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la natura, les interrela-
cions entre elements
diversos incrementen
la complexitat dels sis-

temes i les seves possibilitats.
Per exemple, la intel·ligència
que genera el nostre cervell
és molt superior a la suma de
les capacitats individuals dels
70.000 milions de neurones
que conté, cap de les quals és,
per ella mateixa, intel·ligent. De
la mateixa manera, ja fa molts
anys que la ciència no és un afer
de persones solitàries sinó el
fruit de la col·laboració entre in-
dividus i equips de recerca.

A FINAL DE 2010 PAUL BUTLER, un
jove empleat de Facebook, va ge-
nerar un mapa de l’amistat que
reflecteix les interaccions a tra-
vés d’aquesta xarxa social entre
més de 500 milions d’usuaris
d’arreu del món. Utilitzant una
estratègia similar, a principi de
2011 Olivier H. Beauchesne,
de la consultora bibliomètrica
Science-Matrix, va generar un
mapa on es reflecteixen les col-
laboracions entre grups de re-
cerca d’arreu del món. El resul-
tat és molt informatiu: Europa,
els Estats Units i el Japó, els

A grans centres de producció cien-
tífica, són l’origen i el destí de bo-
na part de les col·laboracions, i
també s’hi visualitza el pes de
les potències emergents, com
la Xina, l’Índia i el Brasil. A Euro-
pa, els nuclis amb més densitat
de col·laboracions són els for-
mats per Londres-Oxford-Cam-
bridge, Bèlgica-Holanda-Alema-
nya, la regió de París i Itàlia, i a
la península Ibèrica destaca es-
pecialment Barcelona.

PER QUÈ EXPLICO TOT AIXÒ?
Doncs perquè un estudi publicat
l’octubre de 2010 va demostrar
l’existència de l’anomenada in-
tel·ligència col·lectiva i la va
mesurar. La idea és molt senzi-
lla: com en el cervell humà, la in-
tel·ligència que emergeix d’un
grup de persones que col·labo-
ren és més gran que la suma de

les intel·ligències individuals.
Tanmateix, de les conclusions
d’aquest estudi en sobresurten
tres de molt interessants: la in-
tel·ligència col·lectiva està poc
relacionada amb les intel·ligèn-
cies individuals dels membres
del grup que la genera; el factor
que més hi influeix és la sensibi-
litat social de cada individu, i la
inclusió de més dones tendeix a
millorar la capacitat intel·lec-
tual del grup, possiblement, se-
gons els autors de l’estudi, per-
què tenen més sensibilitat so-
cial, valorada com a mitjana.

SÓN MOLTES LES REFLEXIONS
que es poden fer a partir d’aques-
tes dades. D’una banda, la parti-
cipació femenina en igualtat de
condicions és primordial per al
desenvolupament d’aquesta in-
tel·ligència col·lectiva, i la facili-

tat de comunicació i la inclusió
de xarxes socials a la nostra vida
quotidiana també la potencien, i
amb ella totes les possibilitats
que se’n deriven, com la capaci-
tat creativa i, per extensió, la lli-
bertat de pensament –un camp
de recerca que m’interessa espe-
cialment des dels vessants biolò-
gic i evolutiu, atès que és a la ba-
se de les altres llibertats.

D’ALTRA BANDA, COM A ÉSSERS
socials podem gaudir de més in-
tel·ligència que com a éssers
individuals, però, segons es
desprèn d’aquest estudi, perquè

això sigui possible el més impor-
tant és actuar amb sensibilitat
social. És com si les dades cien-
tífiques estiguessin obrint la
porta a un nou humanisme en
què raó i emocions s’interrela-
cionen. Ara que torna a agafar
una certa volada el debat de la
separació escolar per sexes,
potser seria bo que analitzés-
sim l’ensenyament i l’educació
des del punt de vista de la in-
tel·ligència col·lectiva i de la
sensibilitat social, de la poten-
ciació conjunta d’aquestes ha-
bilitats i no tant des les exclu-
sivament individuals.

La intel·ligència
de la col·laboració

LA PARTICIPACIÓ FEMENINA
ÉS PRIMORDIAL PER AL
DESENVOLUPAMENT HUMÀ

DANIEL BOADA

Professor i investigador de genètica de la UB
i divulgador de la ciènciaDavid Bueno

i Torrens

“Com en el cervell humà, la
intel·ligència que emergeix d’un
grup de persones que col·laboren
és més gran que la suma de les
intel·ligències individuals”

Passo unes hores a Corne-
llà, ciutat que era conside-
rada la capital de les mobi-
litzacions obreres... ara fa
quaranta anys. I em tro-
bo a la bústia un anunci,
en català i en castellà,

que duu el títol de Sal-
vem Cornellà! i l’explica-
ció següent: “Més delin-
qüència, més insegure-
tat, més por... Estem
farts de delinqüents!
Benvolgut amic: el poble
de Cornellà de Llobregat
està FART de la delin-
qüència que hi ha als
nostres carrers. Immi-
grants il·legals, delin-
qüents: EXPULSIÓ.
‘Via Democràtica’ es pre-
sentarà a les properes
Eleccions Municipals, el

maig de 2011”. I hi ha
dos telèfons i una adreça
de correu electrònic.

La música perversa
que lliga inseguretat-de-
linqüència-immigració
(il·legal) comença a ser
un clàssic, que no hauria
avalat la meva Alícia, que
és la de Lewis Carroll,
que va morir el 1898.
Tampoc no acabo d’en-
tendre que els autopro-
clamats pelegrins de la
Via Democràtica consi-
derin “estrangers il·le-

gals” persones com Luigi
Garcia o Fèlix Millet,
noms que rimen tan bé
amb presumptes irregu-
laritats delictives. Ni que
ens vulguin fer creure
–en això demostren una
ignorància sense fronte-
res– que l’origen de tota
delinqüència és el procés
migratori. Aquesta tesi
és com una esmena a la
totalitat de la història de
la nació catalana. En-
tenc, per això mateix,
que es tracta d’un col·lec-

tiu que juga la carta de
l’anticatalanisme sense
escletxes, amb una indis-
cutida voluntat d’arren-
car vots fent ús d’una ar-
ma que s’ha de deixar en
mans de les criatures poc
assenyades: l’apel·lació a
la por i a la inseguretat,
fenomen tan antic a casa
nostra com els bandolers
mítics o els poetitzats
lladres de camí ral.

Suposo que la fiscalia
investigarà el grupuscle,
si es decideix a participar

en la cursa electoral. Si
s’afanyen tant per posar
entrebancs, goso dir que
des la histèria menys sol-
vent, a les iniciatives po-
lítiques, altrament espe-
rançadores, que sorgei-
xen a Euskadi, no obri-
ran la porta a qui fa de la
mentida i de la confusió i
del xantatge sentimental
una eina que escau a una
societat que vol ser lliure.

L’experiència em diu
que, en temps de crisis
reals, sí, però alhora ima-
ginàries, les mesures
a favor del seny, de la
calma i del joc net hau-
rien de ser norma de con-
ducta de qui tingui res-
ponsabilitats polítiques.

No juguem amb foc!
Ignasi
Riera
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