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EL GENOMA EN EL TRANSCURS DEL TEMPS I L'EVOLUCIÓ
COM A ESTRATÈGIA PER A LA PERDURABILITAT DE LA VIDA
Excm. Sr. JAUME BERTRANPETIT I BUSQUETS
Institut de Biologia Evolutiva (IBE, CSIC-UPF),
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Membre de la RACAB, de l’IEC i de l’Academia Europaea

En aquest treball presento una visió de com és l’estudi de la vida i l’evolució i
com n’és, d’essencial, la propietat de permanència en el temps. Aquesta permanència, atès que s’esdevé per mitjà d’una successió de nous assaigs al llarg del temps
(els individus, nosaltres), permet la introducció de canvis que són la base perquè
tinguin lloc la diversitat i l’evolució. Ens interessa conèixer els paràmetres del canvi,
a partir dels quals podrem reconstruir el passat i obrir una finestra al futur genètic de
la nostra espècie. Per a entendre la complexitat i la diversitat de la vida, és essencial
conèixer la informació del genoma i els models de canvi en el transcurs del temps.

LA DESCRIPCIÓ DE LA VIDA I DELS SEUS COMPONENTS
Els intents de comprensió de la vida, en la seva unicitat i en la seva diversitat, han
anat molt lligats als mètodes d’observació, que en permeten la descripció. D’entrada,
atès que nosaltres mateixos en som partícips com a entitats vives, hem partit de la
percepció dels nostres sentits: allò que veiem, sobretot. I, és clar, la nostra vista és
un mecanisme fantàstic per a percebre el món a una determinada escala, però no
per a copsar coses molt grosses, molt petites o que es mostren a escales temporals
molt llargues. La visió ha sorgit per adaptar-nos a l’entorn, no per entendre allò que
veiem. Per això no ens ha de sobtar que grans avenços en biologia es produïssin
quan es van poder observar coses petites no visibles a l’ull nu. L’holandès Antonie
van Leeuwenhoek, considerat pare de la microbiologia i inventor del microscopi,
va ser el primer a observar —i, per tant, a demostrar que existeixen— els microorganismes, com ara protozous o bacteris, i cèl·lules com espermatozoides o glòbuls
vermells, i va descobrir el que ell anomenà animàlculs (dierkens, en holandès).
Posteriorment, la visualització de la vida petita ha propiciat altres grans esdeveniments, centrats en les tècniques microscòpiques basades en llum o en electrons. El
més interessant és que l’exclusiva visió a través de la llum (petita regió de l’espectre
de radiació electromagnètica que els éssers vius són capaços de percebre com a representació de l’entorn) és només una mínima aportació a la imatge de la vida. I, de
fet, la biologia cada vegada més ha considerat les unitats més petites com a elements
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constitutius i explicatius de la fisiologia i de la funció. Per això, el desenvolupament
d’eines per anar encara a una escala més petita ha portat al desplegament de moltes
altres microscòpies, basades en les tècniques de microscòpia de sonda d’escaneig
(scanning probe microscopy, SPM), que inclouen el microscopi d’efecte túnel i el de
força atòmica, amb els quals es poden copsar estructures a nivell molecular i atòmic.
Certament, veure és una de les moltes maneres que tenim de copsar el món.
Per a coses petites, disposem de moltes altres tècniques que ens permeten inferir
estructures elementals i faciliten la visualització de moltes estructures extremament
petites. Així, el gran èxit de la biologia molecular ha consistit a inferir estructures i
composicions a partir de tècniques diverses, algunes de les quals produeixen models
que ens poden recordar imatges (com les estructures de proteïnes obtingudes per
cristal·lografia de raigs X) o que ens informen dels components de les macromolècules, com les tècniques de seqüenciació de DNA o de proteïnes.
Un dels grans reptes de la biologia ha estat i continua sent el valor i la importància que donem a la descripció dels éssers vius o d’estructures biològiques, a causa
de la necessitat d’explicar-ne les formes, les característiques o les composicions, ja
que volem descripcions molt acurades dels éssers vius, tant de la seva morfologia (que
es poden dur a terme a ull nu), com de l’estructura molecular (les quals són molt
detallades i requereixen molta tecnologia).

Per què calen les descripcions?
La biologia és plena de descripcions. Primerament, dels naturalistes, que elaboren llistes inacabables de les distintes formes que comprenen tota la diversitat de
la vida. Comptar els peus del centpeus ha esdevingut un tòpic denigrador i injuriós
de la feina feta per les generacions, encara existents, de naturalistes; per sort, però,
moltes descripcions morfològiques es pogueren lligar a funcions i prengueren sentit
a través de la fisiologia. Posteriorment, s’han dut a terme descripcions d’entitats cada
vegada més petites, des de l’anatomia passant per la histologia, la biologia cel·lular
i la biologia molecular, incloent-hi, és clar, la descripció dels genomes.
El fet de descriure, ja sigui observant a ull nu o analitzant senyals complexos
que requereixen alta tecnologia, sembla una tasca humana que respon més a la tendència que tenim a fer llistes que no pas a la finalitat d’entendre la vida. Umberto
Eco (2009), en la seva obra Vertigine della lista, ens explica que la llista, o catàleg,
s’utilitza quan no es coneixen els límits del que es vol representar, quan les coses per
representar són en nombres molt grans o infinits o quan alguna cosa només es pot
definir enumerant-ne les propietats, que són potencialment infinites. Per bé que
ell es refereix a les llistes en art i literatura, són diferents les llistes —tan usuals en
biologia— d’espècies, de teixits, de tipus cel·lulars, d’enzims o de nucleòtids en la
seqüència d’un genoma?
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Cal reconèixer que l’interès de les descripcions s’atura aquí, a explicar la diversitat
del que descrivim, i que, si bé és fonamental tenir-les, només són un pas inicial en
l’estudi, no cap punt d’arribada. El veritable interès sorgirà quan vulguem entendre
el perquè de les unitats, el perquè de la diversitat o el perquè de la llargada de la
llista. La descripció té les mateixes propietats independentment de les dimensions
—és a dir, és tan descriptiu comptar els peus d’un centpeus com ho és comptar els
nucleòtids d’un genoma—, i fer-ne la llista no augmenta gaire l’interès científic. Cal
anar més enllà i preguntar-nos no només pel significat funcional. La pregunta clau
que ens hem de formular és «per què les coses són com són?». Dit d’una altra manera,
per què la vida ha arribat a un tal grau de complexitat i diversitat, de manera que
es pot descriure a tants nivells, que van des de l’observació a ull nu fins als models
més sofisticats d’interaccions entre proteïnes o d’aquestes amb el DNA?

Com podem enfocar les explicacions?
En general, ni en biologia ni en ciència no hi ha cap perspectiva d’anàlisi que
puguem considerar holística, fonamental, única i completa, que marqui el camí del
coneixement. I no em refereixo a les flaques intencions dels desconstructivistes o
dels holistes-new wave que pretenen entendre el món simplement exprimint el cervell amb els ulls clucs i sense analitzar res extern. Els holismes apareixen de tant en
tant en certs camps del coneixement, però a nosaltres ens interessen els que ho fan
des de la ciència i tenen aplicació a la biologia.
