MANUEL SUÁREZ

SOM HERÈNCIA,
SOM EDUCACIÓ
Formem-nos en sexualitat, salut,
medi ambient,
noves tecnologies...
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INTRODUCCIÓ
L’educació és l’arma més poderosa
que pots utilitzar per canviar el món
Nelson Mandela
Hi ha moltes afirmacions o frases fetes que ens pretenen convèncer del que som, com dir que «Som el que mengem» o «Som com
vestim» o com deia Aristòtil: «Som el que fem». Però només son afirmacions parcials que no s’acosten a la realitat.
Tots som diferents i aquestes diferències venen marcades per la
genètica que hem heretat dels pares i per l’ambient/educació en que
hem viscut. Se sol acceptar, en general, que herència i ambient estan
al 50%. Amb la genètica heretada poca cosa podem fer per introduir
algun canvi a les nostres vides, però sí que ho fem amb l’educació,
que ja comença en el úter matern, perquè amb l’educació (en coneixements, en valors, etc.) que anem rebent anem modulant la nostra
conducta, escollint l’ambient, l’alimentació, les relacions amb els altres,
l’estil de vida...
Jo, amb el llibre, pretenc apropar-me més a la realitat i omplir de
contingut un fet que jo considero crucial: la importància de l’educació.
En l’educació tenim les solucions a tots els problemes que ens afecten
a nosaltres i a la societat en què vivim.
Sabem que els gens que heretem dels pares són el substrat bàsic
del que som, però això és només una part. És l’ambient en què vivim i
ens eduquem el que nodreix, adapta i completa el resultat final del que
és cada persona. I aquesta part que li diem ambient, amb les experiències viscudes, l’entorn o la cultura, està influït o modulat per l’educació. Amb una bona educació es poden seleccionar ambients, cultures o entorns, fent-los més humans o menys tòxics.
Ni la genètica-herència ni l’ambient-educació, per separat, determinen el que som. Som una barreja dels dos.
El que heretem ho podem mesurar amb un paràmetre anomenat
“heretabilitat”. Els valors de l’heretabilitat fan referència a una població,
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no a una persona concreta. L’heretabilitat quantifica quin tant per cent
d’una característica concreta es deu a l’herència. Tot té una heretabilitat determinada, des dels grup sanguini, a l’alçada, a la gestió emocional, a les addiccions, als trastorns neurològics, a la personalitat, a
l’aprenentatge (planificació, cooperativitat, intelꞏligència pensament racional, creativitat, etc.) o al comportament social (agressivitat, infidelitat,
afecció al risc, lideratge, etc.). I ho sabem perquè s’han anant descobrint centenars i milers de gens implicats en aquestes característiques.
El grup sanguini té heretabilitat 100%, no el podem variar al llarg
de la vida; l’alçada masculina té heretabilitat del 83% i la femenina del
76%, aquí ja podem influir, sobretot amb l’alimentació, per variar-la.
Com també passa, per exemple, amb la malaltia hereditària anomenada fenilcetonúria, que amb l’administració de la proteïna que l’organisme no fabrica salvem la vida del portador. Però la gran majoria de
característiques personals es troben en una situació intermèdia entre
la part heretada i la part deguda a l’ambient-educació. La personalitat, per
exemple, els psicòlegs l’analitzen emprant molts models de factors coneguts, però, al final, es conclou que té una heretabilitat del 40% al 50%.
Poso un exemple per tal de situar-nos: dels aproximadament
20.300 gens que tenim o que heretem i transmetem als nostres fills,
avui sabem que alguns estan relacionats amb la nostra capacitat creativa individual, variants genètiques que ens donen una major o menor
creativitat, ja sigui verbal, figurativa, numèrica, escènica, musical o
d’altres. Però és l’ambient en què hem viscut, les vivències tingudes
marcades per l’educació, les que potenciaran aquestes capacitats genètiques heretades.
La bona educació, quan proporciona coneixements i valors, combat la ignorància i dona seguretat, fent no sentir-se inferior als altres i,
a més, obre la ment i les portes per explorar un món amb un ventall molt
més ampli de possibilitats. També crea bones persones, amb sensibilitat, que se sabran posar en el lloc dels altres, cosa que no és gens fàcil.
La ignorància comporta dependència de les idees dels altres, docilitat i por i, en canvi, l’educació implica llibertat de pensament i ens
permet dirigir amb seny la nostra pròpia vida.
Per prendre una decisió, diem sovint que s’ha de pensar molt,
però la millor decisió no és la més pensada, sinó la que surt d’una ment
més ben informada.
Quan dic educació, sobretot, vull dir formació en valors. Hi ha valors més importants que altres, que són prioritaris i això no és fàcil de
distingir. La importància de la bona formació en valors com el valor
del coneixement, el de la igualtat, el del respecte o el de la salut, entre
molts d’altres, als que dedico tot un primer capítol, són la base per
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solucionar els problemes que ens afecten a nosaltres de manera individual i a la societat en el seu conjunt. Milions de nens i nenes de tot
el món no reben cap tipus de formació al llarg de la seva vida i els que
la reben, en la majoria de casos, no se’ls educa en els valors prioritaris.
Perquè l’educació no ha de ser només l’adquisició de coneixements,
ha d’anar acompanyada de la capacitat de comprensió i de la formació
en els valors importants, com són el respecte, la justícia, la igualtat, la
solidaritat, la bondat, l’amor, la felicitat, la generositat, la llibertat i tants
d’altres.
Sense raonament crític, resoldre els problemes que tenim plantejats esdevé una tasca impossible i per arribar a raonar amb criteri cal
l’educació. Societats o persones amb un major nivell educatiu són més
tolerants, cuiden més el medi ambient, són més igualitàries, tenen millor salut, etc.
L’educació accessible i de qualitat és un important motor del progrés i comporta enormes beneficis individuals i socials, que van des
d’una menor delinqüència fins a ser una eina important per lluitar contra les injustícies i les desigualtats.
Problemes mediambientals, de violència de gènere, de consumisme, de desigualtats socials, de terrorisme, de nacionalismes excloents, de religions, de fam, d’obesitat, de qualitat de vida, de recursos,
d’envelliment, de fanatismes, de salut, de xenofòbia, de disfuncions
sexuals, d’ús de les noves tecnologies… i molts més dels problemes
que avui angoixen a la nostra societat tenen solució en l’educació. És
clar que calen algunes coses més i que la solució educativa no es produeix de cop, és lenta, però és la més efectiva i és això el que intentaré
explicar i demostrar al llarg d’aquests capítols.
Per aprendre cal ensenyar estratègies. La majoria d’estudiants
estudien llegint i rellegint una lliçó per aprovar un examen i aquesta és
una manera poc efectiva d’aprendre. Una vegada ho has llegit, has de
saber explicar-ho; explicar-li a un altre el que has après, consolida
l’aprenentatge. S’ha de fer servir la comprensió i no tant la memòria.
I per això l’educació ha d’ensenyar habilitats d’aprenentatge, ha
d’ensenyar a pensar.
L’educació no té data de caducitat, però a mesura que ens fem
grans disminueix l’anomenada plasticitat cerebral, que és la capacitat
del cervell per respondre als canvis, creant noves connexions entre les
neurones que fan millorar qüestions tant importants com l’aprenentatge i la memòria. És per això que l’educació influeix més als infants i
als adolescents que a la gent gran. Això també explica que amb l’edat
ens fem més dogmàtics i conservadors.
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Educació i ensenyament són termes diferents. Educar és, sobretot, guiar en el coneixement i desenvolupar les facultats intelꞏlectuals i
morals, mentre que ensenyar és instruir i entrenar en conceptes.
