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Singularitats
Els individus que se surten de la normalitat poden tenir la clau d’algunes de les grans preguntes

S
ovint ens costa descriu-
re la normalitat. Potser 
perquè es tracta d’un 
concepte que porta im-
plícit un judici de valor: 

sembla que hagi de ser sinònim de 
correcte. En canvi, es tracta només 
d’una definició estadística: normal 
és allò que és més freqüent. Això no 
converteix una cosa en millor ni 
pitjor, tan sols en comuna. És cert 
que molts fan de la normalitat un 
objectiu desitjable en aquesta vida. 
Per a uns altres, en canvi, es trac-
ta d’un dimoni del qual s’ha de fu-
gir. La paradoxa és que sense accep-
tar-la no podríem diferenciar el que 
se surt de l’habitual. No podríem 
apreciar les singularitats. I és pre-
cisament en aquests punts que de-
fugen la norma on hi ha els miste-
ris científics més interessants que 
amaga la nostra espècie.
 Els investigadors estem acostu-
mats a treballar amb el que anome-
nem la campana de Gauss. És una 
gràfica en forma de muntanya si-
mètrica que representa els dife-
rents valors que trobem en una 
mostra qualsevol. Per exemple, els 
quocients intel·lectuals d’una po-
blació se solen distribuir seguint la 
famosa campana: la majoria de xi-
fres estaran al voltant de la mitja-
na (el pic de la muntanya), mentre 
que com més ens allunyem del cen-
tre de la gràfica, cap a un costat o bé 
cap a l’altre, menys punts hi troba-
rem. Els valors extrems són, doncs,  
els més rars.

 Sovint rebutgem per sistema 
precisament aquests punts que es 
troben als marges de la mostra. Els 
resultats molt alts o molts baixos 
són poc habituals i, el que és pitjor, 
són difícils d’explicar. Tot el que 
fan és afegir soroll: dispersar les da-
des i emboirar les possibles conclu-
sions. És més fàcil etiquetar-los com 
a errors de mesura o simples ano-
malies accidentals i no tenir-los en 
compte. D’aquesta manera, la nor-
malitat queda molt més homogè-
nia i així podem entendre millor, 
posem per cas, quin efecte té certa 
substància química sobre un grup 
de persones, si funciona o no en la 
majoria dels malalts. 

Però PotSer amb 
aquest gest artificial de voler qua-
drar la natura estem eliminant els 
espècimens més interessants de 
tots. Els que no responen al fàrmac, 
per exemple, o els que hi responen 
d’una manera exagerada. No tenen 
cap utilitat estadística, és cert, per-
què no passen de ser unes anècdo-
tes, però aquestes singularitats po-
den tenir la clau per respondre per 
la via més directa algunes de les 
preguntes que ens estem fent. Ara 
que som capaços de llegir de dalt a 
baix el genoma de qualsevol indivi-
du amb un cost raonable, res no ens 
impedeix buscar quina és la varia-
ció genètica que ha fet que una per-
sona sigui especial. Això ens podria 
ajudar a entendre fins i tot quins 
gens ens protegeixen contra una 
malaltia o quins altres ens hi fa més 
propensos.
 Un dels exemples més evidents 
de singularitats mèdicament valu-
oses són els controladors d’elit, un 
percentatge baixíssim de la pobla-
ció que és capaç de frenar la inexo-

forma inesperada a un estímul 
existeixen en qualsevol mesura 
que fem. Són, de fet, una caracte-
rística típica de la humanitat. No 
oblidem que ha estat precisament 
l’aparició de variants inusuals, els 
mutants que per atzar han resul-
tat ser més competitius, la que 
ens ha permès sobreviure i avan-
çar com a espècie. A més a més, al 
llarg de l’evolució hi ha hagut una 
sèrie d’embuts que han eliminat 
gran part de la població. La sida 
podria haver estat un d’ells. Si no 
disposéssim dels coneixements 
necessaris per detectar-la, preve-
nir-la i tractar-la, seria una pandè-
mia que podria acabar delmant la 
humanitat. Les singularitats resis-
tents, els controladors d’elit, po-
drien acabar llavors sent els únics 
supervivents i, en unes quantes 
generacions, passar de ser una ra-
resa a convertir-se en la nova nor-
malitat. Segurament som fills 
d’alguna d’aquestes singularitats 
afortunades que fa milers d’anys 
van poder escapar d’un mal con-
tra el qual la majoria no tenia su-
ficients defenses.

AcAbAr al calaix de les ano-
malies és, des del punt de vista de 
l’individu, una qüestió de sort. Bo-
na o dolenta, segons l’extrem de 
la campana on ens trobem. Per a 
la resta de la humanitat, que hi 
hagi persones als marges de les 
gràfiques és tot un regal. Sovint 
preferim ignorar les singularitats 
perquè posen a prova la nostra 
forma d’entendre aquest món. Pe-
rò podrien arribar a ser la font de 
coneixement més important que 
tenim. H
Metge i investigador de la
Universitat de Leicester. 

rable progressió del virus de la im-
munodeficiència humana (VIH) un 
cop s’han infectat. ¿Què és el que els 
fa diferents de la resta dels humans, 
que sense l’ajut dels fàrmacs són in-
capaços d’evitar que el VIH els acabi 
destruint el sistema immunitari? 
És fàcil adonar-se que descobrir-ho 
podria ser la clau per dissenyar una 
vacuna o un nou tractament que es 
pogués aplicar a la resta de seropo-
sitius. Per això, darrerament s’han 
invertit molts esforços per buscar 
les característiques genètiques es-
pecífiques que fan que els controla-
dors siguin resistents. Ja tenim al-
guns resultats prometedors. 
 Les persones que reaccionen de 

És possible que siguem 
fills d’una raresa que al 
seu dia va poder escapar 
d’un mal endèmic
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¿Què amaga 
el banyador 
dels polítics?

