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descobriment ha estat reconegut
amb el premiNobel de física.

CÈL·LULESMÀGIQUES
Lamedicina regenerativapermet re-
pararoreemplaçarteixitsoòrgansda-
nyats.L’aspectemésvisiblesónleste-
ràpies amb cèl·lules mare. Aquest
2010 s’ha fet el primer assaig en hu-
mansambcèl·lulesembrionàrieshu-
manes–enpacients afectatsper lesi-
onstotalsdemedul·laespinal–.Tam-
bés’han iniciatels assajosper tractar
l’ictus ambcèl·lulesmareneurals de
fetusavortatsdemaneranatural,iper
tractar la malaltia de Stargart, que
provocadegeneracióretinaliceguesa.

COSMOLOGIA
S’ha demostrat que l’acceleració de
l’expansió de l’univers està provoca-
daperlapresènciad’energiafosca.Ai-
xòhapermèssuggerirquel’universés
pla:contéproumatèriaiprouenergia
per estar situat just al límit entre la
possibilitat que en un futur es torni
a col·lapsar obéque continuï expan-
dint-sepersempremés.S’hademos-
trat la hipòtesi deHawking: a la vora
dels forats negres es generen cons-
tantmentparelles departícules.e

tambéés lamésaltade lesqueesco-
neixen, i és superior a la de la plata.
Aquestes característiques i altres
trets l’han convertit en unmateri-
al excepcionalment apte per amúl-
tiplesaplicacions,desdelcampdela
medicina fins al camp de l’electrò-
nica.Fa justunanyvamdisposarde
les primeres mostres macroscòpi-
quesd’aquestmaterialperpoderes-
tudiar-ne les característiques. El

tenmodificacions epigenètiques al
gendel receptordeglucocorticoide,
unahormonad’actuaciócerebral, la
qual cosa podria augmentar la seva
propensió a la depressió, al suïcidi
i a cometre també abusos.

GRAFÈ
Elgrafè és elmaterialmés resistent
quees coneix, unes200vegades su-
periora l’acer.LasevaconductivitatL

a relació entre el càncer i
lesmodificacionsepigenè-
tiques, les múltiples apli-
cacionsdelgrafè,elsaven-
ços enmedicina regenati-

va i els descobriments en l’àmbit de
la cosmologia hanmarcat l’actuali-
tat científica.

EPIGENOMA
L’epigenomaésel conjuntdemodi-
ficacions químiques de la cromati-
na –és a dir, de l’ADN i de les prote-
ïnes que li fan de bastida, les histo-
nes–. Aquestesmodificacions con-
tribueixen a la regulació de
l’activitat gènica idepenen, enpart,
de factors ambientals. Durant
aquest any hem constatat que dar-
rere demolts casos de càncer hi ha
modificacions epigenètiques, i que
n’hi haqueafectenaspectes impor-
tantsdelnostrecomportament.Per
exemple, hem comprovat que els
nens que han patit abusos presen-

tre obstacle superat. I quan hi hau-
rà una presidenta del Govern?

L’excel·lència es diu Barça
Es pot jugar amb perfecció a fut-
bol, també contra el gran rival (7)
Fins i toteldiari francèsL’Équipeva
regalar als seus lectors el vídeo del
5-0.Els francesos,quetambéesvan
inventar el premi de la Pilota d’Or
(gestat per la revista France Foot-
ball i que aquest 2010 es concedeix
per primer cop demanera conjun-
ta amb la FIFA), no fan les coses
perquè sí. La golejada que el Barça
de Pep Guardiola va infligir al Ma-
drid s’hauria d’etiquetar com una
obra d’art. Els blaugranes van ser
capaços de repetir la gesta del Dre-
am Team de Cruyff, amb l’afegit
d’undomini abassegador en el con-
trol de la pilota que va convertir el
conjunt blanc en un equip vul-
gar. Mourinho va veure al
Camp Nou la millor obra
futbolísticaquerecorda.De
fet, el tècnic portuguès ho
sabia des de feia temps. A
Barcelona fan teatredelbo.
I futbol!

Perduts al sofà
El final d’una sèrie pot
aturar el món (8)
La sèrie Perdidos (Lost
en anglès) es va acomi-
adar dels seguidors
fent història. El capí-
tol final després de
sis temporades
d’emissió (The end),
que es va emetre de
manera simultània a
60 països, va generar
expectaciómundial. El
fenomen es va amplifi-
car gràcies a internet. El
desenllaç, decebedor per a
alguns i genial per a altres, va
marcarunanova fita alTwitter.El

hashtag#Lost va representar prop
del 4,5%dels tuits publicats a tot el
món durant lamatinada d’emissió
del capítol final, que també va pro-
vocar la creació de nombrosos
grups al Facebook.