S’educa per tal de millorar el coneixement a través de la reflexió. Ensenyar conceptes és molt important, però educar és quelcom més.
Jo mateix vaig escriure un llibre titulat: La ciència, tard o d’hora, ho
explica tot, on intento omplir de contingut aquesta afirmació, assenyalant que els científics ni ho saben tot, ni ho poden explicar tot en l’actualitat, però a la llarga ens van donant explicacions de com funciona la
natura, el cos o l’univers, amb descobriments successius que es van
afegint i millorant els anteriors. Per això defenso que, a la llarga, la
ciència ho va explicant tot. Amb l’educació passa el mateix, un bon model educatiu amb bons sistemes d’aprenentatge va posant remei als
problemes actuals, millorant totes les conductes individuals i colꞏlectives.
L’educació modela la nostra conducta, que és la clau per actuar
de forma assenyada davant de problemes de tot tipus, des dels que
fan referència a les relacions humanes fins als temes de la natura o de
la salut. I ho fa perquè l’educació aporta les eines necessàries per
afrontar-ho.
El concepte d’educació és molt ampli i la formació en valors és
continua, el seu aprenentatge és permanent. Ara, més que mai, amb
les crisis sanitàries i medi ambientals hem de canviar les formes o estratègies d’aprenentatge i de treballar. El teletreball ha de fer disminuir
els desplaçaments i pot afavorir viure fora de les grans urbs, les vídeo
reunions i videoconferències també. Ja no és tant imprescindible, a
l’hora de treballar, el contacte físic, que serà complementat amb la interacció digital en xarxes. S’han de potenciar les infraestructures digitals dels centres educatius i sobretot la nova formació del professorat,
perquè els alumnes aprenen més ràpid que la majoria dels professors.
El factor presencial, no obstant, continuarà sent essencial, sobretot en
les edats més joves. En aquestes edats, per aprendre, en bona part,
és necessària la presència dels professors i dels companys.
L’educació no és només el que s’aprèn a l’escola, és un aprenentatge de recorregut més general. Pels que pensen que l’educació és
només una qüestió escolar, els recordaré una frase del gran escriptor
i premi Nobel, el colombià Gabriel Garcia Márquez (1927-2014) quan
va dir una frase ben ilꞏlustrativa: «Desde muy pequeño interrumpí mi
educación para empezar a ir a la escuela». La vida fora de l’escola,
sobretot en l’àmbit familiar, tenia per a ell major valor educatiu. El gran
escriptor portuguès José Saramago (1922-2010) també fa referència
a l’educació quan diu: «L’educació rebuda me la van proporcionar els
meus pares, que eren analfabets».
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Diu el gran filòsof Emilio Lledó (Sevilla 1927) que la ignorància és
terrible i no és una qüestió d’estudis. Diu haver conegut agricultors andalusos sense estudis amb vertadera saviesa i també a gent amb estudis que tenen molta ignorància.
Freqüentment , vivim en una societat desinformada per un excés
d’opinions, de dades, d’intoxicacions informatives i de desqualificacions d’uns i altres. Vivim en una cultura de conèixer molt i saber poc.
El sistema educatiu (ensenyament + educació) és clau. És el període principal, però no l’únic. I a aquest sistema educatiu li manquen
objectius per assolir o per tractar els principals valors que l’educació
necessita, com pretenc explicar.
Els actors que intervenen en el procés educatiu són molts i molt
variats, des dels mestres-professors i pares fins als familiars, amics,
administracions, polítics, pedagogs, escriptors, artistes, esportistes, científics, mitjans de comunicació… Amb el confinament per la pandèmia, s’han demostrat dues qüestions bàsiques: la importància de la
figura del docent presencial i també el paper essencial dels pares en
el dia a dia de l’educació. En aquest punt, entre els pares, també s’han
detectat mancances tant de coneixements suficients per solucionar
problemes com per resoldre conflictes o gestionar emocions.
Avui rebem constantment informació, sovint aclaparadora, i no tenim gaire temps per a pensar i reflexionar. Som espectadors permanents de tot el que passa. La immediatesa i rapidesa de la manera de
viure actualment, on moltes coses són efímeres i superficials, poden
arrossegar-nos a no pensar per nosaltres mateixos i a acceptar tot el
que ens arriba a través dels mitjans.
Un país on l’educació no és un tema prioritari no té gran futur i amb
la pandèmia recent ho hem pogut comprovar. En haver de començar
un curs en el que hem hagut d’afegir certs canvis per tal de protegir la
salut dels alumnes i dels professors, s’han posat en evidència les mancances del sistema, de la mateixa manera que va passar amb les deficiències del sistema sanitari. En l’ensenyament, s’ha fet palesa la falta
d’espais per desdoblar grups, la falta de professorat, de personal no docent (pedagogs, educadors socials...), de materials i de coneixements
per complementar l’ensenyament presencial amb l’ensenyament a distància, etc. Ha estat un bon moment per recordar el malament que estàvem i estem en molts dels paràmetres que avaluen el sistema, comparativament amb Europa, com són l’excés d’alumnes per aula, el major
abandonament escolar, el superior nombre de joves que ni estudien ni
treballen, el baix nivell de comprensió lectora i de matemàtiques i ciències, el dèficit en Formació Professional, el baix nivell en llengües estrangeres i així podria continuar. Això no són opinions, són dades reals.
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A la frase del gran Nelson Mandela (1918-2013) : «L'educació és
l’arma més poderosa per canviar el món», jo, humilment, afegeixo: «I
per donar solució a la gran majoria dels problemes que tenim».
De fet, com va dir el pedagog brasiler Paulo Freire (1921-1997),
«L’Educació no canvia el món, canvia a les persones que canviaran el
món». L’educació hauria de ser obligatòria i gratuïta per a tots els nens
del món, com va defensar la jove paquistanesa i premi Nobel de la
Pau, Malala Yousafzai (1997), durant el seu discurs a la seu de Nacions Unides a Nova York i també amb la seva frase: «Un nen, un mestre, un llapis i un llibre poden canviar el món. L'educació és l'única solució». I ho és per aquestes 4 raons bàsiques i indiscutibles: dona
coneixements, proporciona seguretat, obre les portes i expandeix la
visió.
Per això intentaré donar informació suficient, dels temes escollits
en el llibre, per tal d’ajudar a prendre millors decisions, a ser millors
persones i a ser més feliços.
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2. LA IMPORTÀNCIA D’ENSENYAR
A APRENDRE I A PENSAR
M’ho dius i ho oblido, m’ho ensenyes i ho recordo,
m’involucres i ho aprenc
Benjamin Franklin
L’ensenyament és la forma més efectiva de promoure l’aprenentatge, perquè ensenyar és ajudar a aprendre. Aprendre és un procés
natural i automàtic que realitza el nostre cervell.
Mètodes n’hi ha molts, alguns de força novedosos com la classe
invertida (Flipped Classroom), el aprendre fent (Learning by doing), el
treball per projectes i cooperatiu, les intelꞏligències múltiples o el modern concepte d’aprendre a aprendre.
S’han d’ensenyar habilitats i estratègies que potenciïn les nostres
capacitats i coneixements i que ens permetin aprendre coses noves, al
llarg de la nostra vida, fins i tot moltes de les que avui encara no existeixen. S’ha d’ensenyar, als alumnes o als fills, a pensar per si mateixos
i també a comprendre on són els límits de l’acció individual i colꞏlectiva.
Si l’educació es basa només en les demandes del moment, augmenta el risc de caducitat dels coneixements i habilitats i, com a mínim,
seria perjudicial a mig i llarg termini.
