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deixar-se algú. Tots sabeu que tinc molt mala memòria i, tot i que espero no oblidar ningú, 

demano disculpes ara per si he comès algun descuit involuntari. Un cop feta aquesta 

petita introducció per trencar el gel, ja puc començar. 

I he de començar, com no, agraint molt, moltíssim, el suport incondicional de la meva 

família, una família meravellosa que no canviaria per res del món i que, sense entendre ni 

un borrall del que feia, sempre m’ha fet costat i ha suportat els meus alt i baixos, tan 

comuns durant la realització d’una tesi. Tinc uns pares que no em mereixo, que han fet 

possible que hagi arribat fins aquí i que sempre han cregut en mi. I uns germans 

estupendos, el David i la Carla, que rient del “lab”, la “uni” i els “ximpas” han aportat 

sempre l’alegria que a vegades falta durant aquesta etapa. I una àvia guapíssima que 

durant l’escriptura de la tesi m’ha pujat els ànims amb els seus plats cada dijous al migdia, 

i que ara fa poc ens ha deixat. I tota la resta de l’enorme família que tinc la sort de tenir i 

que, qui més qui menys, ha anat seguint la meva aventura de prop. GRÀCIES! 

El cuquet per la ciència i el món de la recerca ja se’m va despertar a l’escola, gràcies al 
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durant les reunions. Gràcies Mike, Amy, Brigitte, Maxime, Gaby, Ernst, Mariano, Mario, 
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i al Mario, que tot i veure’ns poc sempre ens retrobem amb carinyo.  
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De la fascinació que sempre m’ha produït la mirada penetrant i sàvia dels primats, 

de la consciència que és fonamental conservar la biodiversitat, de la curiositat vers el 

petit i extravagant cromosoma masculí dels vertebrats i de la seducció produïda per 

la genètica, de tot això, i de les casualitats de la vida, i del treball, il·lusió i suport 

constant de molta gent, ha sorgit la tesi que teniu a les vostres mans.   

Així doncs, aquesta tesi vol ser una petita i modesta contribució a l’estudi dels 

primats, tant des d’un punt de vista del desenvolupament i aplicació d’eines 

moleculars per a la conservació de les espècies, com des del punt de vista evolutiu 

per conèixer millor aquests éssers.  

Aquest manuscrit es divideix en cinc apartats principals. Comença amb una 

Introducció que pretén acostar el lector cap als primats i el porta a fer una immersió 

dins del món de la biologia molecular per captar el gran ventall de possibilitats que 

obre la genètica de la conservació, la importància de les duplicacions en l’evolució 

de les espècies i l’apassionant història del cromosoma Y.  

A continuació s’estableixen els Objectius fonamentals d’aquesta tesi. Les fites 

principals són: determinar l’aplicabilitat de la tècnica de l’MDA sobre mostres no 

invasives, contribuir a desenvolupar un microarray de miniseqüència per a l’estudi 

dels primats i desemmascarar la història evolutiva de la família gènica RPS4Y en 

primats. 

El cos principal de la tesi està format pels tres capítols que constitueixen l’apartat 

dels Resultats i on es mostren els fruits dels nostres esforços. En el primer treball, 

publicat a Biotechnology Journal, es vol provar la possibilitat d’utilitzar la tècnica de 

l’MDA d’amplificació de genomes complets sobre mostres recollides de manera no 

invasiva i que els productes amplificats obtinguts siguin aptes per realitzar estudis 

genètics. El segon treball, enviat a Molecular Ecology, pretén demostrar l’aplicabilitat 

de la tecnologia àmpliament utilitzada per a l’estudi dels humans a l’estudi d’altres 

espècies i contribuir així a la seva conservació i per això s’ha desenvolupat un 

microarray de miniseqüència que permet genotipar simultàniament SNPs de 

cromosoma Y i de DNA mitocondrial per analitzar alhora els llinatges patern i matern 

dels ximpanzés. En l’últim treball, enviat a la revista Molecular Biology and Evolution, 
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s’exposen els resultats de l’estudi de l’evolució en primats dels gens RPS4 lligats a 

cromosoma Y, tant de la primera còpia, suposadament present a tots els primats, 

com de la segona, de la que gairebé no hi havia informació prèvia. 

Finalment, els resultats obtinguts durant el desenvolupament d’aquesta tesi es 

discuteixen d’una manera general dins l’apartat del Resum global. La  memòria 

acaba amb les Conclusions més rellevants a què s’ha pogut arribar, exposades de 

manera específica i resumida.  

 

Espero que gaudiu de la lectura, almenys tant com jo he gaudit de l’aventura. 
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