonin que no ha estat 

creat en un laboratori; com a màxim de conspiranoia 

es pot pensar que es va escapar d’un laboratori. 

Confirmem, doncs que Darwin va fer, sense conèixer 

el genoma, efectivament la filogènia de les espècies. 

Com que no tenien competència, qualsevol variació 

apareguda d’una mutació era seleccionada perquè no 

hi havia ningú altre que explotés l’entorn, de manera 

que es van adaptar als diferents indrets on van 

especialitzar-se a viure. En l’arbre evolutiu de Darwin, 
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animals, fongs i plantes ocupem l’extrem d’una de les 

branques. 

En l’estirp humana és fàcil datar i establir les 

diferències entre els nostres parents més pròxims. És 

més difícil establir-ho amb els fòssils, atès que el DNA 

es conserva molt malament (de vegades restes de 

persones de la guerra civil no s’han pogut recuperar). 

Però en els casos en què s’ha pogut estudiar el DNA 

antic, s’han establert les relacions amb els fòssils. El 

més curiós dels més recents és que hi ha excepcions 

en l’arbre de Darwin; perquè, tot i que qualsevol 

antropòleg reconeixeria un crani de neandertal ben 

diferent del d’un humà modern, l’estudi genètic ha fet 

palès que els europeus ens hem creuat amb ells, 

duem entorn del 2% del seu genoma. 

I, encara més, es va recuperar el DNA de la resta 

d’una falange de la mà d’un humà a la cova de 

Denisova, que va revelar que eren un grup diferent; 

però no se sap directament com eren físicament. Ara 

bé, s’han trobat restes del seu genoma en pobladors 

de Melanèsia, i entre els tibetans, una variant que els 

permet d’adaptar-se a viure en altitud amb poca 

concentració d’oxigen. 

Ens explica també els resultats de l’estudi dels fluxos 

gènics de la prehistòria, quina empremta van deixar 
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en el genoma als habitants actuals de la península 

Ibèrica. 

Francesc, com vas arribar a estudiar la història de les 

poblacions humanes a partir de la genètica? 

Vaig estudiar Biologia a causa de Jordi Camprubí, el 

meu professor de batxillerat. Ja tirava cap a la 

diversitat, vaig dubtar entre estudiar Biologia o 

Filologia Catalana. Vaig fer Biologia professionalment, i 

vaig ser vocal de lexicografia a la Societat Catalana de 

Biologia. Vaig elaborar fitxes del Què cal saber? 
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Tardor: vertebrats, humans i respostes a 

l’entorn 

Els éssers vius responem als canvis de l’entorn, ja 

siguin de llarg termini o d’un de més curt. Segons el 

tipus que es tracti aprofitem recursos i desenvolupem 

estratègies diferents, o bé en l’entorn que trobem o bé 

en el que creem, en el qual la música ha jugat un 

paper notable al llarg de la història. 

Dimecres, 21 de setembre. «El sexe dels peixos». 

Susanna Pla, Institut de Ciències del Mar – CSIC 

L’evolució dels sistemes sexuals dels animals és més 

dinàmica i complexa del que habitualment s’assumeix. 

Hi ha més diversitat de que estem acostumats i la 

condició d’un moment canvia amb més facilitat del que 

es creia. En els peixos, els sistemes sexuals poden 

determinar la resiliència de les poblacions enfront dels 

canvis naturals i antropogènics. 

Dimecres, 19 d’octubre. «Les singularitats dels 

grups humans». Elena Bosch. IBE, UPF-CSIC 

Identificar què ens fa humans i comprendre les bases 

genètiques de les nostres singularitats són qüestions 

d’interès i debat continu en biologia. Mitjançant les 

dades genòmiques podem detectar la petjada de la 

selecció natural adaptativa per identificar les 

adaptacions del nostre passat. Com es detecten 

aquestes singularitats? 
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Dimecres, 16 de novembre. «Efectes de la música 

en el nostre cervell». Òscar Vilarroya, Unitat de 

Recerca en Neurociència Cognitiva (UAB) 

Des de sempre la música ha estat en l’entorn dels 

humans, hi ha instruments molt antics. Ara, gràcies a 

les noves tècniques neurocientífiques, que ens 

permeten veure què passa dins del nostre cap en 

temps real, comencem a saber l’efecte que provoca la 

música al cervell i com s’organitza per expressar-nos 

amb ella. Cafè vinculat a la setmana sobre Bach. 