Habitualment ningú ens ensenya a estudiar i cadascú desenvolupa espontàniament els seus propis hàbits. Sabem que poden ser estratègies efectives, per exemple: fer resums del que estem llegint, buscar
exemples propis, usar regles mnemotècniques, fer mapes conceptuals
o utilitzar recursos visuals, perquè la nostra memòria té una enorme
preferència per les imatges.
Són varies les disciplines que s’ocupen d’estudiar com s’aprèn. La
psicologia educativa seria la més propera a l’aula perquè es basa en
experiències viscudes a les aules. Altres disciplines com la sociologia,
les ciències computacionals o la neurociència educativa també aporten els seus estudis. No us explicaré com s’aprèn amb els detalls moleculars coneguts, però si faré un apunt neurocientífic sobre el que en
diem aprenentatge implícit.
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Mentre l’aprenentatge explícit és voluntari i conscient, i recull tot
un magatzem de records que després es poden recuperar a voluntat,
l’aprenentatge implícit, és el es refereix a aprendre alguna cosa sense
intenció, és sovint inconscient, però amb el temps, s’aprèn i ja no es
reacciona igual davant el mateix estímul. Les bases moleculars
d’aquest aprenentatge, les connexions entre neurones estan ben estudiades. Neurones sensitives que reben estímuls i els transmeten,
mitjançant neurotransmissors, a neuromes motores que activen respostes. Però la intervenció d’altres neurones intermediàries, les moduladores i altres components (serotonina, AMPc, proteïna quinasa i glutamat) fan que el cervell aprengui de forma que les reaccions davant
aquestes mateixes situacions siguin diferents. Es genera una memòria
amb l’enfortiment de les sinapsis o connexions del circuit. L’aprenentatge és capaç de modificar l’arquitectura de les neurones.
En el passat, l’educació era bàsicament temàtica, era jeràrquica i
s’ensenyava de la mateixa manera a estudiants diferents. Actualment,
el saber l’haurà de generar qui l’hagi d’utilitzar, haurà de basar-se en
projectes, en construir experiències que ajudin a pensar més enllà de
les disciplines temàtiques, i el futur serà colꞏlaboratiu, interdisciplinar i
obrir-se a la diversitat i a les passions i capacitats dels alumnes. Això
són les línies generals.
L’aprenentatge actiu (aprendre pensant) consisteix en no limitarse a rebre informació, com la que acostuma a aportar el professor amb
el seu discurs, sovint recolzat amb àudios i vídeos o PowerPoints. Qui
aprèn així només és un receptacle d’informació, mentre que l’aprenentatge actiu, participatiu, indueix a raonar, a valorar, a reflexionar, a criticar i a comparar amb el que s’adquireix per altres fonts. Les escoles
i altres centres educatius no fan prou per educar els joves en el pensament crític.
Per adquirir coneixement, el cervell necessita activar l’hipocamp, una
estructura del lòbul temporal, i aquesta estructura s’activa quan l’aprenentatge requereix comparar informació i ordenar-la, provar i equivocar-se. Després, el seu treball es propaga cap a l’escorça cerebral,
que és la part més evolucionada del cervell. Augmenta el reg sanguini
i les neurones es connecten més. Els adults també podem regenerar
noves neurones, no es reprodueixen les neurones, però si se’n formen
de noves a partir de cèlꞏlules mare que hi ha a les cavitats del cervell.
Ens sorprenia molt, a professors i alumnes del nostre institut, el
Mercè Rodoreda de l’Hospitalet de Llobregat, quan arribaven alumnes,
d’uns 17 anys, d’intercanvi dels Estats Units; d’això ja fa 30 anys. No
sabien gairebé res sobre Catalunya, Espanya o Europa, coses que per
nosaltres eren de cultura general, com són els noms de rius, capitals,
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4. CERVELL, CONDUCTA, EDUCACIÓ
Tots els grans esdeveniments
tenen lloc en la nostra ment
Oscar Wilde

Començo amb unes frases dites per una sèrie d’especialistes que
ens donen idees per tal de conèixer aquest meravellós òrgan anomenat cervell.
El cervell humà és tan complex que encara som incapaços de comprendre’l i molt més de replicar-ho en una màquina.
(Paul Allen, cofundador de Microsoft)
Guardar l’organització mental en un microxip, és encara ciència ficció.
(Ulises Cortés, investigador sobre la intelꞏligència artificial)
Els robots són bons realitzant milions d’operacions per segon o jugant a
escacs, però estan lluny de replicar característiques humanes como la
creativitat o la emotivitat.
(Elena Garcia Armada, enginyera en robòtica de la Universitat Politècnica de Madrid i del CSIC)

La tecnologia ens substituirà en el treball, però no ho farà a l’hora
de relacionar-nos, d’emocionar-nos i de pensar.
Sabem que el nostre cervell té un volum de 1350 cm3, que està
format per uns 86.000 milions de neurones i que cadascuna estableix
connexions o sinapsis amb unes mill neurones més. Funciona com un tot,
els dos hemisferis treballen de manera integrada i encara que representa
només el 3% del nostre cos, consumeix el 30% de l’energia i també
consumeix el 30% de l’oxigen que respirem. No pot sobreviure més de
4 o 5 minuts sense oxigen i molt abans d’això perdem la consciència.
Totes les persones, des de les més lògiques i analítiques fins les
més emocionals i creatives, usen ambdós hemisferis cerebrals simultàniament quan realitzen qualsevol feina. No és cert que només utilitzem
el 10% del nostre cervell, el seu potencial és molt superior. El cervell
funciona com una orquestra en la que alguns músics tenen major o
menor protagonisme, però el resultat de la interpretació de l’obra depèn de tots.
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Quan parlem del conjunt de funcions psíquiques i facultats intelꞏlectuals d’una persona estem parlant de la seva ment. Les grans
funcions cerebrals com la memòria, l’aprenentatge, el raonament, els
sentiments, les emocions, el moviment o la intelꞏligència no provenen
d’un únic lloc cerebral, encara que algunes àrees sí estan especialitzades, com, per exemple, la de la visió o la del llenguatge. Així mateix,
el sistema límbic, situat sota l’escorça cerebral, està implicat en els
comportaments més instintius, com l’alimentació, els impulsos sexuals
o les emocions, però la connexió de les seves parts com les amígdales
(que gestionen les emocions), el tàlem (consciència i vigília), l’hipocamp (gestor de la memòria) o l’hipotàlem (secrecions hormonals),
amb altres parts del cervell són imprescindibles.
La nostra herència genètica fa que vinguem al món amb un cervell
únic on ja estan fixats els nostres talents i les nostres limitacions i això
ja es comença a desenvolupar dins l’úter matern. El cervell no està
acabat en néixer perquè des del moment de la concepció comença la
influencia de l’ambient, del medi en què viu, i el primer ambient que es
troba és el de l’úter (secreció d’hormones, contacte amb substàncies
químiques, conducta materna, etc.). També hem de saber que, a més
de la base genètica que hem heretat dels pares, hi ha factors que,
sense haver-los heretat directament dels nostres progenitors, deixen
marques a l’ADN i que es poden després transmetre a la descendència, fins a dues o tres generacions següents. Aquests factors, que deixen aquestes marques a l’ADN, són episodis viscuts amb sofriment
com un maltractament, una violació, la desnutrició infantil prolongada,
la pèrdua sobtada d’una persona estimada, etc. Aquestes marques
queden per sempre al cervell, i afectaran, més o menys, a la seva conducta. Es diuen marques epigenètiques.
