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L
a intel·ligència és una
qualitat que s’acostuma a
valorar molt, probable-
ment perquè és un dels
aspectes quemés destaca

en l’espècie humana. Sorgeix del
funcionament del cervell, i atenent
a la mida d’aquest òrgan i a les res-
tes tècniques, culturals i artístiques
que les espècies d’homínids avant-
passats nostres ens han deixat, es
pot assegurar que ha anat incre-
mentat enel decursd’aquest llinat-
ge.L’espèciehumana, comtotes les
altres, continuasotmesaaevolució,
però a hores d’ara és impossible
preveure cap on conduirà els nos-
tres descendents, atès que això de-
pendrà demutacions atzaroses im-
previsibles i de l’accióde la selecció
natural, fruitdecadasituacióambi-
ental concreta. Tanmateix, és lícit
que ens preguntemsi la intel·ligèn-
cia pot continuar augmentant. O,
dit d’una altramanera: hi ha límits
a la intel·ligència?

Lamida importa...

Santiago Ramón y Cajal va dedicar
bona part de la seva recerca cientí-
fica a estudiar el sistema nerviós
dels animals, concretament l’orga-
nització i les connexions entre les
cèl·lules que el formen, les neuro-
nes, i les seves troballes van ser el
motiupelqual l’any 1906 li foucon-
cedit el premi Nobel demedicina i
fisiologia. En una ocasió va compa-
rar el cervell dels insectes amb un
rellotge de butxaca i, de manera
anàloga,eldelsmamífersambunde
cucut; diferents pel que fa a forma
imida,peròmolt semblantspelque
faal seufuncionamentbàsic.Certa-
ment, no deixa de sorprendre que
una abella, que té un cervell que no
arriba almil·ligramdepes, es pugui
orientar i navegar pels camps amb
lamateixaprecisióquehofaunma-
mífer. Tanmateix, les relativament
poquesneuronesqueformenelcer-
vell d’una abella no li permeten ge-
nerar una activitat mental gaire
complexa: esmantécenyidaals ins-
tintsmés bàsics.

Si la intel·ligènciaqueéscapaçde
generar un cervell fos només una
qüestió demida, probablement els
organismes terrestresmés intel·li-
gents serien els elefants: el seu cer-

vell és cincmilions de vegadesmés
granqueeld’unaabella imésdequa-
tre vegades més gran que el de les
persones. Ara bé, per poder contro-
larcorrectament les funcionsvitals,
uncosgrannecessitauncervell tam-
bégran,demaneraqueenelsmamí-
fers lamida del cervell es correlaci-
ona gairebé perfectament amb la
corporal. Hi ha, però, unes quantes
excepcionsmolt interessants:elcer-
vell dels primats no humans és 4,8
vegadesmésgrandelqueelscorres-
pondriaper lasevamidacorporal;el
dels dofins és 5,3 vegadesmés gran,
ieldelshumans7,8vegades.Aixòin-
dicaque,uncopsatisfetes lesneces-
sitatsbàsiquesdecontrolde les fun-
cions vitals, aquesta quantitat extra
de cervell s’utilitza per augmentar
les capacitats intel·lectuals.

Tanmateix, però, aquest creixe-
mentnopotser indefinit: téunlímit
termodinàmic, atès que l’energia
queconsumeixelcervellésextraor-
dinària. El cervell humà només re-
presentael2%delpescorporal, pe-
ròencanviconsumeixel20%de les
calories totals; i en els nounats
aquestaxifraarribaal65%.Pertant,
atenent a lamidadel cos, uncervell
gaire més gran seria energètica-
ment insostenible.

...però cal aprofitar-la bé

Lamajor part d’aquesta extraordi-
nària despesa energètica s’utilitza
en la comunicació entre neurones.

El cervell humàés 7,8 copsmés grandel que correspon
a lamidadel cos i, amés, té les neuronesméspetites,
però està enunpuntmolt pròximal seu límit evolutiu

Seremcada
copmés
intel·ligents?

� DAVID BUENO

Aquestes cèl·lules
transmeten la informa-
ció a través dels seus
àxons,unesprolongaci-
onscel·lularsque, amo-
de de cables, creuen
grans distàncies dins el
cervell. Com més gran

és un cervell més llargs han de ser
els àxons i, en conseqüència, per
mantenir l’eficiència de funciona-
ment més gran ha de ser la veloci-
tat de transmissió. Doncs bé, atesa
la morfologia i la fisiologia de les
neurones, és a dir, la manera com
estan construïdes i com funcionen,
al cervell delsmamífers també s’ha
assolit el límit termodinàmic
d’aquesta velocitat. De fet, per evi-
taruna lentitudexcessivaenlesres-
postes i el col·lapse del sistema, el
cervell dels mamífers està organit-
zat en mòduls funcionals, dins els
quals es mantenen relativament
pròximes totes les neurones impli-
cades en unmateix procésmental,
i hi ha rutes especialment ràpides
que connecten aquestsmòduls en-
treells.Altramentnoseriaoperatiu.

ENERGIA

El cervell humà

consumeix el 20%

de les calories totals

del cos i la seva

mida s’utilitza per

fer créixer les

capacitats

intel·lectuals.
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Espectaculars aurores bo-
reals de gran bellesa han
estat les principals conse-
qüències de la tempesta so-
lar que s’ha registrat
aquesta setmana. Les auro-
res boreals s’han pogut
veure al nord d’Europa i a
GranBretanya. Les partí-
cules de la tempesta solar
van arribar a la Terra di-
marts i, tot i que ha estat la
tempestamés forta en sis
anys, no ha tingut conse-
qüències sobre les infras-
tructures terrestres. De
fet, el principal efecte va
ser un impressionat espec-
tacle de llumque va sor-
prendre, fins i tot, els as-
trònoms. Les tempestes so-
lars són provocades per les
erupcions que es produei-
xen al Sol cada cert temps i
quan algunes d’aquestes
partícules ionitzen amb
part del gas de l’atmosfera
terrestre es produeix una
llumdifosa de diversos co-
lors. Acostumen a ser
llums vermelles, verdes i
ataronjades. Ésmés habi-
tual en latituds altes.

