
 

 

 
CCCB Debats 

 
 

EVOLUCIÓ I CULTURA 
Del 19 d’octubre  a l’11 de novembre 2013 a les 19.30 h 
Sala Mirador del CCCB · 3€ per sessió 

 

Jared Diamond 
Guido Barbujani 
Jaume Bertranpetit 
Juan-Luis Arsuaga 
Joandomènec Ros 
Cristina Junyent 
Montserrat Vendrell 
Núria Sebastián 

 
Els descobriments recents en els camps de la genètica i de la biologia evolutiva 
confirmen una relació íntima entre biologia i cultura. Aquest cicle de debats 
aprofundirà en la naturalesa humana com a compendi de complexitat biològico-
cultural en permanent transformació. 

La teoria de l’evolució plantejada per Darwin al segle XX és segurament una de les teories 
científiques que ha transformat més la nostra visió del món i de la nostra pròpia espècie. 
Avui, el darwinisme planteja que l’evolució de l’espècie humana no només té una base 
biològica, sinó també cultural; no sols això, que potser sigui impossible diferenciar una cosa 
de l’altra.  

La nostra tendència a la creativitat, a la moralitat o a treballar de manera col·laborativa són, 
sens dubte, trets als quals el nostre entorn social i cultural ha sabut donar una forma 
concreta, però no haurien estat possibles sense una naturalesa que els hagués afavorit i 
una evolució durant milers d’anys que els hagués fomentat.  
 
Aquest cicle de conferències prossegueix el diàleg entre les ciències de la vida y les 
humanitats que, des de l’any 2011, promouen conjuntament el B-Debate International Center 
for Scientific Debate Barcelona i el CCCB. 
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Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
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Programa 
 
 
Dissabte 19 d’octubre, a les 19.30 h 

EL RISC I EL PERILL. QUÈ PODEM APRENDRE DE LES SOCIETATS TRADICIONALS? 

Jared Diamond, biòleg, fisiòleg i biogeògraf, autor d’El mundo hasta ayer (Debate, 2013) 

Moderador: Joandomènec Ros, catedràtic d’Ecologia a la Universitat de Barcelona i 
president de l’Institut d’Estudis Catalans 
  
Dilluns 28 d’octubre, a les 19.30 h 

NOSALTRES ELS AFRICANS: VUIT COSES PER RECORDAR SOBRE LA DIVERSITAT 
HUMANA 

Guido Barbujani, catedràtic de Genètica i de Genètica de les Poblacions, Departament de 
Ciències de la Vida i Biotecnologia de la Universitat de Ferrara 

Moderadora: Cristina Junyent, directora de la Fundació Ciència en Societat 
  
Dilluns 4 novembre, a les 19.30 h 

LA SELECCIÓ NATURAL EN HUMANS: PASSAT, PRESENT I FUTUR 

Jaume Bertranpetit, catedràtic de Biologia a la Universitat Pompeu Fabra 

Moderadora: Montserrat Vendrell, directora general de Biocat 
   
Dilluns 11 de novembre, a les 19.30 h 

HOMO SAPIENS: UNA ESPÈCIE DESCONEGUDA? 

Juan-Luis Arsuaga, director del Centro de Evolución y Comportamiento Humanos dela 
Universidad Complutense de Madrid-Instituto de Salud Carlos III i codirector de l’equip 
d’Atapuerca 

Moderadora: Núria Sebastián, catedràtica de Psicologia, Departament de Tecnologies de 
la Comunicació i Informació de la Universitat Pompeu Fabra 
 
        



 

    
    
Biografies ponents 
 
Jared Diamond Jared Diamond Jared Diamond Jared Diamond (Boston, 1937) és biòleg, fisiòleg, i biogeògraf nord-americà, conegut per 
nombrosos treballs en els camps de l’antropologia, la biologia, l’ecologia, la lingüística, la genètica i 
la història. Diamond va cursar estudis a la Roxbury Latin School i més tard va obtenir els doctorats 
de Fisiologia de la Universitat de Harvard i de Biofísica a la Universitat de Cambridge. Durant els anys 
1962-1966 va treballar a Harvard i el 1966 va esdevenir professor de la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Califòrnia-Los Angeles (UCLA). Entre els vint i els trenta anys va desenvolupar una 
segona carrera en paral·lel en el món de l’ecologia i evolució dels ocells de Nova Guinea, i des de 
llavors ha fet nombrosos viatges per explorar la zona. Amb cinquanta anys va dur a terme una 
tercera carrera en Història del medi ambient, i esdevingué professor de geografia i ciències del medi 
ambient a UCLA, càrrec que ocupa actualment. És membre de l’Acadèmia d’Arts i Ciències, de 
l’Acadèmia Nacional de Ciències i de la Societat Filosòfica dels EUA. El seu llibre més conegut, 
Armas, gérmenes y acero (Debate, 2004) li va merèixer un Pulitzer l’any 1998. Acaba de publicar El 
mundo hasta ayer, ¿Qué podemos aprender de las sociedades tradicionales? (Debate, 2013).    
    
