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 vegades, els científics
hauríem de mossegar-
nos la llengua.” El pri-
mer cop que sóc cons-

cient d’haver pensat això va ser fa més
d’una dècada i mitja. Un equip d’inves-
tigadors va descriure un gen que con-
trola la formació del cap. Des del punt
de vista de la biologia del desenvolupa-
ment, on realitzo una part de la meva
recerca, va ser una troballa sensacio-
nal. Tanmateix, acabaven l’article
dient: “La manipulació d’aquest gen
permetria obtenir embrions humans
sense cap que podrien ser utilitzats
com a font d’òrgans per a trasplanta-
ments.” Atesa l’absoluta impossibili-
tat científica de fer-ho, l’únic que bus-
caven era ressò mediàtic per a la seva
projecció professional, per sobre de
qualsevol consideració ètica. Casos
tan exagerats com aquest són extre-
mament rars, però penso que cal de-
nunciar-los públicament perquè, en
opinió de qui signa, aquestes mostres
de deshumanització científica van
contra l’esperit més profund de la
ciència: contribuir a l’avenç humà en
totes les seves vessants, com cons-
tantment demostren la major part de
científics amb les seves troballes. I, a
més, poden establir un perillós prece-
dent en altres treballs, en què hom va-
lori més la seva projecció professional
que els aspectes ètics, malgrat sigui a
una escala molt menor. Fa uns quants
dies va caure a les meves mans un altre
treball de característiques similars.

TRES INVESTIGADORS DEL QUEBEC, Lió i
Harvard han escrit un article a la re-
vista Frontiers in Human Neuros-
cience on defensen la utilitat d’incre-
mentar el potencial físic i mental dels
soldats i policies estimulant el seu cer-
vell. Es coneixen dues tècniques no
invasives que permeten fer-ho: l’esti-
mulació magnètica repetitiva i l’elèc-
trica. S’ha vist que aquestes tècni-
ques, en funció de les zones del cer-
vell on s’apliquen, permeten millorar
transitòriament aspectes com ara la
precisió motora i el to muscular, la ca-
pacitat de focalitzar l’atenció durant
períodes més llargs de temps, el con-
trol de les respostes impulsives i
agressives, el nivell de risc a assumir,
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la memòria de treball, la capacitat de
planificació i, també, curiosament,
la facultat de mentir de manera con-
vincent. Aquestes tècniques s’han
començat a aplicar en persones que
han patit lesions cerebrals, amb l’ob-
jectiu de facilitar llur recuperació.
Els resultats són molt positius, però
la novetat d’aquest treball és que
proposen d’utilitzar-les en persones
sanes de dues professions molt con-
cretes relacionades amb la “segure-
tat” interior i exterior, per incre-
mentar llurs capacitats normals.

ELS ASPECTES ÈTICS són ben evidents,
per exemple pel que fa al control que
exerceixen les elits dirigents sobre la
població civil als països autoritaris a
través dels cossos de seguretat, sobre-
tot però no únicament en aquells on
manca democràcia. Però en el seu tre-
ball els autors només dediquen tres
frases als aspectes ètics, en les quals
justifiquen que “ells no s’han d’ocupar
d’això”. Discrepo. Els científics, com
qualsevol altre professional la feina del
qual pot tenir un impacte directe en la
societat –estadistes, polítics, econo-
mistes, empresaris i un llarg etcètera
d’altres activitats–, tenim una respon-
sabilitat no només cap a nosaltres ma-
teixos i la nostra progressió professio-
nal, sinó també, i de manera primor-
dial, cap a la societat a la qual servim.
Començava l’article dient que en oca-
sions “hauríem de mossegar-nos la
llengua”. Rectifico: hauríem d’incor-
porar sempre un humanisme ètic més
profund a les nostres propostes.
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 vegades em passa que, transitant pels
carrers que es fan estrets al Gòtic de

Barcelona, em trobo enmig d’un grup de tu-
ristes que, sense voler-ho, impedeixen el
pas. En principi m’hi sento atrapada, busco
un forat per avançar-los, però sovint em dei-
xo anar, em perdo en la petita multitud, ima-
gino que sóc una turista en la ciutat que ha-
bito. Tot passa en un moment, fins a arribar
a un carrer més ample o una plaça en què,
sobretot si és la de Sant Jaume, és possible
abandonar el grup. Durant aquest moment,
puc observar algun rostre, puc intentar es-
coltar una conversa, si entenc què diuen,
puc voler mirar un edifici com si fos una tu-
rista, de manera que se’m pugui fer excep-
cional i en certa manera admirable. Però, pel
que fa a aquesta última possibilitat, m’ado-
no que voldria imitar un turista imaginari
perquè aquells que m’envolten no miren.

Passen pels llocs i, sense aturar-se, fotogra-
fien i potser filmen. Però no miren.

Avui mateix, fa poques hores, travessava
el carrer del Bisbe enmig de turistes i de cop
m’he adonat que la majoria aixecaven un
braç per fotografiar el pont d’estil neogòtic
que, unint la casa dels Canonges amb el Pa-
lau de la Generalitat, va construir-se l’any
1928, cosa que fa present que el barri Gòtic
és una invenció. Ningú no mirava el pont. El
fotografiaven de pas i ni tan sols el miraven a
través d’un objectiu. No és que em sorpren-
gui. De fet, és una evidència respecte a l’acti-
tud del turista, és a dir de qualsevol de nosal-
tres. Quina experiència tenim dels llocs?
Quin record en tindrem? Fa molts d’anys,
potser vint-i-cinc, a la sortida de les termes
de Caracalla vaig veure asseguda en un cot-
xe una dona que esperava un home que
aleshores arribava amb una càmera de vídeo
amb la qual havia filmat el lloc. Ella ni tan sols
va entrar i qui sap si després va veure les
imatges. Aquell dia em va estranyar. Ara,
amb tantes càmeres, m’estranya que algú
es pari en un lloc, que miri detingudament
amb els seus ulls, que no fotografiï res.
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Els turistes passen pels
llocs i fotografien i potser
filmen. Però no miren.
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