Sens dubte, la visió que ha donat més fruits prové de la física; en concret, del camp
de la complexitat, en què diversos components de l’Institut de Santa Fe, a Nou Mèxic,
i, d’una manera particular, el nostre company Ricard Solé han fet grans aportacions
(Solé i Goodwin, 2001). Conceptes com emergència, dependència de les condicions inicials,
caos o dinàmiques complexes han aportat una
visió que intenta explicar la complexitat de la
vida sense necessitat de conèixer-ne els detalls, com a emergència de noves propietats
i situant els diferents nivells d’observació de
la vida —des de l’ecologia fins a la biologia
molecular— dins d’un sol procés dinàmic
d’augment de la complexitat, que podríem
anomenar complexificació (figura 1).
Fig. 1. Dibuix on es mostra el procés de
desplegament a partir d’una dinàmica única
de molts processos que uneixen la física i la
biologia. Font: Ricard Solé, Signs of life.
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Aquesta visió, diguem-ne «des de dalt» o top-down, ofereix una gran bellesa matemàtica i amb explicacions generals que altres enfocaments procedents de la biologia
no havien pogut presentar, i està obrint noves perspectives perquè no calgui conèixer
el detall dels elements dels sistemes per a entendre’n l’emergència de propietats. És
una visió que, en contacte estret amb l’emergent biologia de sistemes, oferirà noves
perspectives de futur a la biologia i que hem de cuidar molt perquè doni els fruits
esperats. Avui, però, molts biòlegs (des d’ecòlegs o biòlegs evolutius fins a genetistes o biòlegs moleculars) prefereixen tenir més en compte les unitats biològiques
d’estudi —els organismes, les cèl·lules o les macromolècules— i les seves propietats
concretes, les seves interaccions i la seva funció, a fi d’acceptar que s’està en un
procés de comprensió científicament acceptable i que se segueixen uns passos concrets reconeguts i compresos. Queda un espai ampli entre les dues aproximacions i
sovint ens envaeix el dubte de si estudiant les parts entendrem realitats complexes
que, en l’extrem, plantejaria si la neurobiologia arribarà mai a comprendre realment
el funcionament del cervell.
Per això diverses disciplines han adoptat visions més àmplies, menys descriptives
i més explicatives a l’hora de buscar per què les coses són com són. Aquí caldria destacar l’ecologia, la biologia evolutiva i la biologia de sistemes com a puntals a partir
dels quals s’estableixen xarxes d’interacció entre entitats que poden ser espècies,
poblacions, individus, cèl·lules o molècules i que s’analitzen en l’espai i en el temps.
Per exemple, l’ecologia estableix interaccions entre espècies, la biologia evolutiva
ho fa entre poblacions i espècies, i la biologia de sistemes estableix interaccions
moleculars. En tots els casos es dona l’emergència de novetats: els ecosistemes, les
espècies i altres grups taxonòmics i les funcions dels sistemes moleculars.
La posició que desenvoluparé és determinada pel poder explicatiu que té l’evolució, a partir de la força científica que li ha donat poder analitzar els mecanismes
evolutius no com a fenòmens descriptius sinó analítics, i d’una entitat evolutiva que
l’ha dotat d’una gran potència d’anàlisi: el genoma. De fet, com veurem, és a través
de l’estudi del genoma que la biologia evolutiva ha adquirit el poder científic que
té actualment i que ha anat impregnant moltes altres disciplines. Com a nota de reflexió, cal ressaltar que la majoria de disciplines de les quals hem parlat (genòmica,
biologia evolutiva, biologia de sistemes o bioinformàtica) no estan recollides a la
llista d’«áreas de conocimiento» de les universitats espanyoles.

Entendre el genoma per comprendre els éssers vius
La revolució molecular en biologia ha estat molt reeixida, ja que té un gran poder
explicatiu i un clar fonament en les lleis fisicoquímiques generals. Estem davant del
funcionament íntim de la vida, el més petit possible, amb processos mecanicistes que
finalment són a la base dels caràcters emergents a nivells superiors: la cèl·lula, l’òrgan
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i l’individu. I el genoma ha estat al centre d’aquest coneixement tan revolucionari.
Com va dir Sydney Brenner (2012), «es pot considerar que els organismes vius són
l’única part del món natural els membres de la qual contenen una descripció interna
d’ells mateixos. És per això que tota la biologia ha d’estar arrelada al DNA i la nostra
tasca encara és descobrir com van sorgir aquestes seqüències de DNA en l’evolució
i com s’interpreten per construir la diversitat del món viu, incloent-hi la malaltia».
Per tant, genoma i funció, biologia evolutiva i biologia de sistemes, en sentit ampli,
són reptes de present i de futur.

271

8

COM PODEM RECONSTRUIR EL PASSAT DELS SISTEMES
QUE ES REPRODUEIXEN EN EL TEMPS
Potser la característica més sorprenent de la vida és la tossuderia a persistir, a continuar existint al llarg del temps, i que aquesta perseverança imbueixi els processos
bàsics dels fonaments de la vida. La vida no persisteix perquè duri talment com una
roca; ho fa perquè té informació per a desenvolupar l’estratègia de perpetuar-se a
través de la còpia, de la incorporació de matèria de l’entorn en la formació de les
noves entitats vives del futur. Es tracta de la captació de formes més o menys complexes de matèria per integrar-les en un estat molt més complex, amb més perspectives de futur i amb els plans de com perpetuar-se ben escrits materialment. El DNA
porta aquesta informació de com es pot fer.
Aquest procediment essencial ha adoptat una estratègia ben clara: fer còpies en
el transcurs del temps per assegurar la perpetuació. Tot i que podria existir vida sense aquesta obstinació per la reproducció, el més probable és que s’hagués extingit,
potser per competència amb altres formes de vida més persistents en la permanència. La vida ha sorgit i evolucionat per quedar-se, cosa que no podem dir ni de cap
espècie ni de cap dels components de la vida en concret.
És interessant preguntar-se com, a l’inici de la vida, abans que es formessin compartiments protectors de les molècules autoreplicants, es va optar per la singularització
de fragments de matèria diferenciats l’un dels altres. És a dir, per què la vida va optar
per formar unitats, que anomenem individus? Certament, és un tema apassionant,
que ens porta a reflexions més properes a la ciència-ficció (com la novel·la Solaris,
de Stanislaw Lem) que a la ciència mateixa.
Així doncs, tal com funciona la vida a la Terra, tenim unes entitats —anomenades
individus—, que porten una descripció d’ells mateixos en forma de DNA i que, en un
entorn determinat i influït per aquests mateixos individus, es pot replicar. Aquest procés
de replicació de la informació i formació de les estructures informades pel DNA constitueix la base per a formar nous individus. De fet, alguns biòlegs evolutius ho capgiren i
diuen que les entitats són les molècules de DNA, que, per a reproduir-se d’una manera
segura i persistent, necessiten formar un individu que, ell sí, amb un entorn donat per les
estructures del mateix individu, ajudi a produir i propagar el DNA del qual és portador.
La vida, com molts altres sistemes que es perpetuen en el temps per mitjà de la
transmissió dels trets propis, és un sistema que porta de manera indeleble el rastre del
seu passat. Això ja ho va veure clarament Darwin, que en els seus dos llibres clau per
al pensament biològic de tots els temps —Origin i Descent— reconegué diferents graus
de trets comuns entre les diverses espècies a partir de l’estudi de les formes vives. La
idea, doncs, és entendre com es pot reconstruir el passat si es coneix la diversitat en
un moment concret, que sol ser el present, el moment en què es descriu el sistema.