Dimecres, 14 de desembre. «Quines diferències ens 

fan humans?» Esther Lizano. Institut de Biologia 

Evolutiva (IBE-UPF-CSIC) 

En estudiar els genomes dels primats, els nostres 

parents més propers, es pot avaluar l’evolució de les 

característiques específiques dels humans, no només 

anatòmiques sinó també adaptatives. Per a una millor 

comprensió de les diferències no només s’estudia la 

informació genètica, sinó com es modula i com es 

transcriu en humans i grans simis. 
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El sexe dels peixos (21/09/2022) 

Comencem els Cafès Científics d’una tardor que 

dedicarem a vertebrats, humans i respostes a l’entorn. 

Els éssers vius responem als canvis de l’entorn, ja 

siguin de llarg termini o d’un de més curt. Segons el 

tipus que es tracti aprofitem recursos i desenvolupem 

estratègies diferents, o bé en l’entorn que trobem o bé 

en el que creem, en el qual la música ha jugat un 

paper notable al llarg de la història. 

Dimecres, 21 de setembre ha vingut Susanna Pla, que 

va investigar a l’Institut de Ciències del Mar (CSIC), 

per parlar-nos del sexe dels peixos. L’evolució dels 

sistemes sexuals dels animals és més dinàmica i 

complexa del que habitualment s’assumeix. Hi ha més 

diversitat del que estem acostumats i la condició d’un 

moment canvia amb més facilitat del que es creia. En 

els peixos, els sistemes sexuals poden determinar la 

resiliència de les poblacions enfront dels canvis 

naturals i antropogènics. 

Susanna ens contagia la seva passió pels peixos. Ens 

enduem unes primeres idees: que mai no paren de 

créixer i tota la vida augmenten de mesura, i que es 

tracta d’un grup zoològic gran i polimorf, amb moltes 

més diferències que els altres grups de vertebrats 

(amfibis, rèptils, aus i mamífers). Ens ho il·lustra amb 

un preciós arbre de vertebrats. 
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Ens explica també que, a diferència de nosaltres, que 

tenim el sexe biològic determinat per cromosomes i no 

canvia al llarg de la vida (gonocorisme), en el cas dels 

peixos no sempre és així: poden canviar de sexe per 

raons diverses. No va ser sempre d’aquesta manera; 

sembla que la condició ancestral era que el sexe venia 

determinat pels cromosomes (eren exclusivament 

gonocòrics, com nosaltres), però l’evolució els va dur a 

poder canviar de sexe. I aquests canvis els permeten 

ser hermafrodites seqüencials, són primer mascles i 

després femelles, o viceversa; i hi ha un grup petit 

que pot retornar a la condició inicial. Aquesta 

determinació del sexe reversible va ser una troballa 

trencadora, perquè fins aleshores hi havia la convicció 

que el canvi no podia revertir. Quant als hermafrodites 

simultanis, n’hi ha pocs —tot i ser la veritable condició 

d’hermafroditisme—, la més coneguda és la dels 

caragols, en què dos individus poden fecundar-se 

alhora. 

En els peixos, com en altres animals, també n’hi ha 

d’unisexuals, és a dir, que hi ha poblacions en què 

només hi ha individus d’un sol sexe. El cas més 

conegut és el dels àfids, els pugons, que es 

reprodueixen per partenogènesi (clonació); però són 

molt escassos, no només en el món animal, sinó 

també entre els peixos. 



41 

 

Entre els peixos es poden donar totes les possibilitats 

de distribució sexual esmentades; entre els amfibis i 

els rèptils també hi pot haver canvis de sexe 

seqüencial. En aus i mamífers, no succeeix; som 

gonocòrics. 

Per la quantitat i qualitat de la informació trobada a la 

base de dades <https://www.fishbase.de/>, en la 

seva recerca Susanna va haver de reduir mostres i 

estudiar només els teleostis, els peixos ossis. Manca 

molta informació i la que hi ha és molt dispersa. Cal 

més recerca. 