C
ada estiu espero el 
posat dels polítics 
amb més ànsia que el 
d’Ana Obregón. Veu-
re’ls en banyador és 

simbòlic, i no perquè es mostrin 
gairebé despullats i sense asos a la 
màniga. El seu destape destapa es-
càndols que, alhora, queden eclip-
sats per detalls com portar una pe-
ça determinada; recordem Narcís 
Serra lluint un model més mini 
que la seva zòdiac per Deià o el ti-
pus xiringuito de González.
 Aquest any li ha tocat a Leire Pa-
jín, i el que no cobreix el seu biqui-
ni fa parlar més que el fet de pas-
sar les vacances en una residència 
menorquina exclusiva per a fun-
cionaris del Ministeri de Sanitat a 
preu de saldo. El fortí de Llatzeret 
de Maó el paguem tots, encara que 
de moment no puguem visitar-lo 
ni menys encara pernoctar -hi.
 Això de les capbussades il-

lustres va començar amb Fraga a 
Palomares. Després diran que els 
polítics no es mullen. Però allà el 
teníem, demostrant que la radio-
activitat és un bon conservant; al-
menys això és el que ha quedat clar 
amb els anys. Per descomptat,  un 
cert escabetx sí que hi ha al seu par-
tit perquè, a la platja d’Orpesa, Az-
nar ens va ensenyar músculs que jo 
desconeixia que existissin. En els 
abdominals és en l’única cosa en 
què aquest home sembla flexible. 
Zapatero, en canvi, és tou fins i tot 
en això.
 Però si hi ha un exemple emble-
màtic més lleuger de roba que de 
polpa és el de Joan Puig quan es va 
colar a la casa estival de Pedrojo-
ta amb el carnet de diputat d’ERC 
a les dents per certificar que no hi 
havia manera de travessar la Costa 
dels Pins sense trepitjar la seva pis-
cina. Aquella imatge sí que val més 
que mil paraules. De manera que: 
sense comentaris.
 En fi, no ens deixem enlluernar 
per l’envergadura dels nostres diri-
gents. La gràcia de la notícia no es-
tà en les seves carns, sinó en el que 
ens descobreixen al descobrir-se. H

LLUCIA

Ramis

El més interessant de
l’estiueig dels nostres 
dirigents és el que es
veu quan no duen roba

El torn

De la franja a Nova York
Una denúncia contra el periodisme porqueria de Murdoch esquitxa Aznar

Perles del paper

titllada ahir d’«illetrada» per Eras-
mo a El Mundo, diari en què Álex Sal-
mon considerava vergonyós que les 
institucions catalanes fomentin la 
insubmissió, sigui la fiscal o la del 
CAT de la matrícules. Sensu contrario, 
Pilar Rahola (La Vanguardia) escrivia 
a Rajoy per denunciar l’ànima pe-
pera retrògrada que exhibeix Luisa 
Fernanda Rudi, flamant presidenta 
d’Aragó, al voler combatre el català 
que la franja parla des de fa 900 anys: 
«¿De debò és necessari convertir-
vos en martell lingüístic per allà on 
passeu, com si fóssiu Atila en versió 
Real Academia?». 

L
a fama de la dreta de saber 
gestionar els diners i l’eco-
nomia millor que l’esquer-
ra es basa en el fet que sap 
anteposar els interessos als 

sentiments. O sigui, que en aquesta 
crisi a què ens ha abocat el capitalis-
me financer i neoliberal, la dreta ca-
talana i l’espanyola primen els ne-
gocis i releguen les diferències. Que 
n’hi ha, i es reguen a consciència, 
fins i tot des de la premsa afí. Mar-
ta Ferrusola, que va acreditar la seva 
virtut de fer irritar l’espanyolisme 
més canyí a l’oposar-se  que el Bar-
ça pugui promocionar Espanya, era 

 És clar que el que de debò excita-
va el cazalla party era enviar a la gar-
jola Rubalcaba per la imputació de 
tres policies per col·laboració amb 
ETA («¿A què presenta Don Alfre-
do la seva candidatura? ¿A la pre-
sidència del Govern o a la trena?», 
escrivia Alfonso Ussía a La Razón) i 
santificar el jutge  («Si a Espanya hi 
hagués 50 jutges com Pablo Ruz 
s’arreglarien tots els problemes. 
¿Tots? Sí tots», afirmava José Ma-
ría Carrascal a Abc).
 I a Público el que l’excitava era fer 
la portada del costat: un grup d’ac-
cionistes de la News Corp. de Mur-
doch han denunciat a Nova York 
la passivitat dels supervisors (in-
cloent-hi Aznar, assessor, accionis-
ta i amic del magnat) pel delictiu 
periodisme porqueria del grup. H 
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