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Condicions per a reconstruir el passat
Per a poder reconstruir el passat, cal tenir un sistema que es reprodueixi en el
temps. El terme reproducció aquí, vist d’una manera general, pot abastar també el concepte de transmissió. És a dir, tenim un estat A i un estat B, en què els estats poden
ser des d’estrelles fins a espècies, paraules o caràcters culturals presents tots dos en
l’actualitat. Per tal que l’estudi de la diferència es pugui emprar en la reconstrucció
del passat, ens cal:
a) La descripció acurada dels elements del sistema.
b) La possibilitat de comparar els elements d’una manera objectiva i quantitativa.
c) Conèixer la dinàmica del canvi en el procés de reproducció o transmissió.
Amb això podem avaluar la dinàmica de canvi i aplicar-ho a casos concrets. Es
tracta d’estimar dues característiques del procés evolutiu: el tempo, és a dir, el marc
temporal dels esdeveniments; i el mode, és a dir, la topologia del procés evolutiu.
Així, en biologia, si tenim el tempo i el mode d’evolució d’un grup d’espècies,
significa que coneixem el procés de diversificació entre elles i que podem situar-ho
en un marc temporal. Es tracta, per tant, de veure quina informació ens pot permetre
reconstruir la filogènia, un concepte ben diferent al de taxonomia, terme utilitzat
sovint en biologia i base de les classificacions, i que actualment està fortament desacreditat. Per mitjà de quins processos podem dur a terme aquestes reconstruccions
del passat? Vegem-los a continuació, des dels més llargs fins als més curts.

Filogènia còsmica
El 2016, en un sopar a la High Table del King’s College de Cambridge, durant el
meu any sabàtic, vam començar la conversa estàndard amb la meva desconeguda
veïna de taula. M’explicà que la seva feina consistia a classificar estrelles, bàsicament, a partir de la seva composició química. Vam parlar de criteris de classificació
i li vaig explicar que si feia servir propietats que canvien amb el temps i es coneix
la dinàmica del canvi, seria possible fer filogènies, és a dir, posar-hi un marc temporal i evolutiu. En aquest cas es tracta de la dinàmica de naixement dels elements a
partir de la seva composició. El treball conjunt fou publicat un temps després (Jofre
et al., 2017). Hi volíem demostrar que és possible aplicar l’anàlisi filogenètica i el
pensament d’arbres en el camp de l’arqueologia galàctica. Les filogènies, representades per arbres, són eines molt generals en biologia per a estudiar l’evolució i les
vam aplicar a l’arqueologia galàctica (figura 2). De fet, tot i que la diferència entre
les estrelles i els éssers vius és immensa, comparteixen la propietat de canviar amb
el pas del temps, de manera que tant les unes com els altres es poden analitzar
construint arbres de la seva història.
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Fig. 2. Resultat de l’estudi de filogènia còsmica, en què es reconstrueix la història química
d’estrelles amb un arbre evolutiu que utilitza disset elements químics com a substitut
del DNA estel·lar per a vint-i-dues bessones solars de Nissen. S’obtenen tres branques
principals acolorides diferents (les negres no pertanyen a cap branca). Les longituds de les
branques indiquen el temps, en unitats dex (exponent del número 10).
Font: Elaboració pròpia.

Biologia: morfologia vs. genoma
Fins fa pocs anys, l’estudi de l’evolució es basava en l’anàlisi de la forma i l’estructura dels éssers vius. Les aproximacions s’han dut a terme sempre per mitjà de
l’anatomia comparada, partint tant d’éssers vius presents actualment com de fòssils.
En tots dos casos, el procediment és similar. Per bé que els fòssils són els veritables
representants del passat, se’n conserven només les parts dures i en un estat molt incomplet i fragmentari. L’estudi comparatiu dels plans d’organització dels éssers vius
per a inferir-ne l’evolució, que Darwin defensava, ha estat el fonament d’una gran
part de la biologia clàssica. Un dels avantatges d’aquesta aproximació és la detecció
de nous plans d’organització en grups d’éssers vius, que en general és prova de l’origen comú i en què se solen donar fortes radiacions adaptatives (procés que descriu
la ràpida diversificació d’espècies). És a dir, quan es descobreix per evolució una
nova solució millor, no es deixa perdre, i aleshores sorgeixen una gran varietat de
formes de vida que hi estan basades. Per tant, l’adaptació a la base de la radiació es
considera una prova que les espècies descendents poden ser reconegudes per aquest
tret. Un dels grans problemes, però, és que no es pot estimar cap taxa de canvi i, per
tant, no es poden inferir velocitats de canvi ni temps, llevat que es trobin i reconeguin restes fòssils que permetin dur-ne a terme una interpretació més completa amb
algun tipus de datació.
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De fet, la reconstrucció de l’evolució fins que no arribaren els mètodes moleculars
es basà en el reconeixement de plans d’organització comuns a dues o més espècies,
o grans grups d'espècies, i les successives noves adaptacions eren la base dels grans
grups d’animals i plantes que es caracteritzaven per la novetat adquirida.
Els mètodes moleculars donaren una visió renovadora per a entendre i estructurar
la diversitat de la vida segons el patró essencial de la diferència: l’evolució. A partir
de les seqüències de DNA, s’han aplicat mètodes potents per a comparar, mesurar la
diferència, posar-hi un marc temporal i entendre la relació evolutiva entre les espècies. Aquestes seqüències reuneixen els requisits per a establir una filogènia, ja que
disposem d’un rellotge del canvi (basat en les taxes de mutació), una comparació
entre parelles de seqüències objectiva i quantitativa, una manera d’establir quines
seqüències s’assemblen més (per a fer-ne una topologia) i de calcular distàncies (per
a establir un marc temporal). Per tant, tenim unes eines que mai no havien existit
en biologia per a reconstruir l’arbre de la vida, des dels detalls petits de poblacions
fins a les grans agrupacions en regnes.
Aquesta perspectiva ha permès entendre la diversificació d’espècies concretes,
com la humana (figura 3a), o la gènesi de tota la diversitat de la vida (figura 3b), i
obres com la de Vargas i Zadoya (2012) mostren l’impacte de la filogènia molecular
en la comprensió de la diversitat biològica, amb canvis importants en la composició
dels diferents grups d’éssers vius respecte a visions tradicionals basades només en
la morfologia.
Filogènies a diferents nivells.
a) Comparació de resultats emprant
dades morfològiques o moleculars
per a establir la filogènia d’humans
i simis. La classificació tradicional
separava els humans en un grup
diferent dels simis, cosa que
les dades moleculars i, per tant,
la diferenciació evolutiva, no
defensen. b) Arbre de la vida tal
com es veu actualment, fent servir
una quantitat enorme de dades
genètiques de totes les espècies
estudiades. Es veu clarament la
separació entre dos grans grups: els
bacteris i els arqueus. La proposta
que els eucariotes són un tercer
grup diferenciat va perdent força
darrerament i sembla que serien
un subgrup dels arqueus. 		
Font: La Wikipedia.