Desastre al golf de Mèxic
Una plataforma petroliera pot
provocar una catàstrofe sense
precedents (9)
Es necessitaran anys de paciència i
treball per recuperar la vitalitat de
l’ecosistemamarídelgolfdeMèxic.
El vessament de petroli provocat
per l’explosió de la plataforma de
BritishPetrolium(BP) l’abrilpassat
esvaconvertir en lapitjor catàstro-
fe mediambiental de la història.
Malgrat els treballs per segellar la
fuita, es van vessar al mar uns
62.000 barrils de cru al dia (gaire-
bé 5 milions de barrils en total).
Aquestaxifra superaels3,3milions
debarrilsvessatsa labadiadeCam-
pecheper lapetrolieramexicanaIx-
toc I el 1979, considerat fins aquest
2010 el desastre ecològic més gran
de lahistòria.Lesgreusconseqüèn-
ciesde lanegligènciadeBPvanpro-
vocar que Barack Obama anunciés
un enduriment de les condicions
per concedir permisos a les empre-
sespetrolieresperperforara lacos-
ta dels Estats Units.

La taca de la pederàstia
El Papa no té més remei que
demanar perdó (10)
Benet XVI ha hagut d’afrontar el
debat de la pederàstia a l’Església.
AlVaticàencarase l’acusadeser te-
bi en l’atenció a les víctimes d’abu-
sos sexuals i elPapanohapogutob-
viar durant aquest 2010 el dany co-
mèspels capellanspedòfils.Elpon-
tífex va demanar perdó al juny, en
l’acte final de l’Any Sacerdotal, ce-
lebrata laplaçadeSantPeredavant
de 15.000 preveres. Va escenificar

Laporta omnipresent
Es pot ser diputat i president
del Barça el mateix any (6)
JoanLaporta éshomed’agafardre-
ceres. Directe, impetuós i persua-
siu,aLaporta feiatempsquese li lle-
gia al rostre la voluntat d’encetar la
carrera política. Amb pressa per
passard’unatribunaaunaaltra,del
CampNou al Parlament, l’expresi-
dentdelBarçavaalçar labanderade
l’independentisme exprés quan
mésesllanguidaestavaERC.Lapor-
tavatancar l’etapablaugranacolgat
de títols i, embalat com anava, va
pensarque tambépodia serdiputat
si s’hoproposava.Vacrearunpartit
nou (Solidaritat Catalana per la In-
dependència) en un temps rècord,
va refusar unmatrimoni amb Joan
Carretero i,desprésd’uncampanya
monotemàtica, va fer-seun foradet
a l’hemicicle amb quatre diputats.
Que n’aprenguin!

Dones al poder
Una dona pot assolir la presi-
dència del Parlament
Es donava per fet que si ArturMas
obtenia una victòria còmoda el 28-
N, Núria de Gispert seria l’escolli-
da per exercir la presidència del
Parlament.Méssenzillaque les tra-
vesses dels consellers, la notícia es
vaacabar concretant.DeGispert va
rellevarel republicàErnestBenach,
que havia estat el president de la
cambra en les dues últimes legisla-
tures. Jurista de professió i filla del
primer conseller de Justícia del go-
verndePujol, la diputadad’Unióva
posar èmfasi en la necessitat de ca-
minarcapa la igualtat realentregè-
nereseneldiscursd’estrenadelcàr-
rec. “Les dones, llevat d’alguns ca-
sos, no hem escrit la història fins
ara, peròvolemescriure-la enel fu-
tur”, vaexpressarDeGispert.Unal- 7

Valuós
L’anàliside les
propietatsdel
grafèhaestat
recompensat
ambelNobel
defísica

Progressos
Elsavenços
enelcamp
de lamedicina
regenerativa
generen
esperança

Catàstrofe
Elvessament
decrualgolf
deMèxicés la
pitjoragressió
quehapatitel
mediambient

Pederàstia
BenetXVI
hacorregit
la tebiordel
Vaticà,però
elsgestosno
sónsuficients
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Unaltre5-0
El Barçava
excel·lir fins
alpuntque
elMadridva
semblarun
equipvulgar

10

6

L’UNIVERS TÉUNCOSTAT FOSC
L’energia fosca, clau en l’expansió de l’univers. SHUTTERSTOCK

David Bueno
PROFESSOR I INVESTIGADOR

DE GENÈTICA DE LA UB