Segons la recerca de Susanna, la distribució de la 

possibilitat de canvi de sexe no reflecteix una línia 

evolutiva, sinó que es dóna en diferents grups i pot 

afectar algunes poblacions o individus, però no 

necessàriament tots els de la mateixa espècie. Aquest 

hermafroditisme seqüencial òbviament comporta un 

canvi fisiològic, que és possible perquè les gònades no 

estan estrictament determinades i poden 

desenvolupar-se cap a la masculinitat o la feminitat. 

També va trobar que és força més freqüent 

l’hermafroditisme proterogínic, és a dir, quan un 

individu és primer femella i es transforma en mascle. 

A més, en aquest cas, tot i que els individus no 

creixen més, sí que viuen més temps que els peixos 

que tenen un sexe definit i no el canvien. 
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Com que tenim un pescador de Vilassar, parlem dels 

lloritos (Xyrichthys novacula), també anomenats raors 

o rasors a les Balears; els mateixos pescadors saben si 

pesquen un mascle o una femella pel color i per la 

mesura. Són peixos hermafrodites seqüencials 

proterogínics, és a dir, primer són femelles i després 

passen a ser mascles i canvien de color. 

Aquest esquema explica la plasticitat sexual dels 

peixos, que poden tenir el sexe determinat 

(gonocorisme) o ser hermafrodites. I la condició ve 

determinada tant per factors abiòtics (temperatura, 

etc.) com biòtics (edat i mesura, tipus de 

comportament social —harems, poliàndria o elecció 

múltiple de parella—). 

A més, Susanna explica altres coses dels peixos, com 

que quan en el grup l’elecció de parella és múltiple, és 

a dir, hi ha competència, les gònades són més grans 

que quan el grup és poligínic (harem); ens fa venir al 

cap informació sobre el que també succeeix entre els 

simis: els ximpanzés, que viuen en competència 

sexual, tenen els testicles més grans que els goril·les, 

tot i ser força més petits de mesura. 

Fora de micròfon, Susanna ens explica que va estudiar 

els peixos, perquè va fer unes pràctiques amb 

Francesc Piferrer, que li va proposar l’estudi de la 
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determinació del sexe dels peixos i ella va acceptar. I 

segueix investigant de manera «graciosa». 
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Les singularitats dels grups humans 

(19/10/2022) 

Dimecres, 19 d’octubre va venir Elena Bosch, 

vicedirectora de l’IBE, UPF-CSIC, per parlar-nos de les 

singularitats dels grups humans. Identificar què ens fa 

humans i comprendre les bases genètiques de la 

nostra singularitats són qüestions d’interès i debat 

continu en biologia. Mitjançant les dades genòmiques 

podem detectar la petjada de la selecció natural 

adaptativa per identificar les adaptacions del nostre 

passat. Com es detecten aquestes singularitats? 

Els humans moderns ens vam originar a Àfrica i d’allà 

vam colonitzar tot el planeta. En aquesta dispersió ens 

hem adaptat a tota mena d’ambients, àrtics i tropicals 

o alta muntanya. A més de les adaptacions atribuïbles 

a la nostra cultura, ens hem adaptat genèticament, 

algunes variants genètiques han estat més ben 

adaptades en determinades condicions, de manera 

que al llarg d’aquesta història es van seleccionar 

variacions genètiques que tenen un reflex en el 

fenotip. 

Dels 3.800 milions d’anys que té la història de la vida 

a la Terra, els humans vam aparèixer a penes fa 

150.000 anys. I només en fa 10.000 que vam passar a 

domesticar plantes i animals. Ara bé, aquest canvi va 

ser crucial i va comportar que canviéssim d’hàbits de 
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vida, ens vam fer sedentaris, vam variar dràsticament 

de dieta i, com a efecte secundari, vam passar a tenir 

una important pressió selectiva pels patògens dels 

animals domesticats que van passar a viure a prop 

dels primers humans neolítics. Això va ser perquè en 

les poblacions assentades augmentava la densitat de 

població; entre els caçadors i recol·lectors hi havia els 

patògens, però no eren un problema com ho van ser 

després. 

Per estudiar les variacions de les diferents poblacions, 

primer cal obtenir mostres de sang o saliva per trobar 

la caracterització genètica que les fa singulars. Les 

varietats se seleccionen perquè proporcionen 

avantatge, i quan una variant és seleccionada, 

augmenta molt la seva presència en una població. Hi 

ha fenòmens que generen diversitat; per exemple, la 

genètica d’una població que ha sobreviscut una 

pandèmia és diferent de la que ocupava el mateix 

espai abans de la malaltia. 