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La lingüística: de les paraules a les protollengües i als missatges
de mòbil
Un altre sistema de transmissió i canvi és la llengua. Evidentment, no la capacitat
de llenguatge, sinó l’idioma concret que parlem. És un model de transmissió social
que té constriccions a la quantitat de canvi que venen determinades per la intel·
ligibilitat i que, en la seva transmissió, experimenta canvis; de fet, tots nosaltres hem
estat inventors de termes o expressions que, en gran part, es perdran. Aquí també
es pot mesurar el grau de semblança entre llengües a través, especialment, de les
comparacions lèxiques. El cas de les llengües romàniques amb el llatí com a origen
comú, i la diversificació en un model semblant al que es fa servir en genètica de poblacions d’isolament per distància, és un cas paradigmàtic. Les comparacions també
s’han fet entre moltes llengües alhora, a vegades ben divergents, i fent servir diversos
trets del llenguatge, de manera que comparar llistes de paraules i decidir si tenen
parentiu és només una de les moltes aproximacions. De les premisses anteriors per
a la reconstrucció filogenètica, potser la que costa més de complir és la de poder
mesurar la velocitat de canvi. Hi ha paraules que per la seva fonètica canvien més
de pressa que unes altres i també poden variar pel que fa a la seva aplicació; així,
per exemple, els topònims canvien d’una manera més lenta que els antropònims.
Tot i les discussions que sorgiren ja contra les primeres propostes de la glotocronologia de Morris Swadesh, el qual considerava que un 14 % dels components
de les seves llistes de paraules canviaven cada mil anys, s’ha utilitzat la tècnica per
a establir grans períodes històrics en el canvi lèxic. Posteriorment s’han proposat
moltes millores, incloent-hi l’ús ja no només de paraules, sinó també d’estructures
sintàctiques (Ceolin et al., 2020). I, molt especialment, fent servir els mètodes filogenètics computacionals procedents de la biologia evolutiva, es poden estimar de
manera fiable les dates de divergència lingüística i, per tant, poden contribuir a resoldre llargs debats sobre la prehistòria humana, com pot ser l’origen de la família
de llengües indoeuropees (Gray et al., 2011). Així, la possible reconstrucció de la
filogènia de les llengües indoeuropees tindria un origen inferior als nou mil anys, i
la gran diversificació dels grups, uns sis mil (figura 4).
Fig. 4. Arbre filogenètic amb estimacions de dates de vuitanta-set llengües indoeuropees. Es
tracta d’un arbre de consens, amb les probabilitats posteriors de cada clade. L’edat de l’arrel
de l’arbre es troba en el rang d’edat predit segons la hipòtesi d’origen a Anatòlia. Mentre
que l’arrel de l’arbre es remunta al voltant de fa 8.700 anys, gran part de la diversificació
dels principals subgrups indoeuropeus es va produir al voltant de fa 6000-7000 anys.
Això significa que tant la hipòtesi anatòlica com la de Kurgan podrien ser certes d’una
manera simultània i que la intuïció compartida per molts lingüistes segons la qual la família
de llengües indoeuropees té uns 6.000 anys d’antiguitat pot ser correcta per a la gran
majoria de llengües indoeuropees, no només per als subgrups més profunds.
Font: Gray et al. (2011).
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L’evolució de les llengües presenta també casos interessants en què es posen,
culturalment, restriccions o acceleracions a la seva velocitat de canvi. En el primer
cas tindríem les restriccions imposades en els membres de les tripulacions d’avions
que, a través del CRM (crew resource management), per tal de promoure la seguretat, s’imposen restriccions al llenguatge molt més estrictes que les usuals d’intercomprensió. A l’altre extrem, tindríem el llenguatge SMS, (llengua xat o d’Internet),
que és l’alteració de la llengua ordinària per comunicar-se per escrit a través de
missatges de telèfon mòbil, xats i dispositius similars, amb l’ús d’abreviatures com a
característica més destacada. També se n’eliminen les vocals i els sons no significatius, s’usen moltes abreviacions convencionals i predominen les oracions simples o
enunciats inacabats, propis del llenguatge oral. En aquest cas s’arriba a personalitzar
el llenguatge escrit, que conté més ambigüitats i se situa ben lluny de la seva funció
comuna i comunicativa.
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LA DINÀMICA DE L’EVOLUCIÓ BIOLÒGICA
Podríem establir paral·lelismes amb l’evolució biològica, ja que en aquesta hi ha
un factor modulador essencial de la velocitat d’evolució: és la pressió de la selecció
natural. Així, en el cas d’espècies que han viscut en ambients molt constants —especialment, de fons marí—, trobem fòssils molt antics extremament semblants a espècies
actuals. Per exemple, el límul o cassola de les Moluques (que no és cap crustaci,
sinó un artròpode quelicerat, proper evolutivament a les aranyes i els escorpins),
abundant a les costes de l’Atlàntic a Amèrica, té parents morfològicament molt semblants de fins a 500 milions d’anys (Shingate et al., 2020). A casa nostra tenim l’interessant cas del Triops cancriformis, popularment conegut com a tortugueta (Masó i
Boix, 2013), que sí que és un crustaci, que es troba a Menorca, al delta de l’Ebre, a
l’Empordà i al Pla de l’Estany i que no ha sofert gaires variacions en els darrers 180
milions d’anys. En aquest cas tenim encara escassa informació del genoma, ja que
només s’ha seqüenciat el genoma mitocondrial.
Quin significat tenen els fòssils vivents? Que potser no han evolucionat? Actualment
sabem que, encara que la morfologia sigui la mateixa, el genoma sí que ha canviat,
com es pot esperar, tenint en compte el temps de separació amb altres espècies, i
presenta unes particularitats interessants, com ara duplicacions específiques del genoma. Per tant, el genoma ens mostra clarament la filogènia de l’espècie dins l’arbre
de la vida, independentment que, en observar els individus a ull nu, hi observem
molts o pocs canvis en relació amb altres espècies actuals o fòssils.
En aquest punt, cal que ens aturem un moment a discutir els termes canvi i
evolució i la diferència que hi ha entre ells, aspecte que ja preocupava al doctor
Prevosti. De fet, hem de considerar l’evolució com els canvis en el temps, tant si
tenen com si no impacte morfològic o fisiològic, i, per tant, independentment de
la pressió que pugui haver fet la selecció natural. Així doncs, considero erroni dir
que un grup d’éssers vius ha evolucionat més o menys que un altre pel fet que hagi
experimentat més o menys canvis visibles. Sí que podem diferenciar els casos amb
grans canvis respecte d’altres que no els han tingut i aleshores es pot dir que hi ha
hagut molta (o poca) divergència o que s’han acumulat molts o pocs canvis adaptatius. La quantitat d’evolució és un fenomen inexorablement lligat al transcurs del
temps o, en biologia, al transcurs de les generacions. En definitiva, canvi i evolució
poden ser presos com a sinònims. Una de les qüestions interessants serà, en tot cas,
quin impacte tenen els canvis en el genoma dels éssers vius en la seva morfologia,
en la seva fisiologia i en la seva biologia molecular.
Les antigues idees que S. J. Gould va aportar d’estasis evolutius (temps sense
canvis) llargs i períodes de diversificació curts sí que es poden donar en l’evolució
dels éssers vius: només cal que hi hagi un llarg període de continuïtat de l’entorn (i,
per tant, sense canvis en les pressions selectives) i un canvi sobtat que pot produir
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grans divergències aparents. Però no és cap principi evolutiu, sinó un condicional
ambiental que pot donar-se i simular un procés que pugui fer pensar en la dinàmica
de l’evolució biològica, que és, de fet, la dinàmica dels factors ambientals de l’espècie considerada. No és com funciona l’evolució, tot i que pot descriure la dinàmica
de l’adaptació.
