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BLOG DEL DIA

Segurament uns quants de vos-
altres vau llegir que finalment a
Irlanda es van convocar elecci-
ons nacionals per al pròxim dia
25de febrer.Desprésdel deteri-
orament de l’estat del país de
manera vergonyosa, tot enga-
nyant els ciutadans d’Irlanda i
amagant-los informació (FMI,
NAMA, etcètera), finalment es
vandecidir a fer-ho. L’actual ta-
oiseach (cap del govern), Brian
Cowen, va dimitir com a líder
del seu partit però encara se-
gueix al capdavant del govern
fins a les eleccions. Cada cop
que segueixo les notícies i pro-
grames relacionats ambpolítica
irlandesa i hi apareix en Brian
Cowen, em fa pena i tot de veu-
re’l. Va ser elministredeFinan-
ces que ens va portar a la crisi.

Eleccions a Irlanda

Autors: J.Junyent i Noemí Casas
Del blog Cafèirlandès aAra.cat

L
es persones tendim a
classificar el coneixe-
ment humà en discipli-
nes. Sovint, però, els co-
neixements s’encaval-

queniescomplementen,per laqual
cosa cal mantenir també una pers-
pectiva generalista, comm’agrada
fer en elsmeus articles i llibres i en
la meva recerca. Un treball recent
publicat a The Proceedings of the
National Academy of Sciences rela-
ciona la genètica de poblacions i la
sociologia de l’amistat. La genètica
de poblacions és la branca de la bi-
ologia que estudia la freqüència re-
lativa de les diverses variants gèni-
ques en una població i com varien
enel decursdel temps, enel benen-
tès que totes les variants gèniques
es transmeten de pares a fills se-
guint un patró familiar. Però quan
homanalitzagrupsconcretsdeper-
sonesdinsunasocietatmésàmplia,
no s’hade restringirnomésal patró
estrictament familiar, perquè tam-
bé ens agrupem en estructures no
familiars, com les de l’amistat.

Tradicionalment, l’amistat s’ha
estudiat des del punt de vista soci-
ològic com la tendència a establir
amistatambpersonesamblesquals
ens assemblem en determinats as-
pectes –un procés conegut com a
homofília– però amb les quals, al
mateix temps, ens diferenciem en
altresaspectes–heterofília–,comés
el cas de les relacions en què s’esta-
bleixunpatróde lideratge i submis-
sió. Sens dubte, com a mínim una
part d’aquestes semblances i dife-
rènciesésdegudaa la influència so-
cial i aprocessos inconscientsd’ho-
mogeneïtzació idiferenciaciócultu-
ral.Però,podenser tambécausades
pelgenomadelespersones implica-
des? És a dir, és possible que esta-
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blim més fàcilment amistat amb
aquelles persones que en algun as-
pecte determinat siguin genètica-
mentmés semblants a nosaltres, o
bé més diferents? Aquesta idea no
és pas heterodoxa. Per exemple, se
sapquealgunesauss’agrupenenes-
tols no familiars atenent a les seves
semblances genètiques. I en la nos-
tra espècie s’ha demostrat que, in-
conscientment, tenim tendència a
aparellar-nosamblespersonesque
tenendeterminatselementsdelsis-
tema immunitari diferents als nos-
tres –l’anomenat sistemaHLA–, la
qual cosa propicia que els descen-
dents que puguin sorgir d’aquestes
unions tinguinunsistemaimmuni-
tari robust.

En el treball que esmentava a
l’inici de l’article, es vaanalitzar, en
diversosgrupsd’amicselsmembres
dels quals no tenien cap relació de
parentesc, la semblança pel que fa

a les variants gèniques de sis gens
concrets, uns gens que ja se sabia
que influeixenelcomportamentso-
cial.Els resultatsvanserespectacu-
lars, tantdesdelpuntdevistagenè-
tic com sociològic. Es va veure que,
demanera inconscient,homté ten-
dènciaaestabliramistatambperso-
nesque tenen lesmateixesvariants
gèniques del gen DRD2 –homofília
per DRD2– i, en canvi, amb perso-
nes que presenten variants gèni-
quesdelgenCYP2A6diferentsa les
pròpies–heterofíliarespecteaquest
gen–.És adir, quedels sis gens ana-
litzats,dosestan implicatsen la tria
de les amistats. Quants en trobarí-
em si n’analitzéssimmoltsmés?

Noés fàcil, però, interpretarcor-
rectamentaquesteshomofílies ihe-
terofílies genètiques. El gen DRD2
és un receptor de la dopamina, un
neurotransmissor implicatenmul-
titud de comportaments socials, i
s’ha relacionat amb la tendència a
l’alcoholisme. I el gen CYP2A6 du
informació per a la síntesi d’un en-
zimimplicaten l’oxidaciódemoltes
substàncies tòxiques, entre les
quals hi ha la nicotina, i s’ha relaci-
onat a la capacitat d’oberturamen-
tal cap a l’estudi d’unmateix.

