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Els arqueòlegs Eudald Carbonell i José María Bermúdez de Castro

Atapuerca, qui som
i d’on venim

A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Eudald Carbonell i José María
Bermúdez de Castro, Atapuerca,

atrapats al turó. La història humana i
científica de l’equip d’investigació.

Traducció de Marc Rosich.
Columna. Barcelona, 2004.

L
a descripció de l’Homo antecessor
a la revista Science per l’equip
d’investigació d’Atapuerca
l’any 1996 va tenir un gran
impacte mundial. Els seus au-

tors, entre els quals Eudald Carbonell i
José María Bermúdez de Castro, propo-
saven en aquest article una nova espè-
cie que reunia tots els requisits per ser
considerada l’avantpassat comú dels
neandertals i les poblacions modernes.
La publicació afirmava l’èxit d’un pro-

jecte científic que té els orígens a finals
dels 70, quan, amb direcció d’Emiliano
Aguirre, s’iniciava l’estudi dels pobla-
dors mesoplistocens d’Atapuerca. Des
de llavors, quan tan sols es comptava
amb un reduït grup d’investigadors
entre els quals ja hi havia Eudald Car-
bonell, les excavacions s’han convertit
en el jaciment arqueològic més gran
d’Europa i probablement reflecteixen
com poques altres l’evolució de la nos-
tra espècie.

Carbonell i Bermúdez, dos dels actu-
als directors del projecte, exposen a
Atapuerca, atrapats al turó la història hu-
mana i científica dels successius equips
que han investigat a la serra burgalesa.
L’obra, escrita no casualment en forma
de diàleg, ofereix al gran públic no tan
sols un ampli resum de les troballes
obtingudes en els 25 anys del projecte,
sinó, a més, una amena narració al
voltant del que passa mentre la ciència

i el coneixement es construeixen. La
divulgació, sigui en forma de jornades
de portes obertes o de llibres dirigits al
públic no especialitzat com el que co-
mentem, ha estat, de fet, un dels grans
encerts dels directors d’un projecte que
han sabut aconseguir així, a banda d’un
mèrit contrastat, el reconeixement de la
societat, tal com certifica l’obtenció
l’any 1997 del premi Príncep d’Astúries
d’investigació científica i tècnica i la de-
claració del jaciment com a patrimoni
de la humanitat.

ANÈCDOTES DE TOTA MENA
En aquestes pàgines, plenes d’incomp-
tables anècdotes, el lector té l’ocasió de
conèixer el primer cas de canibalisme
de la història de la humanitat i de sen-
tir la mateixa emoció que els seus des-
cobridors davant la troballa d’un bifaç
votiu de característiques excepcionals i
enorme bellesa. L’obra, profusament
il·lustrada i completada amb un apèn-
dix sobre l’evolució humana, aixeca
acta dels molts esdeveniments que han
acompanyat anys d’investigació i des-
criu, amb una encertada combinació de
ciència i divulgació, des dels llunyans
orígens del projecte i la naturalesa ge-
ològica de la serra d’Atapuerca fins als
grans descobriments dels últims anys i
els projectes de futur d’un equip que,
mitjançant la seva esforçada investiga-
ció, ha sabut fer-nos saber més sobre
qui som i d’on venim.

A S S A I G

Al servei
de la ciència

J O A N A G U T

Sydney Brenner, Viure per a la ciència.
Traducció de Juli Peretó.

Edicions Bromera. València, 2004.

B
romera, amb la col·laboració
de la Universitat de València,
edita la col·lecció Sense Fron-
teres, integrada per obres
d’assaig científic. Viure per a

la ciència és l’autobiografia de Sydney
Brenner, premi Nobel de medicina
2002, fruit de la transcripció de l’en-
trevista gravada en vídeo durant quinze
hores que li va fer el professor Lewis
Wolpert del University College de Lon-
dres. Sydney Brenner (Germiston,
Sud-àfrica, 1927) hi explica la seva llar-
ga vida professional com a investigador
del món de la biologia. L’autor relata la
seva etapa d’estudiant a Sud-àfrica i el
seu salt a Oxford, Anglaterra. Al Regne
Unit es trobaria amb Francis Crick i Jim
Watson, que havien descobert l’estruc-
tura de l’ADN. Aquest fet determinaria
la vida professional de Brenner, que
dedicaria tot el seu saber i el seu entu-
siasme a estudiar i intentar descobrir
els secrets que encara amagava l’ADN.