Tanmateix, també sabem i acceptem que l’evolució no és lineal, malgrat que mantenim un cos teòric de genètica de poblacions que sembla explicar únicament els
canvis a petita escala. Però això no és cert. Si bé la genètica de poblacions modela
els canvis genètics partint de models senzills, pot modelar casos molt més complexos i, en el fons, pot modelar qualsevol tipus de canvi, tant si afecta grans regions
del genoma com tan sols un parell de bases. El que no pot predir o preveure són
els canvis fenotípics que es produeixen quan, acumulats un conjunt de canvis en el
genoma, sorgeix un nivell d’organització que optimitza alguna funció o estructura i,
a partir d’aquest nou nivell, es produiran noves variacions evolutives sense perdre els
avantatges donats per la innovació organitzativa. L’observació sincrònica de nivells
d’organització diferents és el que ha donat la sensació que la variació en poblacions
i entre els grups d’espècies havia de ser diferent; per això s’ha parlat de microevolució i macroevolució com si fossin processos diferenciats (figura 5).

Fig. 5. Comparació de la visió de l’evolució a petita escala, a través de la genètica de
poblacions (anomenada microevolució per alguns autors), i a gran escala, comparant
espècies o grups d’espècies (anomenada macroevolució). Es mostra que totes dues
aproximacions estan acoblades i tenen els mateixos processos evolutius a les seves bases.
Font: Gentilesa de Fyodor Kondrashov.
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Certament, la genètica de poblacions se sent més còmoda tractant casos simples,
però no es pot dir que no pugui tractar casos complexos. Cal incloure casos amb
efectes fenotípics més rellevants que els que usualment es troben als llibres de text
i, sobretot, cal una comprensió molt millor de les relacions entre genotips i fenotips,
en què la regulació del genoma té un paper clau.
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LA PRODUCCIÓ DE DADES GENÒMIQUES
A diferents escales, veiem que l’anàlisi dels genomes ens permet reconstruir el
passat. Voldria insistir en que es tracta de l’anàlisi del genoma, no el genoma o la
seva seqüència en si mateixos, ja que tenir el genoma d’un individu, d’una població
o d’una espècie no és més que una descripció molt acurada, llarga i interessant,
però és una descripció i prou. Quan seqüenciem el genoma d’un individu concret,
cerquem, per exemple, canvis específics que ens puguin explicar la presència d’una
malaltia. Quan es parla de produir (o «fer») el genoma d’una espècie determinada,
sovint significa que es farà una seqüència de referència, normalment provinent d’un
sol individu, i el resultat se sol presentar —més enllà de dipositar la seqüència en
una base de dades— amb algun resultat especialment interessant que mostri la base
genòmica d’alguna singularitat de l’espècie. La publicació de la seqüència d’una nova
espècie no sempre és una tasca senzilla, i cal indagar què ens explica que no sabéssim abans, què ens comunica de nou; en definitiva, què hem après de la informació
de la seqüència. Ja no en tenim prou de dir, per exemple, que «els genomes de l’ornitorrinc i dels equidnes (mamífers que ponen ous) revelen la biologia i l’evolució
dels mamífers», tal com s’ha fet recentment. Sovint es fan unes poques seqüències
més, de menys qualitat, per veure la quantitat de variació que hi ha entre els individus triats, que se solen utilitzar com a punt de partida per a estudiar la diversitat
genètica i que són d’interès per als estudis de conservació.
Un cop més, la seqüència és una descripció —llarga, avorrida i cara—, però...
plena d’informació si la sabem interrogar bé. En els últims temps estan sorgint projectes de seqüenciació de genomes extraordinàriament ambiciosos. Així, l’Earth BioGenome Project (Lewin et al., 2018), que serveix de paraigua a molts projectes de
grups d’espècies o de regions, té com a objectiu seqüenciar, catalogar i caracteritzar
els genomes de tota la biodiversitat eucariota de la Terra durant un període de deu
anys. Els importants avenços en tecnologia de seqüenciació de genomes, informàtica, automatització i intel·ligència artificial han impulsat una nova visió pel que fa a
la comprensió, la utilització i la conservació de la biodiversitat. Per primera vegada
a la història, és possible seqüenciar eficientment els genomes de totes les espècies
conegudes i utilitzar la genòmica per a ajudar a descobrir entre el 80 % i el 90 %
restant d’espècies que actualment estan amagades de la ciència. Per mitjà d’aquest
projecte es vol seqüenciar milions de genomes; l’èxit d’això dependrà de com s’expliqui el projecte en profunditat. Per a diversos sectors de científics, no és prou clara
la inversió que cal fer per a assolir descripcions genòmiques i que, probablement,
no implicaran avenços científics importants.
El Projecte «Zoonomia», un dels que ja ha produït resultats (Zoonomia Consortium,
2020), investiga la genòmica de trets compartits i especialitzats en mamífers euteris.
Ha publicat un conjunt de genomes per a 131 espècies, i n’analitzen un total de 240,
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amb una diversitat filogenètica considerable que comprèn representants de més del
80 % de les famílies de mamífers. En aquest cas analitzen les regions on la diversitat
genètica reduïda és més abundant en espècies amb un alt risc d’extinció, i proposen
discernir senyals de selecció evolutiva a alta resolució. Segons argumenten, prioritzant
la diversitat filogenètica i fent que les dades estiguin disponibles de manera ràpida i
sense restriccions, el projecte «Zoonomia» vol donar suport al descobriment biològic,
la investigació mèdica i la conservació de la biodiversitat. Ho fan en un article de sis
pàgines en la millor revista científica existent i que presenta moltes dades amb un
nivell d’anàlisi i de novetats molt reduït. Cal reflexionar-hi.
Podríem trobar-ne un cas similar en la producció de seqüències humanes. Després del Projecte 1000 Genomes, completat el 2015, hi ha hagut una explosió de
projectes per seqüenciar molts individus, especialment en pro de fer una medicina
personalitzada. Així, als Estats Units, el National Institute of Health (NIH) ha impulsat el projecte «All of us», amb la previsió de tenir informació mèdica i el genoma
seqüenciat d’un milió de voluntaris. I la Xina no es queda enrere: té plans per a
seqüenciar-ne milions en els propers anys.
Aquests projectes, com altres propostes de big science, són polèmics i cal explicar
amb profunditat i sentit històric els avantatges que, en el futur, poden tenir per a
la ciència. En conseqüència, acumularem una gran quantitat de dades genòmiques,
però no és gens clar que tinguem les suficients idees per a entendre’n, ni de bon
tros, ni el significat biològic ni l’evolutiu.
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EL GENOMA EN LA RECONSTRUCCIÓ DEL PASSAT
Aquí, l’objectiu de la informació dels genomes és, doncs, ben clar: intentar reconstruir el passat. L’enorme informació que ens ofereix la seqüència completa dels
individus és un punt de partida fantàstic per a poder establir moltes comparacions
i aplicar models. Recordem que el genoma humà conté uns 3.000 milions de nucleòtids (3·109), que actualment ja existeixen milers d’individus seqüenciats i que en
pocs anys n’hi haurà milions.
De fet, hi ha hagut dues grans fites que l’estudi evolutiu dels genomes ha resolt
de manera clara. En primer lloc, la posició dels humans a la natura a la llum de l'evolució, que mostra la gran semblança amb el ximpanzé (amb un 99 % de semblança)
i el bonobo, i més llunyana, amb el goril·la i l’orangutan; i en segon lloc, la petita diversitat entre els humans en comparació amb altres espècies, que es pot explicar per
un origen recent i africà dels humans actuals. Molts estudis han anat refinant aquestes
dues fites fonamentals i es continuen publicant treballs genòmics utilitzant tant genomes actuals com genomes de restes humanes antigues per a reconstruir l’evolució
humana, des de la visió d’espècies fins a la de poblacions concretes. En aquest camp
podríem presentar dotzenes d’exemples molt interessants d’ancestres de poblacions,
migracions, introgressions de grups molt diferenciats (com els neandertals i els denissovans), adaptacions concretes de poblacions a determinades condicions ambientals
o culturals… Tota una disciplina, que, partint de la biologia, ha crescut a vegades
per sobre d’altres disciplines tradicionalment històriques. El genoma és ja una peça
fonamental per a entendre no només l’evolució humana, sinó també la història de
poblacions concretes.