Un cop trobats els patrons de variació genètica 

dominants en la població que volem estudiar, cal 

veure què en diu la biologia; perquè, com que els 

estudis d’identificació de la variabilitat són senyals 

estadístics, cal trobar a quin patró fenotípic 

corresponen. Es pot deduir quin és el gen a partir de 

les característiques pròpies d’una determinada 

població, i per localitzar-los en les bases de dades pot 
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ajudar el fet que, a escala molecular, a mesura que el 

gen es transmet de generació en generació, arrossega 

altres gens que li són veïns. Finalment, es trobarà una 

seqüència homòloga en les bases de dades per 

conèixer de quin gen es tracta. Un cop identificat el 

gen i atribuïda la funció, cal comprovar-ho amb una 

prova experimental; seria tancar el cercle per veure 

quina resposta molecular dóna el gen candidat en 

l’animal d’experimentació. 

Elena ens posa exemples de gens que codifiquen 

l’adaptació a l’entorn. Ens parla de l’hemoglobina S, 

una versió mutada de l’hemoglobina comuna, que es 

troba en poblacions exposades a la malària i que 

provoca, quan presenta homozigosi, una anèmia greu 

que impedeix la supervivència i la reproducció. Aquest 

al·lel es perd, perquè els portadors heterozigòtics no 

emmalalteixen d’anèmia —ja que tenen la meitat dels 

eritròcits sans— ni de malària —ja que els plasmodis 

no poden infectar els eritròcits. Aquesta situació els 

confereix un èxit evolutiu en zones malàriques. Una 

mutació anàloga es dóna a la conca Mediterrània, és la 
deficiència en glucosa-6-fosfat deshidrogenasa, que 

també protegeix de la malària, però com a efecte 

secundari provoca el favisme, una reacció hemolítica 

al consum de faves. 

Elena també ens parla de l’adaptació dels esquimals a 

la dieta carnívora de què poden disposar a l’Àrtic. I de 
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les diferents adaptacions de tibetans i peruans per 

poder viure i reproduir-se en condicions de baixa 

pressió d’oxigen. En el cas dels tibetans s’han trobat 

intrusions gèniques de denissovans —una població 

cosina dels neandertals, que va viure a l’Àsia central— 

que afavoreixen la vida en l’altitud. Les adaptacions 

dels andins es troben en diferents gens, que els 

confereixen una protecció cardiovascular. 

Ens dona també l’exemple dels bajau, que passen la 

meitat de la seva vida pescant sota l’aigua. Tenen la 

variant d’un gen que els proporciona una melsa el 

doble de gran que l’habitual, de manera que quan se 

submergeixen per una contracció de l’òrgan tenen una 

aportació important de sang oxigenada i, així, poden 

passar més temps sota l’aigua. 

El darrer exemple és el dels andamanesos, poblacions 

de baixa estatura de l’Índic. El canvi d’un aminoàcid 

els proporciona una baixa estatura i un avançament de 

l’edat de reproducció, una adaptació que intervé en el 

metabolisme del calci i els afavoreix viure en un 

entorn hostil com la selva. 

Entre les diverses qüestions que van sortir al debat, 

vam comentar la diferent mesura per parlar 

d’especiació entre biòlegs i paleoantropòlegs, vam 

aprendre també que els humans tenim més variació 

dins els grups que entre els grups, perquè som una 
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espècie molt jove. Per això no es pot parlar de races 

humanes. 

Elena, per què et vas dedicar a la biologia de les 

poblacions humanes? 

El meu avi, Miquel Fusté i Ara, va ser antropòleg i va 

estudiar restes prehistòriques peninsulars i de les 

Canàries; però jo no el vaig conèixer. La meva mare i 

els seus dos germans són biòlegs i el meu pare, 

químic. De manera que tenia la tendència indicada cap 

a les ciències i l’antropologia. 
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Efectes de la música en el nostre cervell 

(16/11/2022) 

Dimecres, 16 de novembre va venir Òscar Vilarroya, 

director de la Unitat de Recerca en Neurociència 

Cognitiva (UAB), per parlar-nos dels efectes de la 

música en el nostre cervell. 

