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“La fidelitat
és, enmolta
mesura,

una qüestió
genètica”

MARTA
BAUSELLS

David Bueno (Barcelona, 1965) es
dedica a investigar com la biologia
determina la nostra conducta. Pro-
fessoralaUB,actualmenttreballaen
recercaal voltantdecomes formael
nostre cervell i també al Centre de
Recerca i Estudis en Conflictologia
de laUOC, enquèaporta la perspec-
tiva genètica a l’estudi de per què al-
gunes persones sónmés agressives
qued’altres.ElseullibreL’enigmade
la llibertat (Bromera, 2010) ha gua-
nyatl’últimPremiEuropeudeDivul-
gacióCientífica.

Per què la llibertat és un enigma?
Perquèalespersonessempreensha
agradat sentir-nos lliures. Fins ara
això s’haviamesurat des d’un punt
de vista filosòfic, però últimament
molts descobriments en genètica i
en neurociència porten a pensar
que potser no som tan lliures com
ens pensàvem. Per exemple, hi ha
gensquetenenalgunesvariantsque
condicionen que tinguem neguits
espiritualsono, lanostra tendència
sexual, o que siguemmés o menys
agressius, altruistes o fidels. Fins i
totmarquencaracterístiquesde les
tendènciespolítiques–sietsmés li-
beral omés conservador, noqui vo-
tes–. Això ha fet que sorgeixin un
conjuntdeneurocientíficsquepro-
posen la hipòtesi que no tenim cap
interval de llibertat. Però és un
enigma.

Vostè pensa que som lliures?
Jopensoque,malgrat el grancondi-
cionamentdelsgens,síquetenimun
certintervaldellibertat.Unaraóclau
és que som una espècie creativa.
Hem basat la nostra supervivència
en la creativitat, inventem coses
constantment. I som l’única espècie
quehofa.Percrearcaltenirideesno-
ves,ques’handebasarenuna lliber-
tat de pensament –petita, perquè
d’idees creatives en tenimmolt po-
quesal llargde lavida–.De fet, l’evo-
lució ho ha afavorit: quan creemco-
ses, igualquequanmengemoensre-
produïm,sentimplaer,perquèésútil
per a l’espècie i li permet adaptar-se
a ambients diferents. Són estratègi-
es de supervivència.

Elfetdepoderraonarnoensfadife-
rents dels altres animals?
Només en una cosa: totes les altres
espècies evolucionendemanera ce-
ga, per atzar, i nosaltres som la pri-
mera espècie que pot decidir cap on
vol que vagi el seu futur.

Quème’n diu del paper de l’entorn
i l’educació en lamanera comsom?
Hi influeixenmolt. Durant la infàn-
cia i la joventut és quan s’acaba de
confeccionar el cervell.Moltes con-
nexions neurals vénen predetermi-
nades, però les funcionsmés elabo-
radesesvan fentenelsprimersanys
de vida.Fins als 7 ésbrutal coms’in-
terconnecten les neurones, i fins als
23 segueixen fent-ho a bon ritme. I
aixòesfaenfunciódel’úsquefemdel

cervell. Si utilitzem molt una àrea,
s’hi produeixenmés connexions.

Elspareshipodenintervenir,doncs.
Sí.Hihapersonesquesóndenatura-
lesa biològicamés lliures, igual que
n’hihaquesónmésaltesqued’altres;
peròlallibertattambél’hemd’apren-
dre, i l’educació pot fermolt per fer
personesmés lliures omenys. L’in-
terval de llibertat amb què neix ca-
dascúelpodemfermésamplii,elque
ésmésimportant,reduir-lo.Nohem
de restringir la llibertat als nens:
quan tenen una idea i els himenys-
preem, condicionemque no en tin-
guindenoves.Elsmutilemlacreati-
vitat,quevaassociadaalallibertatde
pensar.

De tot el que fem, quina part en de-
termina l’instint i quina la raó?
Costa de quantificar, però més del
50%delnostrecomportamentvede-
terminat biològicament.

La genètica determina la fidelitat?
Enmoltamesura, sí.Hi hauns gens,
implicatsenconnexionsneurals,que
tenen algunes variants associades
claramentapersonesquemantenen
poca fidelitat deparella. I lamateixa
variantlatenentotselsmamífersque
tenen la família comabase de la se-
va estructura social.

L’amorsónnomésreaccionsquími-
ques al cervell?
Sí. Una altra cosa és que nosaltres
l’interpretem des del punt de vista
bonicd’unpratpledeflors iunapos-
tadesolfantàstica,peròespotquan-
tificar.Sentir-seenamorat, atretper
unaaltrapersona,desencadenaunes
reaccionsquímiquesalcervellmesu-
rables.Per tant, ésunareacciópura-
ment biològica.

És cert quenopot durar sempre?
Tétresfases.Unaéselcontacteinici-
al, en què instintivament valores la
compatibilitat genètica amb l’altra
persona: l’olor –que no notem– ens
diu la compatibilitat immunològica.
Després ve l’enamorament: neuro-
transmissors i hormones del cervell
que provoquen una sensació de po-
cagana,unavitalitatexagerada,des-
activen la regió del cervell de la crí-
tica a l’altre, etc.

I aquesta fase tédatadecaducitat...
Hi ha un problema: que l’enamora-
ment duri tota la vida és impossible,
perquèsegueixunsistemasemblant
aldelesaddiccionsalesdrogues.Per
mantenir elmateix efecte, cada cop
ennecessitemmésaportació.Enlloc
demorirdesobredosi,arribaunmo-
ment en què el cervell ja no pot fer
més neurotransmissors d’aquests.
S’acaba, però durant aquest temps
s’hanreforçatelsmecanismesdeme-
mòria, i comença la tercera i última
fase: l’amor a llarg termini, un plaer
més suaumolt basat en els records.
Téassociadeslesendorfines, leshor-
mones del plaer.e
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Inventar “Som l’única espècie que ha basat la seva
supervivència en la creativitat” Condicionats
“Som molt menys lliures del que ens pensàvem”
Droga “L’enamorament segueix un sistema sem-
blant al de les addiccions a les drogues”Biòleg especialista en genètica

Bueno creu que tenim un –petit–marge de llibertat per pensar. J. PIZARRO
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