En aquest punt, voldria fer la reflexió següent. L’evolució humana (i, per tant,
la petjada que ha deixat en els genomes) és molt complexa. Depèn de factors com
les taxes de mortalitat i fertilitat, la migració, la grandària de les poblacions (tots ells
factors demogràfics) i també de l’actuació de la selecció natural. Per a tots aquests
factors, la genètica de poblacions ha desenvolupat models teòrics que ens serveixen per a estimar paràmetres necessaris a l’hora de refer el procés evolutiu, poder
fer moltes simulacions d’ordinador i obtenir genomes virtuals amb unes característiques —resumides amb un conjunt d’estadístics, normalment anomenats estadístics
sumaris, SS)— que intenten reproduir la diversitat final que es troba en els genomes actuals. Hem de reconèixer, però, l’enorme dificultat de simular el procés, tant
per a la humanitat sencera com per a poblacions concretes, ja que ni el marc teòric
de la genètica de poblacions és prou elaborat perquè es puguin tenir en compte
tots els factors implicats ni els paràmetres necessaris poden ser estimats tots alhora.
Així, la inferència estadística en aquest entorn és una tasca difícil, atès que calcular
la versemblança d’un model genètic complex d’una població és un problema difícil
tant des del punt de vista teòric com computacional. Aquests problemes són espe-
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cialment greus quan, a més, s’intenta reconèixer en els genomes actuals la petjada
deixada per la introgressió que hi hagué de poblacions ben diferenciades i que, a
banda de neandertals i denissovans, poden implicar altres grups que encara no coneixem actualment.
Les eines desenvolupades en l’entorn de la intel·ligència artificial són una sortida amb unes grans expectatives futures. En aquest sentit, Sheehan i Song (2016)
es plantejaren l’objectiu de demostrar el potencial de l’aprenentatge profund (deep
learning, DL) com un marc potent per a l’anàlisi genètica de les poblacions que
pot permetre una inferència precisa de models prèviament intractables en escenaris
molt complexos.
En un treball recent amb Òscar Lao (Mondal et al., 2019), vam comparar diferents
models demogràfics mitjançant una tècnica estadística coneguda com a computació
bayesiana aproximada (ABC) per a inferir la història evolutiva de les poblacions
eurasiàtiques, incloent-hi els esdeveniments d’introgressió a poblacions fora d’Àfrica;
és a dir, els que van tenir lloc després de la sortida africana dels humans moderns.
Aquest treball feia ús de la intel·ligència artificial per a trobar els patrons en les dades genòmiques que són informatius i fer-los servir en ABC, la qual cosa no s’havia
fet fins aleshores.
A més de les ja conegudes introgressions de neandertals i de denissovans, els
nostres resultats donen suport a una tercera introgressió d’una població arcaica a
totes les poblacions asiàtiques i oceàniques (figura 6). Aquesta població està relacionada o bé amb el clade conjunt dels neandertals i dels denissovans o bé es va
desviar primerencament del llinatge dels denissovans. De fet, proposem l’ús de mètodes d’aprenentatge profund per a aclarir situacions que tenen una alta complexitat
evolutiva genòmica.
Aquest tipus d’aproximació està en voga en moltes disciplines —sobretot en la
genòmica— i ho estarà encara més en el futur. Quins en són els avantatges i els inconvenients? Proposem aplicar la intel·ligència artificial per a fer inferències sobre la
història evolutiva humana. Actualment sabem que la intel·ligència artificial funciona
molt bé per a identificar patrons complexos en les dades —bàsicament, com fa el
nostre cervell—, la qual cosa permet arribar a uns nivells de predicció que van molt
més enllà dels models previstos pels teòrics. Ara bé, aquesta fita s’aconsegueix a
expenses de generar models matemàtics molt complexos que poden arribar a incloure molts paràmetres i funcions no lineals. Això genera el gran problema actual
de la intel·ligència artificial, que deixa una gran sensació de caixa negra si es compara amb mètodes clàssics quan s’intenta entendre el model generat. Dit d’una altra
manera, els models que crea la intel·ligència artificial poden servir per obtenir una
solució al problema concret, però normalment és difícil interpretar quines variables
i funcions permeten assolir el resultat. Tanmateix, el mètode possibilita que, a partir
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dels paràmetres del model generat per la intel·ligència artificial, es puguin generar
noves hipòtesis sobre la natura última que influeix en la generació de les dades o si
les dades que s’han fet servir per a generar el model reflecteixen la realitat.

Fig. 6. Filogènia de les poblacions humanes modernes, amb inclusió dels neandertals i
els denissovans, en què es mostren els resultats de les introgressions d’aquests hominins
extingits i la presència d’un tercer grup, Xe, que s’hauria hibridat amb els humans a l’Àsia,
després dels neandertals i abans dels denissovans. Dins les poblacions humanes actuals,
s’ha establert també la topologia més d’acord amb les dades genòmiques. N: neandertals,
D: denissovans; Xe: nova població ancestral, relacionada tant amb els neandertals com,
principalment, amb els denissovans. Font: Elaboració pròpia.
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Aquesta manca de base teòrica i d’explicació dels processos d’anàlisi donen un
punt de buidor en l’explicació i ens porta a preguntar-nos quin paper resta a la
comprensió humana. Tot i que tenim la certesa que els resultats són robustos, és
com si el teixit que els sosté no tingués la fortalesa que normalment s’exigeix a les
deduccions científiques. En el cas de la genòmica de poblacions, s’hi afegeix un
altre problema. I és que, més enllà d’entorns demogràfics simulats i controlats, no
podem obtenir una comprovació empírica de si el resultat és o no tècnicament correcte, cosa que no passa en altres aplicacions. Així, el funcionament dels vehicles
autònoms o els algorismes de reconeixement d’imatges, entre molts altres exemples,
es poden comprovar en la realitat. No és el nostre cas. Hem d’estar segurs que el
procés d’entrenament és ampli i rigorós; sortosament, podem fer servir moltes simulacions genòmiques complexes que es programen amb paràmetres coneguts i, per
tant, amb resultats coherents amb les condicions.
Potser l’únic problema real és que ens haurem d’anar acostumant als reptes de la
intel·ligència artificial, tot i que, segurament, es donaran resultats erronis a causa de
plantejaments imprecisos, que, més que mai, costaran de descobrir. S’haurà d’inventar algun tipus d’assessor per als editors de les revistes (tal com en un altre temps
hi havia assessors estadístics) que sigui capaç de validar els mètodes emprats en intel·
ligència artificial que no es puguin provar experimentalment. Ara bé, tenint en compte
que per a generar els models d’intel·ligència artificial actuals normalment cal accés a
una gran potència de càlcul i mesos de desenvolupament i proves, es pot preveure
que aquesta tasca serà complexa.
Sens dubte, aquest tipus d’aplicació s’expandirà cap a entendre les interaccions
de les forces evolutives, molt especialment, afegint-hi la detecció de la selecció natural en els genomes, aspecte al qual he dedicat molts esforços els darrers anys. Això
obrirà una nova època en la comprensió de les adaptacions de les espècies vista ara
des de la informació del genoma.
