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SABIES QUE...

Serà el protagonista d’una revolució que encara ha
d’arribar. El grafè és 200 vegadesmés resistents
que l’acer, és extremadament flexible i consumeix
menyselectricitatqueelsilici, queenelseumoment
va fer possible augmentar la capacitat d’emmagat-
zematgeidetreballdelsdispositius informàtics, iels
vaferméspetits iassequibles.Algunsapuntenque
amb el grafè s’anirà més enllà. IBM ha presentat
aquestanyelprimercircuit integratfetambaquest
material. El grafè es troba a lamina del llapis, però
lasevaestructuranoesvadescobrirfinsfasetanys.

La pasta o l’arròs es posen a l’olla quan
l’aigua bull, és a dir, quan arriba a 100
graus. Això si estem al nivell del mar,
perquè el punt d’ebullició varia de-
penentde lapressióatmosfè-
rica, que actua sobre
la superfície de
l’aigua.
Commés gran
sigui la pressió,
mésenergiacalper-
què les molècules

de líquid s’escapin a la superfície i es
transformin en gas, i més alta serà la
temperatura a la qual el líquid arriba a
bullir. Per cada 305metres d’altitud per
sobre del mar, el punt d’ebullició baixa

aproximadament1grau.Com
a conseqüència, encara

que es vegi l’aigua bu-
llint, el menjar triga
més a coure’s. També

pot variar davant un front
d’altes o baixes pressions.

ELGRAFÈÉS200VEGADES
MÉSRESISTENTQUEL’ACER

CIÈNCIA DE CADA DIA

FERBULLIRL’OLLA...ADALTDEL’HIMÀLAIA

E
l cervell és l’òrgan més
complex del nostre cos,
especialment pel que fa
al seu funcionament.Els
70.000 milions de neu-

rones que el formen són responsa-
bles de tota la nostra vida mental i
de les seves potencialitats, que in-
clouendesde lamúsica i l’art fins al
llenguatge, i de la capacitat creati-
va a la d’establir relacions socials
complexes.Comqualsevol altreòr-
gan, necessitaun subministrament
constant d’energia. De fet, és el que
més en consumeix: malgrat repre-
sentar només el 2% del pes corpo-
ral, consumeix el 20% de l’oxigen
que inspirem.

La reducció dels budells

Unapreguntaquedesdefaanyspla-
naentreels investigadorsésdequi-
na manera el cos humà pot cobrir
els requeriments energètics d’un
cervell tres vegadesmés gros que el
d’un ximpanzé, el parent viu més
proper que tenim. El motiu de la
preguntaéssimple: la sevamidaso-
bredimensionada fa que sigui molt
méscostósdemantenirdesdelpunt
devistaenergètic,peròtanmateixel
consumrelatiuglobald’unximpan-
zé és idèntic al nostre.

Unade leshipòtesismésversem-
blants i acceptada fins ara conside-
ra que la incorporació de carn a la
dietava incrementar laquantitatde
nutrients i d’energia disponibles.
Aquest fet, juntamentambelposte-
rior control del foc, va permetre un
progressiu escurçament dels bu-
dells, atès que per pair la carn i els
aliments cuits no cal un budell tan
llarg. I, al seu torn, l’escurçament
dels budells va permetre una redis-
tribucióde lasangdinselcos–si són
més curts necessitenmenys sang–,
demanera que va quedarmés sang
disponibleper transportarambefi-
ciència tots els nutrients i l’energia
necessaris fins al cervell.

Greix, locomoció i reproducció

Tanmateix, aquestahipòtesi tan in-
tuïtivamaihagauditd’unsuportex-
perimental gaire fort. Per compro-
var-la, l’equip de Karin Isler, de
l’Institut d’Antropologia de la Uni-
versitat de Zurich, ha analitzat la
correlacióentre lamida iel consum
energèticdelcervell i elsdediversos
òrgans i teixits, com el cor, els pul-
mons, els intestins, lamelsa i el tei-
xit adipós, entre d’altres, en 100 es-
pècies demamífers, incloses 23 de
primats. La conclusió principal
d’aquest estudi, que acaben de pu-

El cervell humà és un engranatge complex que
consumeix lamajor part de l’energia del nostre cos
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Comalimentar
70.000milions
de neurones

ció de teixit adipós en l’espècie hu-
mana n’hauria pogut limitar la su-
pervivència.Perònohaestatpasai-
xí, atès que ha quedat compensada,
precisament, per una de les princi-
pals conseqüències de lamajormi-
dadel cervell: l’incrementde les ca-
pacitatsmentals.

I aquestes capacitats permeten,
com destaca l’equip de Q.D. Atkin-
son, de l’Institut d’Antropologia
Cognitiva i Evolutiva de la Univer-
sitat d’Oxford, en un altre article
publicat el 10 denovembre també a
Nature, l’establiment de relacions
socials complexes. Segons aquests
investigadors, que han analitzat la
sociabilitatdediversosgrupsdepri-
mats, la capacitat de vida social
“s’ha anat produint progressiva-
ment en el decurs de l’evolució dels
primats”,enparal·lela l’augmentde
midadel cervell i a la disminucióde
teixit adipós, i “ha facilitat l’evolu-
ció de comportaments coopera-
tius”, com els que afavoreixen l’ali-
mentació conjunta del grup i la su-
pervivència dels descendents. Pot-
ser és així com petits canvis
metabòlics hanpermèsque siguem
com som.e

CONSUM
ENERGÈTIC
El cervell
suposa un
2%del
nostre pes
corporal,
però fa servir
el 20%de
l’oxigen que
respirem.
Això és
possible
perquè
l’evolució va
fer que altres
òrgans
disminuïssin
les seves
necessitats
energètiques.
THINKSTOCK

blicar aNature, és que, a diferència
del que es pensava fins ara, i en pa-
raulesdels investigadors, “el submi-
nistrament extra d’energia que ne-
cessitael cervellhumàprovésobre-
tot de la disminució de la quantitat
de teixit adipós (de greix), i d’un re-
direccionament del consum ener-
gètic destinat a la locomoció (grà-
cies al bipedisme), al creixement i
a la reproducció (gràcies a una dis-

minució de la taxa de natalitat i a la
cura de la descendència)”.

La sociabilitat i el cervell

Aquesta conclusió presenta una
conseqüència interessant. En tots
els mamífers, les reserves de greix
subministrenenergiadurant les in-
evitablesèpoquesd’escassetatd’ali-
ments pels canvis estacionals cí-
clics. En aquest sentit, la disminu-