El cervell té una base genètica individual, unes capacitats, que
potenciem al llarg de la vida, però vull que sapigueu que un cervell
normal, pel que fa a capacitats musicals, no s’arribarà a convertir en
un Mozart, per molt que el potenciem. Però vull fer una precisió posant
a Mozart com exemple. No és suficient tenir certes capacitats innates
per arribar a ser un geni. Mozart als 7 anys ja acompanyava el seu
pare a fer concerts per tota Europa i va aprendre a tocar el violí i altres
instruments de corda. Sí que tenia una oïda absoluta; aquesta capacitat que posseeixen una de cada 10.000 persones i amb la que podia
identificar notes musicals amb només escoltar-les. Avui se sap que
aquesta capacitat no és una habilitat reservada pels que la porten als
seus gens perquè gairebé qualsevol nen, d’entre 4 i 6 anys, pot desenvolupar-la si es sotmet a un entrenament adient. També tenia molt
bona memòria, però va ser l’entrenament exigent del seu pare i encara
42

més el que ell s’exigia, el que va fer que arribés a ser un geni. Explico
això perquè hi ha persones que sense un talent innat destacat arriben
a aconseguir un domini superior en alguna disciplina i la raó és que
van treure partit d’una capacitat que tots tenim i és: LA CAPACITAT
D’APRENDRE.
Avui hi ha mètodes d’exploració (ressonàncies, tomografies, injeccions de glucosa, escàners, electroencefalogrames) que ens permeten
investigar sobre la seva anatomia i el seu funcionament, podem conèixer malalties o la seva activitat quan ens enamorem o ens excitem
sexualment o quan pensem.
La base biològica del comportament va començar el segle XIX,
quan es va observar que després que una barra de ferro, d’un metre
de llarg i tres centímetres de gruix, que havia travessat el cervell d’un
treballador (Phineas Gage, 1823-1861), afectant el lòbul frontal, no el
va matar, però si li va canviar la conducta.
El cervell té plasticitat. Les influències sòcio-culturals o ambientals
poden modelar l’anatomia cerebral i el comportament. Les neurones poden modificar la quantitat i l’eficiència de les connexions entre elles en
funció dels estímuls rebuts. Individus que han crescuts en entorns rics
en estímuls desenvolupen cervells amb majors habilitats d’aprenentatge. Algunes regions sensorials i motores necessiten d’alguns estímuls i experiències per completar la seva maduració, sobretot, durant els
primers anys de vida, però també després. Entre 0 i 3 anys és quan es
fan les connexions que més influeixen el futur caràcter de la persona.
L’esport moderat i la bona alimentació també actuen sobre el cervell afavorint la plasticitat amb noves connexions neuronals que fan
millorar l’aprenentatge i la memòria, sobretot en el cas de l’esport i no
fan augmentar el risc de patir certes malalties com l’ansietat o la depressió en l’edat adulta.
Sabem que l’estrès altera la flora intestinal i certs desequilibris de
la flora intestinal influeixen en l’estat d’ànim i en la conducta, perquè
alguns bacteris intestinals indueixen al cervell a la fabricació de serotonina que disminueix l’ansietat i la depressió.
Les persones adultes, que hem començat a utilitzar les tecnologies digitals més tard que els joves actuals (David Bueno parla de immigrants digitals a diferència dels joves als que anomena nadius digitals)
tenim menys connexions a la zona del cervell que permet gestionar el
bombardeig d’informacions que rebem en l’actualitat. En canvi tenim
més connexions a les zones que gestionen la memòria que hem entrenat més. Això ve donat per l’anomenada plasticitat cerebral.
El cervell masculí i femení tenen varies diferències, però tenen les
mateixes capacitats. Són els estereotips de gènere des del naixement
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6. AMB L’EDUCACIÓ, ES PODEN RESOLDRE
LES DESIGUALTATS?
Si la misèria dels nostres pobres no es deu a la natura,
sinó a les nostres institucions, gran és la nostra culpa
Charles Darwin
En el capítol sobre les conductes ja us parlo de les injustícies i ara
ampliaré aquest concepte parlant d’algunes de les desigualtats, que
com sabem poden ser econòmiques, socials, educatives, de gènere,
judicials, etc. Totes són importants perquè generen problemes greus
en les persones com poden ser la fam, la pobresa, la salut, el masclisme o la discriminació. I, com sempre, jo defenso que en l’educació
està la solució, perquè és la base per acabar amb les desigualtats.
Ensenyar als nostres fills la importància de l’equitat, que no és donar a tots el mateix, és donar més als que tenen menys, per així equilibrar les desigualats. Això és fonamental si volem avançar en la construcció de societats més justes, en les que tots tinguem els mateixos
drets i oportunitats.
Des del Neolític, fa uns 10.000 anys, el progrés es complementà
amb la jerarquització dels grups i la discriminació de les classes treballadores per part de les classes superiors: reis, sacerdots, grans propietaris, així com amb el gran predomini de l’home sobre la dona, com
si això fos un ordre natural de les coses. Avui sabem que, simplement,
és el domini dels més poderosos sobre els més dèbils.
Quan van aparèixer els grans imperis històrics (Espanyol, Britànic,
etc.), ambicionaven els diners no per manar, no per civilitzar, evangelitzar o democratitzar, com ens han intentat justificar.
No tenir els mateixos drets, el mateix reconeixement públic o les
mateixes oportunitats en la vida genera desigualtats i les discriminacions
per qüestió de riquesa, ètnia, sexe, edat, creences o nivell cultural, són
les més evidents. No a tots els països és igual, però el creixement de
la població mundial i els estils de vida del món desenvolupat agreugen
molts d’aquests problemes. Paul Ehrlich (1932) biòleg nord americà,
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que es va fer mundialment famós amb la publicació, el 1968, de The
Population Bomb on alertava sobre els perills de la superpoblació mundial, quan li van preguntar què hauríem de fer per reduir el creixement
de la població mundial i conservar els recursos naturals de què encara
disposem, dona una resposta que és sorprenent per a molts i és
aquesta: un bon començament seria donar igualtat de drets a totes les
dones i homes del món, perquè així tindrien accés als mitjans de contracepció i regularien la fertilitat. Després dona altres remeis, però
aquest és el primer, el principal.
Espanya és un dels països de la Unió Europea amb una major
desigualtat en la distribució de la rendes familiars. Les pensions són
l’instrument amb el major efecte redistributiu del conjunt del sistema
d’impostos i de prestacions. La despesa sanitària i educativa sí són
redistributives, encara que les retallades dels últims anys han produït
un estancament. Ara, el 27% de la població a Espanya està en risc de
pobresa o exclusió; igual que estàvem fa 20 anys.. Recomano llegir a
Michael Kremer, professor de Harvard i Premi Nobel d’economia de
l’any 2019, que explica com amb petites inversions es pot contribuir
molt a erradicar la pobresa al mon.
La marroquina Ismahane Elouafi, cap científica de la FAO (la Organització de les Nacions Unides de l’Alimentació i l’Agricultura) ens
diu que tenim les solucions per erradicar la pobresa al món, però les
xifres continuen augmentant. Elouafi ens diu que 690 milions de persones van patir gana el 2019, 60 milions més que 5 anys abans i que
tot ha empitjorat ara amb la Covid. L’intermediari guanya més que el
productor i el 40% de la producció d’aliments es perden. Destaca que
no tenim la coordinació internacional per fer les coses bé. El Nobel de
la Pau de l’any 2020 l’han donat precisament al Programa Mundial
d’Aliments d’aquesta organització.
Si comparem la despesa en polítiques familiars, en percentatge
del PIB, amb els 28 països de la Unió Europea, en que la mitjana és
del 2,4, la d’Espanya és del 1,3, mentre que Suècia, Finlàndia, Luxemburg, Alemanya, Noruega i Dinamarca sobrepassen el del 3. I això es
manté en els darrers anys.