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EL GENOMA COM A RELATOR DEL FUTUR GENÈTIC
DELS HUMANS
D’una manera semblant a com hem vist que es pot reconstruir el passat a partir
de la variació del present, ens hem de preguntar fins a quin punt els genomes actuals poden parlar-nos del futur —del futur de la biosfera, de la diversitat genètica,
de l’arbre de la vida i dels humans com a espècie singular. En un treball recent hem
adreçat aquesta qüestió de manera monogràfica (Bertranpetit i Peretó, 2021) i aquí
n’ofereixo un resum.
La preocupació pel futur genètic de la humanitat ve ja d’antic. Al segle xix, Francis
Galton va proposar l’eugenèsia, una filosofia social basada en els coneixements de
la genètica que té com a objectiu l’estudi teòric i pràctic dels mitjans per a perfeccionar físicament els individus humans i impedir el deteriorament que es preveia a
causa de la major reproducció d’individus suposadament inferiors que no pas d’altres
suposadament millors amb una taxa de reproducció més baixa. Històricament, l’eugenèsia ha estat usada per a justificar les discriminacions coercitives i les violacions
dels drets humans promogudes per l’estat, com l’esterilització forçosa de persones
amb defectes genètics, l’assassinat institucional i, en alguns casos, el genocidi de
races considerades inferiors. Fins a quin punt aquestes preocupacions tenen algun
tipus de base científica?
De fet, des que Darwin va proposar la selecció natural com el motor fonamental de l’evolució, sorgí la preocupació de fins a quin punt la cultura humana podia
canviar el curs de la nostra pròpia evolució pel fet de permetre la supervivència i
la reproducció a individus que, altrament, no passarien els seus gens a la descendència. En essència, els humans modifiquem l’ambient per mitjà de la cultura i fem
minvar (no pas desaparèixer) la selecció purificadora i l’eliminació de variants que
tenen efectes nocius per a l’individu. Això porta a un equilibri genètic definit per
un nou ambient en el qual tenen cabuda variants genètiques que antigament eren
desavantatjoses. És a dir, hem aconseguit que la modificació de l’ambient per mitjà de la cultura faci que caràcters que eren deleteris passin ara a ser neutres. Per
exemple, jo mateix soc daltònic i, tot i que aquest tret —que té un determinisme
genètic recessiu lligat al cromosoma X— degué ser desavantatjós en un estil de vida
de caçadors recol·lectors, actualment no té cap inconvenient més enllà del fet d’haver de vigilar bé els semàfors i demanar ajuda a l’hora de triar les combinacions de
colors per vestir. En canvi, tinc un parell de variants genètiques que fan que tingui
una tendència elevada a coagular la sang que tot fa pensar que foren avantatjoses
en el passat per curar fàcilment les ferides, però que amb l’estil sedentari de vida
actual —i encara més en l’àmbit acadèmic— tendeixen a desencadenar una trombosi
venosa profunda (DVT) si hi ha immobilitat. En tots dos casos, es tracta de variants
que avui considerem normals i no pas nocives. La cultura els hi ha fet.
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Altres forces evolutives han quedat també molt minvades. Per exemple, la selecció positiva, que fa que no esperem noves adaptacions basades en canvis en el
genoma; o la deriva, que ha actuat profusament en el passat de la nostra història
evolutiva a causa de la grandària molt reduïda de les poblacions. Sí que hi ha un
augment en la hibridació d’individus procedents de poblacions que s’havien diferenciat en temps antics degut a una major mobilitat d’aquestes, però amb un efecte
global molt petit.
D’altra banda, la possibilitat de modificar el nostre genoma amb les tecnologies
d’edició genòmica (Expòsit-Goy et al., 2020) obre les portes a intentar dissenyar el
nostre futur genètic. Així, es podran fer modificacions —especialment terapèutiques—
a individus concrets, si bé això no tindrà cap impacte significatiu sobre el conjunt
de la humanitat. Veiem que, gràcies a les biotecnologies actuals, les modificacions
o edicions dels genomes esdevenen cada cop més simples i segures; tanmateix, tindran aplicació només en individus concrets i, sens dubte, sí que tindrà més impacte
i s’escamparà a les plantes i els animals destinats a l’agricultura i la ramaderia, per
intervenció directa dels humans.
Per a bé o per a mal, el futur genètic de la humanitat estarà constituït per components molt semblants als que tenim ara i haurem de fer servir la tecnologia si
volem, com a espècie, assolir fites més enllà del nostre potencial genòmic. Així,
podem concloure que la majoria de factors evolutius que hi havia operatius en el
nostre passat ara tenen menys intensitat i que els genomes, amb la diversitat actual,
es troben en equilibri. La cultura, incloent-hi la ciència i la tecnologia, han produït
canvis remarcables en el nostre entorn que han suavitzat l’acció de la selecció natural
sobre les poblacions humanes. Cal ampliar el concepte d’adaptació per tal d’abastar
també un ambient antròpic amb l’acció sanitària, dels medicaments i de canvis del
nostre entorn, així com la diversitat de tecnologies que ens auxilien al llarg de les
nostres vides. El futur genètic i evolutiu de la humanitat estarà bastit sobre uns genomes que divergiran molt poc dels actuals: amb prou feines podem imaginar que
l’edició de genomes pugui desacoblar-nos de la nostra història evolutiva. Tanmateix,
els canvis que viurà la humanitat no estaran reflectits en llurs genomes, sinó, en
el millor dels casos, en l’impacte de les tecnologies sobre el benestar de l’espècie.
Hem de pensar que uns humans biològicament com els actuals hauran de dirigir
el desenvolupament futur de la humanitat, un desenvolupament que acabarà, com
totes les espècies del planeta, amb l’extinció.
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REFLEXIÓ FINAL
Hi ha molt camí per recórrer amb vista a obtenir una comprensió bona del genoma, molt especialment pel que fa a la part funcional de regulació. És l’àrea més
activa de la biologia actual i és la base per a entendre el procés de desenvolupament,
la diversificació de les cèl·lules en el nostre organisme o les diferències funcionals
entre la gran diversitat de la vida damunt la Terra. Hem après a descriure els genomes amb una certa facilitat i fem moltes seqüències de genomes diferents, d’espècies, individus o teixits diversos, buscant-hi sempre diferències. Diferències que, en
cada cas, ens parlaran de la biologia de grans grups de procariotes, d’animals i de
plantes; de diferències en la susceptibilitat a malalties, o de les anomalies que fan
que un grup de cèl·lules d’un teixit hagi esdevingut cancerós. Aquestes diferències
ens han permès, mitjançant l’anàlisi comparativa, establir el passat dels genomes i,
amb ells, el passat de la vida: des de la reconstrucció de l’arbre de la vida fins a la
descripció detallada de la nostra pròpia història biològica.