La música és molt antiga en les cultures humanes, 

s’han trobat instruments molt antics. Ara, gràcies a les 

noves tècniques de recerca neurocientífica, que ens 

permeten veure què passa dins del nostre cap en 

temps real, comencem a saber l’efecte que provoca la 

música al cervell i com s’organitza per expressar-nos 

amb ella. Aquest Cafè s’inclou en la setmana sobre 

Bach que organitza la Casa Orlandai. 

Òscar Vilarroya comença presentant-nos el seu equip, 

amb qui han fet diverses recerques fent servir 

ressonància magnètica computeritzada per veure els 

efectes en el cervell de circumstàncies de la vida 

quotidiana. Un dels seus estudis va revelar per 

primera vegada que l’arquitectura del cervell de les 

dones experimenta un canvi sorprenent durant els 

seus primers embarassos i que dura almenys 2 anys; 

la matèria grisa es redueix a les àrees implicades en el 

processament i la resposta als senyals socials. Van 

interpretar evolutivament el fenomen com que els 

cervells de les noves mares connecten de manera més 

eficient àrees que els permeten respondre enfront de 
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les necessitats del seu nadó i detectar persones que 

puguin ser una amenaça. Aquesta recerca va ser 

triada per la revista Science entre els cinc avenços 

remarcables de l’any 2016. I van sortir al programa 
Big Bang Theory, segons ell, el somni de tot científic. 

Avui ens parlarà de la recerca que van fer també amb 

ressonància magnètica per comprendre els efectes de 

la música al nostre cervell. Per donar suport als 

arguments d’Òscar, tenim el privilegi de la participació 

del músic Miquel Castañé, que ha estat músic resident 

a la Casa Orlandai, és professor a l’acadèmia 

Concertante i és estudiant al conservatori de Terrassa. 

Òscar ens aclareix que la dimensió musical és 

exclusiva dels humans. Que la música es compon per 

paràmetres de melodia, harmonia i ritme, que el 

cervell integra i processa alhora, per més que en 

Miquel intenti fer-les sonar per separat. El resultat de 

la seva emissió és una experiència holística. D’una 

altra banda, la música té un marcat component 

cultural, els determinants innats són minúsculs. Són el 

bagatge cultural, l’experiència individual i el context 

els que permeten produir plaer. En Miquel toca dues 

peces, una de les quals se’ns fa més agradables que 

l’altra. 

Un altre pilar fonamental de l’experiència musical és la 

natura anticipativa del cervell, que determina la 
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sensibilitat i el plaer de les nostres experiències 

musicals. Les expectatives marquen l’acceptació de la 

música; ens incomoda que no es compleixi el que 

esperem. Per això quan Miquel toca una escala del do 

al si, sense fer sonar el do de l’octava superior, creiem 

que falta una nota. Ara bé, per no avorrir-nos, tot i la 

previsió, de tant en tant, acceptem una sorpresa. 

L’equip d’Òscar va estudiar el cervell del guitarrista 
Xavier Coll per veure què passava en sentir dues 

peces d’estil diferent. Va escoltar el Minuet de Bach i 
Record de Manuel Blancafort, que no coneixia. Van 

estudiar també què passava en el cervell quan 

imaginava la música sense escoltar-la. Es van 

sorprendre quan van veure que en sonar el Minuet se 

li activava el nucli accumbens, una àrea que en 

principi no esperaven que hi estigués involucrada. 

L’explicació és que detesta el Minuet de Bach, avorrit 

d’ensenyar-lo centenars de vegades! Massa vegades 

anticipat. 

Després d’una setmana durant la qual va estudiar la 

peça de Blancafort, es va repetir la ressonància 

magnètica quan l’escoltava i quan imaginava tocar les 

peces. I van trobar que en tots els casos, entre 

diverses àrees del cervell relacionades amb l’escolta, 

l’emoció i la interpretació, també s’activaven zones 

motores. És indestriable. Per això, en el moment de 

començar a cantar, els components d’un cor, com a 
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mínim, mouen el cap. No hi ha percepció musical 

sense acció musical. 

Òscar té força llibres i articles publicats, va participar 

amb Adolf Tobeña en el programa Sorbets de Ciència a 

CatRàdio, del qual després en van fer un llibre, i ha 

creat els llibrets d’òperes amb Luc Steels: Casparo 
(2014) i Fausto (2017). 
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Quines diferències ens fan humans? 