Les desigualtats en la feina i en els estudis
La digitalització actual comporta conseqüències per a les persones que no tenen coneixements suficients per accedir al món del treball. Hem de saber que la confiança en aquesta transformació digital,
que és gran, ha baixat els darrers anys, entre el 8% i el 16%, segons
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el nivell cultural dels enquestats. Hi ha menys confiança entre la gent
que disposa de menys recursos i menys estudis. Encara que les hores
d’ús de pantalles sigui superior en les classes socials menys afavorides econòmica i culturalment, de la que tenen els fills de les classes
altes, pel fet de pensar que el major ús de les tecnologies aporta directament més millores. No és així.
I si no usen les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació)
no adquiriran les competències digitals per accedir a qualsevol feina.
Per tant, s’han de reduir les bretxes digitals, sobretot, amb els grups
socials més vulnerables perquè no perdin les oportunitats que les noves tecnologies ens aporten. Els governs haurien de garantir que tots
els nens i nenes tinguin Internet per anar a classe virtual, igual que els
pacients dels hospitals puguin rebre visites virtuals. Enviem els nens i
nenes a casa, pel problema del coronavirus, o per qualsevol altre, amb
protocols d’Internet. I què passa si no tenen Internet? No caldrien beques d’Internet igual que hi ha beques de menjador?
En situacions de crisi, ja sigui pel coronavirus, incendis devastadors o grans tempestes, les desigualtats queden al descobert. Com
que gairebé tots els nens van a l’escola, aquestes desigualtats són
aparentment invisibles, però és molt evident que no hi ha una escola
única, i dins la mateixa hi ha diferències importants. S’ha de prioritzar
l’atenció als nens de famílies amb dificultats o als que no tenen ni família, amb ajuts materials i emocionals, abans que intentar avaluar a
tothom amb teletreball.
Mancances importants del nostre sistema educatiu causen greus
desigualtats i un bon exemple és el grau de coneixement de llengües
dels nostres alumnes. Per aprendre idiomes cal reestructurar el sistema educatiu públic. No s’aprèn anglès en classes de 30 alumnes i
un sol professor. Aquestes desigualtats hi són entre els que es poden
pagar cursos extraescolars i els que no ho poden fer, però també entre
els alumnes del país i els dels altres països europeus, com explico als
capítols sobre els “Diners i les feines del futur”.
Explica Rafael Yuste (1963), el neurocientífic espanyol de la Universitat de Columbia, als EUA i impulsor del major projecte científic d’investigació sobre el cervell, el BRAIN Project, que ja amb una electroencefalografia s’ha pogut llegir del cervell alguna paraula quan algú pensava
en ella. Això comportarà pèrdua de privacitat mental. I això de poder
llegir el pensament de forma científica, s’ha de regular. Yuste parla de
redactar o establir neurodrets amb urgència per evitar abusos i desigualtats o privilegis d’uns pocs que poden accedir a aquestes capacitats humanes i augmentar només les d’algunes minories que s’ho puguin pagar.
La crisi econòmica del 2008 ens va servir de poc, espero que, amb
59

7. AFRONTAR ELS PROBLEMES
RELACIONATS AMB LA SEXUALITAT?
No hi ha ciència ni docència
sobre la diferència entre homes i dones
Carme Valls

Existeixen els afrodisíacs? Què és la píndola rosa? I la píndola
blava? Per què els homes tenim mugrons? L’homosexualitat o la transsexualitat són hereditàries? L’orgasme masculí i el femení són iguals?
Per què disminueix tant la fertilitat actualment? En el futur, també
amor, sexe i matrimonis amb robots? Una noia pot quedar-se embarassada quan té la regla? Als 80 i 90 anys encara tenim orgasmes?
Impotència, ejaculació precoç, frigidesa, addicció al sexe, tenen solució? La dona és genèticament el sexe més fort? Per aquestes preguntes, i per moltes més, hi ha resposta amb una bona formació educativa.
I quants problemes comporta no tenir-ne.
La ciència coneix molt sobre sexe, sexualitat, amor i reproducció,
que a pesar de ser conceptes diferents, estan molt relacionats.
El sexe és un tema transcendental a les nostres vides, per moltes
raons diferents. La sexualitat comença des del mateix moment de la
gestació i ens acompanya fins la mort, impregna la nostra vida quotidiana i modela el nostre cervell. Us asseguro que la ignorància a l’hora
de definir termes sexuals importants és molt general i quan demano
als alumnes de batxillerat que facin una definició d’alguns d’aquests
termes, abans de començar-ne l’explicació, tot són dubtes. Parlo de
termes com escrot, himen, trompa de Falꞏlopi, orgasme, pròstata, anovulatori, Ogino, fimosi, clítoris, intersexual, queer, etc.
A l’escola sí es parla de l’anatomia dels aparells reproductors, dels
mètodes anticonceptius i de les malalties de transmissió sexual, però
molt poc de conducta sexual. Les màquines de condons, la pornografia
o els 13 milions de pàgines que a Internet parlen del tema, no eduquen,
cal tractar tots els termes amb rigor i amb normalitat, sense perjudicis.
Com he dit, la sexualitat s’aprèn durant tota la vida i, per tant, amb el
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que s’expliqui a l’escola no n’hi ha prou. Intervé la família, els amics,
els llibres, els mitjans de comunicació, el cinema, el teatre, les conferències, etc. Tots intervenen, però la funció de l’escola, la formació en
la fase del despertat sexual és fonamental.
De les xerrades de divulgació científica que acostumo a fer en instituts, biblioteques o centres cívics, les que tenen més èxit, millor acollida, són precisament les de la sexualitat entre la gent jove.
Avui termes com asexual, demisexual, intersexual, genderfluid,
pansexual, transsexual, travesti, no binari, transgènere, queer, etc. estan en boca dels interessats i cada vegada més dels joves quan s’apropen més a la pròpia sexualitat. El feminisme lluita per la igualtat i el
colꞏlectiu quer per les diferències. Els trans es queden a mig camí. Els
no binaris o genderquers o genderfluids, que no s’emmarquen en la
dualitat de noi o noia, topen amb l’Administració en què s’imposa la
definició única d’home o dona. Un tercer gènere? Un nou projecte de
llei inclou el reconeixement d’aquestes persones amb el dret a l’autodeterminació de gènere. És un debat complicat i també perillós per
crear tensions entre els diferents colꞏlectius, feministes, LGTBI, ideologies polítiques i religioses... Com sempre s’hauria d’educar en que
no és tant important el com ets, sinó el que fas.
Actualment, al nostre país, la primera relació sexual dels joves és
produeix als 15,7 anys, de mitjana. Aquesta dada surt si l’enquesta es
fa amb joves de 16 a 18 anys; però si la pregunta es fa a joves de 16
a 25 anys, la seva primera relació sexual és als 16,4 anys. Això ens
indica que ara es produeix abans. Experiències com la realitzada a
Andalusia demostren la importància de la informació sexual. Es va
aplicar un programa de informació sexual a les escoles i el percentatge
de mares adolescents va caure en picat. Ja als 10-12 anys molts joves,
el 27%, es mostren insatisfets amb el seu cos. El 7% de la població
espanyola és addicta al porno i 3 de cada 4 adolescents són consumidors de pornografia, alguns ja comencen als 8 anys. 27.000 persones
van assistir el darrer any al Saló Eròtic de Barcelona, el més important
d’Europa. Tots buscant el que l’educació no els ha aportat.