Potser la característica més destacada de la vida és la perdurabilitat. Una perdurabilitat que es val dels genomes i dels individus per a romandre en el temps i que,
en l’estratègia dominant, ha prevalgut el canvi continuat a través de generacions de
replicacions del material genètic i dels individus portadors, acumulant diferències,
i que l’ha dut a un increment de la complexitat com a millora de l’estratègia per a
estendre i assegurar la permanència de la vida en el temps. En la visió genòmica
de la vida, va sobtar l’expressió segons la qual «les gallines no són altra cosa que la
manera que té un ou per fer un altre ou» o, en termes més científics, que «els individus no són altra cosa que la manera que té el DNA de fer més DNA». En aquesta
visió s’establia l’equivalència entre la informació del genoma i els éssers vius. Potser
ara ho podem generalitzar un mica més i pensar que l’evolució és l’estratègia per a
assegurar la supervivència de la vida: amb unitats que anomenem individus i amb
transmissió amb errors, amb nous genomes que aniran explorant els espais multidimensionals de l’adaptació i portaran els individus que en resultin cap a nous pics
d’adaptació on podran continuar aquesta tasca. El que fem els humans, de fet, poden ser petites disrupcions al pla general de la història de la vida damunt la Terra.
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RESUM
EL GENOMA EN EL TRANSCURS DEL TEMPS I L’EVOLUCIÓ COM A
ESTRATÈGIA PER A LA PERDURABILITAT DE LA VIDA
Els éssers vius tenim una descripció de nosaltres mateixos en el genoma. En la biologia actual, és bàsic conèixer el genoma, com funciona i com ha sorgit en l’evolució.
L’enfocament de la biologia evolutiva és essencial per a la comprensió de la vida a
l’hora d’explicar per què les coses són com són o per trobar sentit a la complexitat i la
diversitat de la vida. De fet, el coneixement dels genomes ha obert enormes possibilitats noves. La comparació de genomes ens permet, a més, entendre la dinàmica del
procés evolutiu, i, per primer cop, reconstruir filogènies, amb la topologia i els temps
en l’evolució dels éssers vius, cosa aplicable a tota la diversitat de la vida o a grups i
poblacions reduïts dins d’una espècie. A més a més, els mètodes emprats es poden
aplicar a altres sistemes no biològics, des de l’evolució còsmica a la de les llengües.
La dinàmica del procés evolutiu vist des de la comparació de genomes ens permet
entendre tant la dinàmica constant de l’evolució molecular neutra com la dinàmica
variant de l’evolució morfològica en funció de les forces selectives exercides per
ambients canviants. Però no ens hem de deixar enlluernar amb l’escalada de producció de dades genòmiques: en si mateixes no són més que dades descriptives (i
molt llargues) i no van gaire més enllà que les antigues tedioses descripcions morfològiques; calen encara grans esforços en la seva comprensió, tant funcionalment
com evolutivament.
Tanmateix, els genomes permeten dur a terme reconstruccions acurades del passat, tant a grans nivells, amb tot l’arbre de la vida, com dins d’una espècie com la
nostra, de manera que es pot arribar a esbrinar la gènesi de les poblacions presents
gràcies al DNA actual i antic i a les anàlisis de la genètica de poblacions i de l’evolució molecular. Les tècniques d’intel·ligència artificial representen un nou impuls que
està obrint camins molt interessants, però alhora plens d’interrogants.
Finalment, l’estudi de les forces que generen l’evolució del genoma i de com han
estat modificades per la cultura humana ens permet parlar del futur genètic dels humans, deixant de banda especulacions acientífiques amb fortes connotacions socials.
El futur genètic de la humanitat no serà gaire diferent del present i és amb aquest
que hem d’afrontar els reptes socials i tecnològics del futur.
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RESUMEN
EL GENOMA EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO Y LA EVOLUCIÓN
COMO ESTRATEGIA PARA LA PERDURABILIDAD DE LA VIDA
Los seres vivos tenemos una descripción de nosotros mismos en el genoma. En
la biología actual, es básico conocer el genoma, cómo funciona y cómo ha surgido
en la evolución. El enfoque de la biología evolutiva es esencial en la comprensión
de la vida a la hora de explicar por qué las cosas son como son, para encontrar
sentido a la complejidad y la diversidad de la vida. El conocimiento de los genomas
ha abierto enormes posibilidades nuevas. La comparación de genomas nos permite,
además, entender la dinámica del proceso evolutivo y, por primera vez, reconstruir
filogenias con la topología y los tiempos en la evolución de los seres vivos, aplicable desde toda la diversidad de la vida a grupos y poblaciones reducidos dentro de
una especie. Además, los métodos empleados pueden aplicarse a otros sistemas no
biológicos, desde la evolución cósmica a la de las lenguas.
La dinámica del proceso evolutivo visto desde la comparación de genomas nos
permite entender tanto la dinámica constante de la evolución molecular neutra como
la dinámica variante de la evolución morfológica en función de las fuerzas selectivas
ejercidas por ambientes cambiantes. Pero no nos debemos dejar deslumbrar con la
escalada de producción de datos genómicos, ya que en sí mismos no son más que
una enorme cantidad de datos descriptivos y no van mucho más allá que las antiguas tediosas descripciones morfológicas. Se necesitan aún grandes esfuerzos en su
comprensión, tanto desde el punto de vista funcional como evolutivo.
Los genomas, eso sí, están permitiendo cuidadosas reconstrucciones del pasado,
tanto a grandes niveles, con todo el árbol de la vida, como dentro de una especie
como la nuestra, llegando a averiguar la génesis de las poblaciones actuales gracias
al ADN actual y el antiguo y a los análisis de la genética de poblaciones y evolución
molecular. La aplicación de técnicas de inteligencia artificial representa un nuevo impulso que está dando resultados muy interesantes, pero a la vez llenos de interrogantes.
Por último, el estudio de las fuerzas que generan la evolución del genoma y de
cómo han sido modificadas por la cultura humana nos permite hablar del futuro
genético de los humanos, dejando de lado especulaciones acientíficas con fuertes
connotaciones sociales. El futuro genético de la humanidad no será muy diferente
del presente y es con él que debemos contar para afrontar futuros retos sociales y
tecnológicos.
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SUMMARY
THE GENOME OVER TIME AND EVOLUTION AS A STRATEGY
FOR THE ENDURANCE OF LIFE
All living beings have a description of ourselves in our genome. The knowledge
of the genome, how it works and how it has evolved is essential in today’s biology.
And the approach of evolutionary biology is essential in the understanding of life
in order to explain why things are the way they are, to find sense to the complexity and diversity of life and, no doubt, the knowledge of genomes has opened up
huge new possibilities. The comparison of genomes also allows us to understand
the dynamics of the evolutionary process, allowing for the first time to reconstruct
phylogenies, with the topology (mode) and times (tempo) in the evolution of life,
applicable from the whole diversity of life to groups and populations within a species. In addition, the methods used can be applied to other non-biological systems,
from cosmic evolution to languages.
The dynamics of the evolutionary process detected from the comparison of genomes allows us to recognize both the constant dynamics of neutral molecular evolution
and the varying dynamics of morphological evolution as a function of the selective
forces exerted by changing environments. But let us not be dazzled by the escalation
of genomic data production: in themselves they are nothing more than a long description and go not far beyond the old morphological descriptions; great efforts are
still needed in its understanding, both functionally and evolutionarily.
Genomes, however, are allowing careful reconstructions of the past, both at large levels, with the whole tree of life, and within a species like ours, revealing the
genesis of current populations thanks to modern and ancient DNA and analyses of
population genetics and molecular evolution. A new impetus is given by the applications of artificial intelligence techniques that are giving very interesting results, but
at the same time full of questions.
Finally, the study of the forces that generate the evolution of the genome and how
they have been modified by human culture allow us to predict the genetic future
of humans, leaving aside unscientific speculations, some with strong social connotations. The genetic future of humanity will not be much different from the present
and it is with it that we must count for challenging social and technological futures.
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