A banda d’aquests detalls con-
crets, les implicacions generals des
delpuntdevistagenètic i sociològic
són enormes. Per esmentar-ne no-
més dues, aquesta troballa implica
que la selecciónatural tambépugui
actuar a nivell de grups socials, no
únicament de llinatges familiars. I
planteja la qüestió de comtriem les
amistats presencials i les no presen-
cials, a través de xarxes socials vir-
tuals. I també dóna una nova di-
mensió a l’expressió “Digue’mamb
qui vas i et diré com ets”, una di-
mensió genètica.

Les persones tenim
tendència a establir

amistats amb persones
que tenen unesmateixes

variants gèniques

Eliminar els 80 km/h,
un pas enrere

Laimplantacióde la limitacióals80
km/h a la primera corona es va fer
amb l’acord dels municipis i con-
sells comarcals afectats. Lamesura
es va prendre per qüestió de conta-
minació atmosfèrica, soroll i sinis-
tralitat, i les opinions d’alguns ex-
perts van corroborar-la. Però, per
error, no es van consultar certs es-
tamentscatalans, i algunvadesesti-
mareldiàleg.Ambmolta influència
en l’entorn de l’actual govern de la
Generalitat, tots van fer campanya
contra lamesura.

Només he sentit l’opinió de po-
lítics, i seria bo saber l’opinió d’ex-
perts, sobretot en canvi climàtic,
ja que amb aquesta nova mesura
no es guanyen més de dos minuts
per anar de Molins de Rei fins a
l’entrada a la Diagonal, i a tothom
ja ens agradaria anar a 80 km/h en
aquest tram.

Siensdiuenquepodemcontami-
nar més, quan els nivells de conta-
minació baixen, femun pas enrere.
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TWITTER

David de l’Ametlla (@desdelametlla)
“Afegint@diariARA almapa delmóndels dia-

ris www.newspapermap.com”
TWITTER

Carles Gala (@carlesgala)
“Al@diariARAhi hamoltes notícies que par-
len deTwitter. És una gran font d’informació”

FACEBOOK

Violant d’Hongria
“Quinamania amb el cafè per a tothom.

I si Catalunya vol un caputxino o un cigaló?”
ARA.CAT

Seny
“Noentencperquèunamanifestaciód’unmilió

depersones enunaciutat demésdevint
milions causa tant rebombori internacional si
aCatalunyavamfer elmateix i somsismilions”

ARA.CAT

Barna-08027
“Una visita de cortesia, i per educació, no se
li pot negar a cap rei o cap d’estat de cap país.
Espanya i Catalunya han de ser amics i aliats,
mai enfrontats ni enemics. Una altra cosa

és que encara estem instal·lats en el conflicte
permament que va començar fa 300 anys.
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formiga
“Em sembla perfecte queMas viatgi en classe
turista... Famolt de temps que [els polítics]

haurien de fer-ho”

No ens apalanquem

En dies com aquests, en què alguns
païsosveuentrontollar lesdictadu-
res que els han fet callar durant
llargsperíodesde temps (omésque
veient com trontollen, fent tronto-
llar) empregunto si jo, amb23anys
isensehaverviscutsituacionsdere-
volució social d’aquest tipus, sóc
conscient que aquí tambévapassar
tot això. Parlem demillorar el dia a
dia, de poder tenir llibertat d’ex-
pressió, democràcia, i cal recordar
que arribar a tenir això ésmalaura-
damentmolt difícil. El poble va ha-
verde lluitar.Voldria felicitarelpo-
ble tunisià i egipci per creure en un
paísmillorperatothom.Mais’hade
deixar de lluitar pel que es vol. No
ens podem apalancar.
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Vigileumolt
què tatxeu

�Tatxar i taxar deriven del llatí taxare,
que vol dir toquejar i per extensió avaluar.
Per avaluar si el meló està al punt abans el
toquegem, però si en volem estarmés segurs
el tatxem, és a dir, n’extraiem una porció o
tatx, en fem un tast. Aquest tatxar és força
inusual.El tatxarque lagentdiunormalment
té dos altres sentits: qualificar negativament
i passar una ratlla damunt un escrit.

�Podem tatxar algú d’avar? Jo sempre
havia pensat queno, però elDIEChoadmet:
diuque tatxar té tots els sentits de taxar, i un
dels sentits de taxar és imputar defectes a
persones o coses. En aquest cas jo prefereixo
titllar, però elDIECnomésdeixaque titllem
persones, no pas coses. Amb el diccionari a
lamà, doncs, unes paraules només es poden
taxaro tatxar d’imprudents,però jo, estirant
una mica l’ús de titllar, les titllaria.

�Podem tatxar el que hem escrit? La
normaenaquest punt és clara: nohoadmet.
Sí que ho admet l’Alcover-Moll, que diu que
ve de tatxa en el sentit de taca. Sembla que el
tachar castellà també ve de taca: la tache del
francès. La norma ens proposa que diguem
ratllar i barrar. Trobo el tatxar prohibit en
AlexandreGalí, Blai Bonet i Ferran Soldevila.
Si és barbarisme, no ho és de fa quatre dies.
I el veig molt més necessari que els altres:
ratllar o barrar paraules em sona bastant
estrany. Una bona norma també hauria de
pensar en les necessitats del parlant.
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