La darrera macro-enquesta i estudi fet per l’ONG Save the Children, l’any 2020, amb joves de entre 13 i 17 anys, reafirma les dades
que ja eren evidents, com l’escassa educació afectivo-sexual rebuda
a les escoles o l’accés ilꞏlimitat, permanent, anònim i gratuït a la pornografia. Accés que fa augmentar les conductes de risc i el masclisme
i, sobretot, que influeix de forma negativa en el desenvolupament personal dels adolescents.
Altra enquesta de finals del 2020, feta per la Societat Española de
Contracepció ens diu que solament el 31,3% de les persones d’entre
66

15 i 49 anys, fan servir preservatius, el seu ús ha baixat del 66% al
52,8% en la darrera dècada, fet que ha provocat un augment de les
malalties de transmissió sexual.
La nova llei educativa, la LOMLOE, fa 5 vegades menció a l’educació afectiu-sexual (l’anterior llei Wert, l’actual, només en feia una) i
s’ha de desenvolupar. Provablement es farà de forma transversal entre
matèries i amb unes orientacions del Ministeri d’Educació que les autonomies i els centres concretaran. La meva opinió és que d’aquesta
manera tindrà poca concreció i serà impartida de forma molt desigual.
I la gent gran? He dit abans que l’educació dura tota la vida i els
temes de sexualitat també, encara que sembli que tot està après amb
l’experiència. Greu error, la sexualitat de la gent gran pot ser igual de
satisfactòria que la de les altres edats. El desig que pot minvar amb el
pas del temps es pot equilibrar amb la millor conducta i adaptació a les
situacions més satisfactòries de cada un. El cert és que els orgasmes
poden durar tota la vida, encara que baixi la freqüència mensual i
anual, però la sexualitat no desapareix com molta gent pensa. Per la
falta d’informació i d’educació, molta gent gran identifica sexualitat
amb acte sexual. A més, les ajudes que poden proporcionar certs fàrmacs, com les píndoles blaves per mantenir l’erecció o les píndoles
roses per ajudar, parcialment, a mantenir el desig, també s’han de considerar. Les píndoles poden ajudar, però si no hi ha imaginació, si no
recreem les fantasies i no auto alimentem i compartim el desig no hi
haurà plaer total en una relació.
Avui es fan estudis estadístics sobre tot, des de la freqüència sexual estudiada per edats, per sexe, per estat civil, per nivell educatiu o
de l’interès pel sexe en edats avançades, amb el nombre d’orgasmes
segons les franges d’edat o sobre la importància que li donem a tenir
orgasmes o desig sexual, i els resultats ens poden sorprendre. Per
exemple, un estudi fet als EUA sobre la freqüència sexual anual dels
americans, comptabilitzant les vegades que practicaven sexe a l’any,
era d’unes 78 vegades dels 20 als 30 anys, de 77 dels 30 als 40, de
63 dels 40 als 50, de 38 de 50 a 60, de 25 de 60 a 70 i de 11 vegades
els de més de 70 anys, i les xifres es mantenien mes o menys iguals
des dels anys 90 fins ara. També van donar dades sobre el nombre
d’orgasmes al mes i és interessant observar que, encara que la freqüència disminueix amb l’edat, els més grans (80 anys, en aquesta
estadística), el 70% conservaven aquesta capacitat. És evident que cal
educació sexual quan les enquestes diuen que el 60% dels majors de 60
anys gaudeixen d’una vida sexual satisfactòria i el 40% no. I més quan
molta gent gran identifica, repeteixo, vida sexual amb practicar sexe.
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9. SABEM ALIMENTAR-NOS?
Sigui l’aliment la teva medicina
Hipòcrates. SV aC.

Quin ou és millor: l’ou que li comprem a una pagesa o pagès o el
que comprem al supermercat? Sense data de caducitat o amb data de
caducitat, però de gallines pitjor alimentades? No podem generalitzar
i sovint les coses no són com semblen. El pagès pot conrear productes
per vendre al mercat utilitzant tota mena de productes químics i de
pinsos i medicaments d’engreix i, per altra banda, el supermercat pot
tenir productes d’alta qualitat produïts amb mètodes saludables. Tant de
bo, tot el que ens posem a la boca hagués estat produït amb criteris saludables i en poguéssim conèixer l’origen, el transport, la producció, etc.

El pa tant bo que li comprem al forner del barri que ens dona confiança, però... oi que ell no ha conreat el blat, ni ho ha molt per fabricar
la farina? El blat pot venir de l’altra punta del món, haver viatjat en
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cambres de vaixells i haver estat tractat amb gasos o radiacions contra
els fongs o perquè el gra no germini durant mesos.
Els greixos anomenats trans i els greixos anomenats saturats, per
la seva estructura química, i que són causants de molts problemes
cardiovasculars, sovint es presenten camuflats en olis vegetals de
palma o de coco, en les etiquetes de la pastisseria industrial. No és
fàcil controlar-ho a nivell individual. Mengem molts greixos no saludables, fins i tot l’oli d’oliva verge extra porta una proporció d’àcids grassos saturats, encara que en menor proporció que altres olis. L’oli de
colza, molt consumit a Europa (a Alemanya és el principal oli de cuina)
amb bones característiques nutricionals (porta més contingut de linolènic-omega-3 que cap altre oli, també porta àcid oleic, vitamina E, etc.
però, a Espanya, no hi ha cap supermercat que tingui ampolles
d’aquest oli, i en els productes que el contenen surt amb un altre nom
(canola, nabina). La gent encara recorda el terrible problema que va
causar, l’any 1981, una partida d’aquest oli, adulterada i tòxica que es
va vendre pel consum de cuina i que va causar la mort de 3.800 persones i malformacions en altres. Tots en mengem molts litres a l’any
de tots aquets olis que hi ha a la bollaria, al pa torrat, a la xocolata, als
aliments precuinats, a les pizzes... o del que es comercialitza amb un
altre nom.
L’alimentació ha de ser equilibrada en les proporcions, variada per
tal d’assegurar tots els nutrients i completa perquè ens asseguri les
calories necessàries individuals. Proporcions del 55-60% d’hidrats de
carboni, del 30% de lípids o greixos i del 10-15% de proteïnes i les
quantitats adients dels altres tres nutrients, les vitamines, els minerals
i l’aigua. Perquè tipus d’aliments n’hi ha milers, però de nutrients són
els sis que us he assenyalat.
Tenim una percepció una mica equivocada sobre la nostra alimentació, pensem, en general, que ho fem bé i no és així. La ingesta de
sal no hauria de sobrepassar els 2 grams diaris i, de mitjana, ingerim
10. La de sucre hauria de ser de 30 grams al dia i ingerim 70. Qui diria
que una patata una mica gran equival a 19 terrosos de sucre (un terrós
son 6 grams de sucre)? De fibra vegetal, necessitem entre 25 i 38
grams diaris i mengem poca fruita i hortalisses, 3 racions i no les 5
recomanades.