Aurores
boreals de gran
intensitat

Fa uns 2,5milions d’anys van
sorgir els primers representants
del gènereHomo com l’Homo

erectus i l’Homohabilis. En
aquests fòssils és impossible
precisar el pes del cervell, per la
qual cosa s’utilitza la capacitat
cranial, representativa de lamida
d’aquest òrgan. Per exemple, la de
l’Homoerectus oscil·lava entre els
900 cc i els 1200 cc (centímetres
cúbics).

Nosaltres, en canvi, tenim una
capacitat cranial mitjana d’uns
1.350 cc, un xicmés petita que la
dels neandertals, que era
aproximadament d’uns 1.450 cc.
¿Això vol dir que els neandertals
erenmés intel·ligents que
nosaltres? Doncs, no. L’estudi
comparatiu dels fòssils i de les
eines que van utilitzar les
diferents espècies d’homínids
mostra una dada curiosa: totes es

NEANDERTALS: GRANCERVELL, BAIXA INTEL·LIGÈNCIA

I A MÉS...[ ]

Científics dels EUAaconse-
gueixen detectar casos de
dislèxia infantil abans que
comencin a llegir. L’activi-
tat cerebral de les criatures
amb risc de patir dislèxia
del desenvolupament es
veu diferent a les ressonàn-
ciesmagnètiques, abans
fins i tot que comencin a
llegir, segons un estudi de
l’Hospital Infantil de Bos-
ton. La dislèxia del desen-
volupament afectamés del
5%de tots els nens. Amés,
un de cada dos nens amb
història familiar de dislèxia
tindrà problemes amb la
lectura i l’ortografia i difi-
cultats per reconèixer pa-
raules amb fluïdesa. Tot i
que els problemes d’apre-
nentatge es donen ennens
molt petits, acostumen a
passar desapercebuts fins
que el nen arriba a l’edat
escolar, per això és impor-
tant detectar-ho abans, du-
rant l’edat preescolar, per
facilitar el seu desenvolu-
pament intel·lectual i evi-
tar possibles dificultats i
frustracionsmés endavant.

La dislèxia
infantil es pot
detectar abans

A més, les neu-
ronesdelsprimats
són lleugerament
méspetitesque les
de la resta de ma-
mífers, laqualcosa
permet empaque-
tar-ne més en el
mateix espai i en
conseqüència ac-
celerar la comuni-
cació entre elles,

una miniaturització dels compo-
nents comparable a la dels transis-
tors.Peròaescalabiològicaaquesta
miniaturització també té un límit
funcional, derivat de lamida de les
molècules implicades en la trans-
missió dels senyals. I les neurones
humanes pràcticament han assolit
aquest límit.Si es fessinméspetites
necessàriament haurien de conte-
nirunnombreméspetitdemolècu-
les, i això incrementaria el soroll de
fonsperquè tota la informacióhau-
ria de dependre de menys inputs.
Com en qualsevol aparell electrò-
nic, la transmissiódels senyalsner-
viososésuncompromísentre infor-
mació, energia i soroll de fons. En
resum, la intel·ligència humana in-
dividual està en un punt molt prò-
xim al seu límit evolutiu.

Tanmateix, l’espècie humana
també ha seguit una altra estratè-
gia evolutiva, la socialització, la
qual s’ha vist exponencialment
potenciada amb l’era de les comu-
nicacions i la globalització. Proba-
blement, a escala individual els
descendents de la nostra espècie
no seran gaire més intel·ligents
quenosaltres, de lamateixamane-
ra que nosaltres tampoc ho som
gairemésde comhoeren elsHomo
sapiens quan van sortir d’Àfrica.
Però socialment gaudimd’un altre
tipus d’intel·ligència, la intel·li-
gència col·lectiva, que és fruit de
l’esforç demultitud de cervells en
comunicació, una cooperació d’in-
tel·lectes raonablement anàloga a
la dels mòduls especialitzats del
cervell delsmamífers, a la qual en-
cara li queda encaramolt camí per
explorar.eors

MINIATURITZACIÓ
Les neurones
humanes ja no
podendisminuir
gairemés demida
perquè això
incrementaria el
soroll de fons dels
senyals nerviosos.
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van especialitzar en la fabricació
d’unes einesmolt concretes, però
no es detecta cap innovació
significativa des dels seus orígens
i fins a la seva extinció.

En el cas dels neandertals, les
eines que fabricaven i utilitzaven
fa 250.000 anys eren
exactament lesmateixes que
encara feien servir quan es
van extingir, fa només
30.000 anys. I cap altre
homínid ha produït
expressions artístiques
generalitzades i abundoses.

L’anàlisi del genoma
neandertal ha revelat
l’existènciade78gens
implicatsenel
desenvolupamentdel cervell
quepresentendiferències
significatives respectedels
nostres.Algunsd’aquests
gens intervenenen la

formacióde l’escorça cerebral i
en la sevaplasticitat, quees
mantenendurant tota lavida
moltméssemblantsalsdels
infants. Efectivament, lamida
nohoés tot. Laplasticitat també
formapartde la intel·ligència.
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