(14/12/2022) 

Dimecres 14 de desembre va venir Esther Lizano, de 

l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE-UPF-CSIC), per 

parlar de les diferències que ens fan humans. 

En estudiar els genomes dels primats, els nostres 

parents més propers, es pot avaluar l’evolució de les 

característiques específiques dels humans, no només 

anatòmiques sinó també adaptatives. Per a una millor 

comprensió de les diferències s’estudia com es modula 

i com es transcriu en humans i grans simis la 

informació genètica. 

Esther investiga en el grup de Tomàs Marquès-Bonet, 

força productiu. L’any 2021 van processar 1.372 

mostres biològiques i van preparar 522 dades per a 

biblioteques genètiques. La seva recerca està 

finançada majoritàriament per l’empresa Il·lumina, 

que fabrica màquines de seqüenciació i estan 

interessats a esbrinar quina diferència genòmica hi ha 

entre els humans i els primats no humans que fa que 

entre aquests darrers hi hagi una freqüència molt 

menor de càncer. 

Comparant genomes 

Al grup en el qual Esther investiga comparen 

genomes. Ens explica les tècniques que fan servir i 

que creen de nou. Perquè, tot i que les tècniques de 
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laboratori han avançat molt com també ho ha fet la 

computació, cal posar a punt encara molts processos. 

Ella va treballar en el grup de Svante Pääbo, premi 

Nobel de fisiologia d’enguany, per haver establert les 

bases de l’estudi de la paleogenòmica humana. 

Una de les característiques del genoma humà —petit 

en comparació amb el d’altres espècies, ja que només 

té 3 GB de bases— és la dificultat de seqüenciar el 
cromosoma Y. Tot i ser el més petit, en no combinar-

se amb cap altre en el moment de la divisió cel·lular, 

ha esdevingut molt repetitiu. I aquesta repetició és 

una dificultat tècnica. Els cromosomes no es poden 

seqüenciar sencers, és obligat fer-ne fragments i 

tornar-los a enfilar després. En tractar-se de 

fragments similars es fa difícil trobar la seqüència 

primera, és com fer un trencaclosques del mar. Al seu 

laboratori han trobat formes de fer més fàcil aquesta 

tasca. 

La rapidesa amb què avancen les tècniques de 

seqüenciació és impressionant. Han aparegut aparells 

que discriminen els cromosomes humans abans de 

seqüenciar-los. També es fabriquen laboratoris en 

miniatura que es connecten a un ordinador per una 

entrada USB. Quan hi inoculen una mostra, el 

dispositiu no només la seqüencia, sinó que la 

comparar amb bases de dades de l’espècie que 
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estudien; així poden, per exemple, classificar un 

patogen. 

Comparant genomes de primats 

Les mostres de primats que seqüencien al laboratori 

d’Esther són de procedència diversa. Una bona part 

són mostres fecals de poblacions de ximpanzés de les 

quatre regions africanes on viuen que recullen els 

primatòlegs que fan feina de camp. També poden 

rebre mostres obtingudes durant l’època colonial, que 

ara són a museus europeus o dels Estats Units. En tots 

els casos, és complex extreure’n el DNA que contenen, 

per això preparen tècniques per obtenir-lo de manera 

eficient. 

Els resultats de l’estudi d’aquestes mostres serveixen, 

per exemple, per trobar l’origen geogràfic de 

ximpanzés requisats perquè els mantenien en 

condicions deplorables. Per conèixer-los, Esther ens 

recomana visitar la Fundació Mona, a Girona. Els 

resultats del seu grup també han servit per trobar les 

migracions dels diferents grups de ximpanzés des que 

van aparèixer com a espècie i les connexions que hi ha 

entre ells. Després d’estudiar aquesta espècie 

comencen a seqüenciar i comparar goril·les, 

orangutans i bonobos, com també la radiació de 

l’ordre primats.  
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Després de la seva xerrada, en un debat molt 

interessant, apareix l’efecte de l’àvia, les àvies sàvies! 

Esther ens explica que va estudiar Químiques, però 

com que volia fer Bioquímica, va compartir algunes 

assignatures amb Biologia. Després va fer una estada 

al Max Plank i, finalment, va ser reclutada per l’IBE. 

Entre el públic tenim una seva professora de la 

carrera! 
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