No podem calcular constantment les proporcions i les quantitats
del que mengem en cada moment, per tant hem de fer-ho per aproximació. I per fer-ho cal assessorament, consultar o preguntar. Hem de
saber quelcom dels grups dels aliments segons les seves característiques nutricionals: les quantitats de sal, de sucre, de carn, les calories
que ens aporta cada aliment, etc.; tot això, és important per tal de no
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equivocar-nos. I també hem de saber les necessitats personals segons
el nostre pes, la nostra edat, la constitució física, l’estat de salut i la
nostra activitat física (baixa, moderada o alta). Les calories ens les
aporten els hidrats de carboni (1 gram equival a 4 kcal), els greixos (1
gram equival a 9 kcal) i les proteïnes (un gram equival a 4 kcal). En
general i de forma aproximada, les necessitats calòriques diàries, per
cada quilogram de pes corporal, que tenen una activitat moderada, serien les següents: un lactant de menys de 6 mesos: 115; un lactant de
segon semestre: 110; de 1 a 6 anys: 95; de 6 a 12 anys: 75; de 12 a
18 anys: 55; per a un adult: 45; per un ancià: 35; per una dona embarassada un 10% més del que li correspon per l’edat i per una dona en
període de lactància: un 30% més del que li correspondria. Així, un
jove adolescent de 15 anys i 60 quilograms de pes necessitaria unes
3.300 kcal diàries (55x60). Val la pena conèixer el valor energètic del
que mengem i fins i tot les calories que té un plat i sumar-les a les que
ingerim en tot el dia. Es poden consultar taules de calories. Els meus
alumnes de l’institut saben calcular les calories ingerides i així poderles comparar amb les seves necessitats individuals. Però les calories
no poden procedir d’un nutrient sol, podríem ingerir un dia 350 grams
de greixos, que equivaldrien a quasi 3.000 kcal i estaríem molt mal
alimentats. Perquè la dieta ha de ser variada, només amb una alimentació variada, menjant de tots els aliments de la piràmide alimentària,
apropant-se a les racions recomanades, assegurem les proporcions
de nutrients adequada.
Els aliments porten molts productes tòxics. S’acumulen més en
uns que en altres. Us explicaré un exemple que ens recorda el catedràtic de toxicologia de la Universitat Rovira Virgili, Josep Lluis Domingo (1951), quan diu que de les 14 espècies de peix més consumits
a Catalunya, que la tonyina acumula mercuri, el salmó plom i dioxines,
el llenguado arsènic o el calamar, que no és un peix, acumula cadmi,
etc. En començar l’any 2020, se’ns ha dit que els nens no mengin
molta tonyina, perquè porta molt mercuri. Ens diu Nicolás Olea, important investigador de la Facultat de Medicina de Granada, que esta recomanació, arriba 20 anys tard. El mercuri és un tòxic neurològic en
les primeres etapes del desenvolupament. Per cert, no fa gaire temps
el peix bo, el car, era el peix blanc i se’ns deia que el blau portava
massa greix, i per això era més barat. Ara resulta que el peix blau és
mes saludable per portar greixos més recomanables per les nostres
artèries. Olea ens parla dels productes que alteren el bon funcionament de les nostres hormones, són els disruptors endocrins, que es
troben als plaguicides, als envasos, al cartró i paper reciclat, als cosmètics o als productes de higiene. És el polietilè del vas de plàstic del
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11. ENTENEM QUÈ ÉS
LA VIDA I LA MORT
El millor de la vida és el passat, el present i el futur
Pier Paolo Pasolini

Entendre la vida no és fàcil. Les complexes rutes metabòliques o la
multitud d’interconnexions entre les cèlꞏlules nervioses, per exemple,
encara donaran feina durant molts anys als especialistes.
No és fàcil, doncs, acceptar que la vida hagi nascut d’allò inanimat,
dels materials inicials, sense una petita empenta divina. Avui, la discussió ja no té gaire sentit per a la ciència i, tot i que aquesta encara no té
resposta per a tot, es pot afirmar que des dels primers temps del cosmos, la possibilitat (que no la necessitat) de l’aparició de la vida estava
inscrita en les lleis de la física i la química, perquè les reaccions i la
formació de noves molècules van ser imparables.
La vida apareix a la Terra fa uns 3.700 milions d’anys; els animals
en fa uns 700, els primers vertebrats uns 500, els mamífers 200 i els
homínids, els que van començar a caminar dempeus, només tenen entre 6 i 7 milions d’anys. La nostra espècie, Homo sapiens, té uns 150.000
anys.
Que hagin aparegut sistemes vivents a la nostra galàxia o en d’altres és qüestió que s’hagin donat les condicions necessàries i, que, en
el cas de la Terra, han estat les següents:
• La gran distància del centre de la Galàxia fa que les radiacions
rebudes no siguin intenses.
• Una mida adequada del planeta, amb una gravetat suficient perquè no puguin escapar-se’n els gasos imprescindibles per a la
respiració i la fotosíntesi.
• Una velocitat de rotació també adequada, que permet alternar
temperatures suportables per a la vida.
• Un clima que permet disposar d’aigua líquida.
• Una atmosfera de gasos protectors que absorbeixen radiacions
mortals (raigs X, gamma o ultraviolat) i que frena la caiguda
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d’asteroides i/o meteorits. La majoria d’aquets cossos són desviats pels camps gravitatoris de Júpiter i Saturn.
Hi ha uns 2 milions d’espècies descrites conegudes; la gran majoria
encara no es coneixen. Hi ha unes 5.400 espècies de mamífers, 9.900
d’aus o més 9.000 virus diferents descrits. Des de la primera cèlꞏlula han
anat apareixent tots els milions d’espècies actuals; però també han anat
desapareixent. Han estat cinc les grans extincions que han tingut lloc al
llarg de la història de la vida i ara assistim a la sisena, deguda a la nostra
activitat humana. El 99% de les espècies que han existit ja han desaparegut. Pensem que cada minut desapareix una extensió de selva tropical
equivalent a dos camps de futbol i com a conseqüència desapareixen
espècies, conegudes i desconegudes, i així fonts d’aliments, de medicaments, etc. Quan parlem d’abelles recordem les picades i la mel, però
poca gent pensa que el seu valor principal es troba en l’agricultura, per
la seva important funció polꞏlinitzadora, sobretot, d’arbres fruiters.
Quan Louis Pasteur (1892-1925) va demostrar que tota la vida actual
procedia de vida anterior, que la generació espontània no existia, només
quedaven tres possibilitats per explicar l’origen de la vida sobre la Terra:
la primera seria la intervenció divina, però això no és ciència, es basa
en creences indemostrables; la segona seria l’atzar, casuals encontres
de molècules i de reaccions, i la tercera l’origen extraterrestre (gèrmens
vinguts adherits a meteorits). Hagi passat aquí o fora, el que sí que és cert
és que del que és inert no es pot generar el que és viu de cop, espontàniament, sinó al llarg de milers de milions d’anys. Charles Darwin
(1809-1882) va establir aquesta noció del transcurs del temps amb l’evolució des d’una cèlꞏlula fins a l’ésser humà i també va suggerir que abans
de l’evolució de la vida mateixa, abans de les primeres cèlꞏlules, la Terra
primitiva hauria experimentat l’evolució de les molècules.
Avui podem reproduir al laboratori, i no del tot, l’evolució d’aquestes
molècules que hi havia a la Terra primitiva.
Ja al segle XIX es va fabricar urea, (CO(NH2)2, un compost de la
vida, per unió de carboni, oxigen, hidrogen i nitrogen. El 1952, Stanley
Miller (1930-2007), imitant en un laboratori les condicions de la Terra
primitiva, obtingué aminoàcids, que són molècules components dels éssers vius, i després més i més molècules orgàniques, com el gliceraldehid, un compost importantíssim del metabolisme. Stanley Miller no va
reflectir bé les condicions de l’atmosfera primitiva, però després de la
seva mort, l’any 2007, van trobar en els seus calaixos altres experiments
que s’aproximaven a les condicions possibles, en núvols pròxims de volcans, i que contenien encara més aminoàcids. Sembla que les condicions en què poden aparèixer molècules orgàniques són relativament
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fàcils de trobar i que l’origen de la previda no és gaire misteriós. Probablement, la vida va aparèixer i desaparèixer diverses vegades fins que
un tipus de vida va prosperar. L’origen de la primera cèlꞏlula continuarà
sent un misteri perquè encara no coneixem quina de les múltiples opcions va ser la real. Resulta bastant increïble que, en condicions molt hostils a la vida, com és el cas de les aigües del riu Tinto a Huelva, molt
àcides i carregades de metalls tòxics, o a les aigües carregades de sofre
i a 200 graus del parc americà de Yellowstone, hi hagi vida, encara que
sigui microscòpica.