El llenguatge necessàriament especi-
alitzat de l’obra ens priva de les des-
cripcions més planeres i entenedores
per als no iniciats dels centenars d’ex-
periments duts a terme per Brenner i
els seus col·laboradors per avançar en el
coneixement de l’ADN. Entre les apor-
tacions de l’autor en el progrés de la
ciència cal destacar el descobriment de
l’ARN missatger i el desxiframent del
codi genètic, descobertes fonamentals
en l’evolució de l’estudi de la biologia
molecular.

A més de l’aventura que suposen els
descobriments científics, Sydney Bren-
ner fa algunes reflexions sobre la inves-
tigació científica molt interessants. “Ne-
cessites tenir sort, en ciència. La sort
ajuda. De vegades he dit que vaig tenir
sort de néixer en el moment apropiat,
d’haver anat al lloc adient, d’haver ad-
quirit el meu coneixement i d’haver co-
negut la gent adequada en el moment
adequat”. “Em sembla que és la gent que
ve de fora, que no ha estat instruïda en
una determinada manera d’estudi, la
que pot veure les coses de manera dife-
rent i pot fer un pas innovador”.

Finalment, Viure per a la ciència plan-
teja els grans reptes de la biologia mo-
lecular actual i del futur en relació amb
l’estudi del genoma humà i les impli-
cacions ètiques de la clonació i la ma-
nipulació genètica. Segons Brenner, “la
ciència és neutra” i és la societat la res-
ponsable de l’ús que se’n faci. Per l’au-
tor, els perills de l’ús indegut o abusiu
que es pugui fer dels descobriments de
la ciència no hauria de ser motiu per
posar traves a la investigació científica.
A les portes de la clonació biològica i
dels transgènics, si més no, la posició
del professor Brenner és discutible.

Cal advertir el lector que Viure per a la
ciència és un llibre destinat a un públic
universitari amb formació científica
bàsica. Feta aquesta reserva, cal dir
també que l’obra de Brenner conté
molts elements esclaridors per com-
prendre la vida complexa, variada i in-
teressantíssima dels investigadors cien-
tífics. Un grup humà certament poc
conegut pel gran públic i d’un interès
indubtable. En aquest sentit, Viure per a
la ciència és una obra força remarcable.

P O E S I A

Camps de blat
S U S A N N A R A F A R T

Hermínia Mas, La pell del pensament.
9è premi Tardor de poesia.

Aguaclara.

Castelló de la Plana, 2004.

U
n jurat format, entre d’al-
tres, per Francisco Brines va
atorgar al llibre d’Hermínia
Mas (1960) el premi que ara
es publica. La trajectòria de

l’autora ha estat intensa des que gua-
nyà l’any 1995 el premi Miquel de Pa-
lol, no només com a poeta, sinó també
com a autora de contes infantils. L’a-
tenció de La pell del pensament se centra
a cercar el nucli viu, material o corpo-
ri, de l’essència del record. Mas fa una
recerca incessant de la memòria per-
sonal a partir de l’experiència d’una

infantesa rural en què són presents
encara la rígida jerarquia familiar, els
cicles acordats amb la natura i el des-
cobriment del paisatge, de manera que
la imatge dels camps de blat, molt re-
iterada en el llibre, esdevé la cinta que
enllaça el present amb el passat.

L’autora té una especial sensibilitat
per recollir un món que queda empe-
titit en el poema com un joiell, amb
una llengua que en forma part, presa a
l’orella ben sovint i retroalimentada
amb la poesia d’autores com Maria
Antònia Salvà. El camí de Mas pot anar
a més a partir de la seva lectura pro-

funda d’autors com Seamus Heaney,
amb qui connecta especialment, o bé
amb Octavio Paz, de qui manlleva el
títol. Temes com Els crancs vermells i La
mà del fred destaquen dins del conjunt.

L’autora, sense abandonar l’ús del
decasíl·lab que ja havia mostrat en an-
teriors obres, dedica una secció a
l’haiku i tempteja el vers lliure a partir
de les repeticions sintàctiques i se-
màntiques. Casa, infància, memòria,
herència són alguns dels elements
predominants sobre els quals allò que
vol manifestar la poeta és sobretot la
direcció de la mirada.