Si deshidratem els virus del mosaic del tabac, obtenim cristalls que
es poden conservar anys, com si fos sal o sucre; ni es reprodueixen ni
es mouen; no és res viu. Però si un dia hi afegim aigua, i ho colꞏloquem
sobre una fulla de tabac, la planta aviat estarà infectada i el virus es
reproduirà de forma molt ràpida. És un exemple de la proximitat que hi
ha entre el cristall i l’ésser viu. Us recordo que els virus necessiten un
ésser viu per tal de reproduir-se. El mateix pot haver passat amb el coronavirus de la pandèmia actual, pot haver estat congelat molt de temps
i al produir-se la descongelació tornar a proliferar.
Les primeres evidències de l’existència de vida a la Terra són unes
roques fòssils, els estromatòlits, fabricades per l’activitat d’uns bacteris
(cianobacteris), que tenen una antiguitat de 3.500 milions d’anys. Durant
centenars de milions d’anys, la vida primitiva, senzilla, va romandre latent en algunes llacunes i estanys i, de cop, després, ho va envair tot.
Al cap de 3.000 milions d’anys de vida unicelꞏlular, tota la varietat animal
i vegetal va aparèixer de forma molt més ràpida en començar el període
anomenat càmbric, de l’era primària, fa uns 543 milions d’anys.
Probablement, una simbiosi d’algues i cèlꞏlules vegetals i bacteris i
cèlꞏlules animals van donar lloc a les cèlꞏlules més actuals. Sabem que
la natura experimenta totes les formes de metabolisme i de reproducció
possibles. L’aparició de la fotosíntesi va alliberar oxigen (que els animals
van aprofitar) i després es va formar la capa d’ozó protectora i així la
vida va poder prosperar.
Coneixem les grans etapes dels processos evolutius vitals. Les associacions de cèlꞏlules utilitzen canals comuns d’eliminació de residus,
parts propulsores o especialitzades en la locomoció, d’altres en la digestió, etc. Es diversifiquen els diferents grups i es va perfeccionant el
sistema immunitari, l’hormonal i el nerviós, es diversifica el metabolisme
i els sistemes de locomoció i, sobretot, les adaptacions (diferents espècies de pins segons l’alçada de les muntanyes o dels cactus als deserts).
Els animals, més que els vegetals, han arribat més lluny quant a complexitat: presenten ales, aletes, urpes, exoesquelets, tentacles, verins,
etc.
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13. ENVELLIMENT I ATENCIÓ
A LA GENT GRAN
El secreto de una buena vejez no es otro que
un pacto honrado con la soledad
Gabriel Garcia Márquez

La vida de totes les espècies té caducitat: des d’uns dies que viuen
algunes papallones fins als 200 anys d’algunes tortugues, hi ha totes les
variants. Pocs humans han arribat a 115 anys. A l’edat mitjana arribar
als 40 ja era extraordinari i encara, avui en dia, ho és en alguns països
africans. El 1970 teníem una esperança de vida de 70 anys i ara, a Espanya, ja passa dels 83. Podem ocupar la segona plaça del mon en
longevitat, però si mesurem la expectativa d’arribar a vell amb una vida
lliure de discapacitat la posició que ocupem esta entre el 15 i 17 lloc.
La OMS defineix l’envelliment saludable en termes d’absència de
dèficit funcional i no d’absència de malalties. L’envelliment saludable el
mesura la capacitat del ser humà de ser autònom o de minimitzar la
dependència. I aquesta autonomia es concreta en quatre aspectes: fonamentals:
•
•
•
•

Capacitat física
Capacitat mental
Situació afectiva
Entorn socioeconòmic.

Son els quatre aspectes determinants a l’hora d’aconseguir una
bona qualitat de vida o un bon envelliment. El millor tractament geriàtric
és intentar que no es perdi autonomia. Per exemple, facilitar l’accés a
un vas per beure aigua, posant-lo en una prestatgeria més baixa, farà
que no s’hagi de demanar ajuda i així sentir-se capaç.
Se sap que l’envelliment és un procés natural causat per una sèrie
de canvis progressius com són els residus corporals acumulats, les
substàncies oxidants, les mutacions acumulades al nostre cos, l’atròfia
mitocondrial i celꞏlular, l’escurçament dels telòmers celꞏlulars, el desgast
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articular o la pèrdua parcial de la funció dels òrgans. També s’han descobert uns quants gens i enzims implicats en l’envelliment. Podrem actuar sobre tot això per allargar la vida, però no gaire, perquè l’envelliment no és una malaltia. Per aquest motiu, penso que les tecnologies
actuals haurien de treballar més per millorar la qualitat de vida que no
pas per la longevitat. Perquè com diu el neuròleg de la Universitat de
Stanford, Lawrence Steinman (1947), si superem els 90 anys d’esperança de vida augmentarem dramàticament les demències. També augmentarà la hipertensió, la diabetis, l’artritis, l’artrosi, els càncers...
Sempre s’ha buscat la píndola de la felicitat, de la joventut o contra
les malalties incurables i això continua. Us parlaré de l’últim que conec.
És l’intent d’actuar contra l’envelliment actuant contra la inflamació provocada pel sistema immune quan aquest treballa per reparar infeccions
o ferides. Doncs intervenint amb antiinflamatoris, els ratolins frenen el
procés d’Alzheimer i milloren la memòria. I, a banda d’això, s’ha conegut
una proteïna (DGCR8) que pot ajudar a regenerar ossos i cartílags, reduint la inflamació muscular, al regular els nivells d’una altra proteïna
(l’heterocromatina) que té a veure amb la vida celꞏlular i així aturar en
part l’envelliment. En aquest estudi, publicat a la revista Nature, ha intervingut el prestigiós investigador espanyol Juan Carlos Izpisúa, de
l’Institut Salk de Califòrnia.
Es evident que no ens volem morir i per això es fan coses increïbles
per tal de no envellir, per exemple alteracions del metabolisme, injectar
proteïnes o sang jove, regenerar mitocondris celꞏlulars que provoquen
l’envelliment a l’oxidar-se, recórrer a les cèlꞏlules mare o als robots perquè es puguin moure les persones invàlides, com també la implantació
de sensors intelꞏligents sota la pell per detectar tumors o injectar fàrmacs. L’objectiu de millorar la salut i allargar la vida són molt sensats,
però la nostra espècie és la que és, amb unes característiques vitals
concretes. No podem convertir xops en oliveres, que viuen més perquè
són una altra espècie. Molts dels problemes de salut de la gent gran, els
podem millorar si els atenem en el moment adequat en cada cas, abans
que no sigui massa tard. I per fer-ho cal educar en aquest valor, avui en
dia tant urgent, que és de de l’atenció a la gent gran. Sobretot destaco
dos aspectes:
1. l’atenció al cos, tant a la part física com a la mental
2. l’atenció especial a la soledat.
Fer exercici comporta enormes beneficis. Sabem que el 100% de
les persones de més de 50 anys tenen artrosi en algun grau. Mantenir-se
actiu fa que un major flux de sang subministri més oxigen i nutrients a
les articulacions i també al cervell i fomenta el creixement de noves
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