Joandomènec Ros i Aragonès Joandomènec Ros i Aragonès Joandomènec Ros i Aragonès Joandomènec Ros i Aragonès (Barcelona, 1946) és doctor en biologia, catedràtic d’ecologia a la 
Universitat de Barcelona i president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Ha impartit docència de 
doctorat, màsters i postgraus en una dotzena d’universitats d’arreu del món. El seu principal camp 
de recerca és la biologia i ecologia d’organismes bentònics marins (en especial els mol·luscs 
opistobranquis) i les comunitats que formen, però també ha treballat en aspectes d’ecologia general, 
contaminació, conservació de la biodiversitat i altres àmbits de l’ecologia aplicada. Ha publicat més 
d’un centenar d’articles científics i, com a autor, coautor o editor, ha escrit una dotzena de llibres 
tècnics. També ha traduït llibres i articles de referència en els camps de l’ecologia, la biologia i la 
història de la ciència. El 2006 va rebre la medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya al 
mèrit científic i tecnològic pels nombrosos projectes de recerca que ha dirigit i en què ha participat. A 
més de l’IEC, forma part de diverses societats i acadèmies científiques, com la Societat Catalana de 
Biologia i la Institució Catalana d’Història Natural, així com de nombrosos comitès assessors de 
governs i organismes internacionals. 
 
Guido Barbujani Guido Barbujani Guido Barbujani Guido Barbujani (Adria, 1955) és genetista i escriptor italià. Ha treballat a la State University de Nova 
York i a les universitats de Pàdua i Bolonya, i des del 1996 és catedràtic de genètica i genètica de les 
poblacions al Departament de Ciències de la Vida i Biotecnologia de la Universitat de Ferrara, on ha 
treballat diversos aspectes de la diversitat genètica humana i de la biologia evolucionista. En 
col·laboració amb Robert R. Sokal, ha estat entre els primers a desenvolupar un mètode estadístic 
per confrontar dades genètiques i lingüístiques, i així reconstruir la història evolutiva de la població 
humana. A través de l’estudi de l’ADN i de com estan distribuïdes les diferències genètiques, ha 
arribat a demostrar que el concepte tradicional de raça no representa una descripció satisfactòria de 
la diversitat humana. És president de l’Associació Italiana de Genètica i editor de Human Heredity i 
BMC Genetics. Com a escriptor, ha publicat quatre novel·les i nombrosos llibres d’assaig, entre ells 
L’invenzione delle razze (Bompiani, 2006) premi Merk Serono 2007.  
 
Cristina Junyent Cristina Junyent Cristina Junyent Cristina Junyent és llicenciada i doctora en biologia per la Universitat de Barcelona, i màster en 
comunicació científica a la Universitat Pompeu Fabra. És fundadora i dirigeix la Fundació Ciència en 
Societat, dedicada a la promoció i l’estímul de la cultura científica. El seu camp d’estudi es mou des 
de la biologia humana fins a la comunicació de la ciència. Ha publicat diversos llibres i articles a La 
Vanguardia, Mètode o Transversal, i ha estat editora en cap de la revista Omniscellula, publicada per 
la Societat Catalana de Biologia (IEC). També ha col·laborat en els programes de divulgació Einstein 
a la platja, de BTV, o REDES, de TV2, i forma part de l’Associació Catalana de Comunicació 
Científica.    



 

 
    
    
JaumeJaumeJaumeJaume BertranpetitBertranpetitBertranpetitBertranpetit és catedràtic de Biologia a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i fundador de la 
Unitat de Biologia Evolutiva del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut d’aquesta 
universitat. Les seves investigacions giren al voltant de l’estudi i la comprensió de la diversitat del 
genoma humà. Ha publicat més de dos-cents articles científics sobre el genoma i és coautor del 
llibre Viatge als orígens: una història biològica dels humans (Bromera, 2000). Membre actiu de 
diverses organitzacions científiques nacionals i internacionals, ha estat director del Centre Nacional 
del Genotipat (CEGEN) i des de l’any 2007 és el director d’ICREA (Institució Catalana per a la 
Recerca i Estudis Avançats). 
 
Montserrat VendrellMontserrat VendrellMontserrat VendrellMontserrat Vendrell (Barcelona, 1964) és directora general de Biocat, l’organització que dinamitza i 
promou la biotecnologia i la biomedicina a Catalunya. Prèviament havia estat subdirectora general 
del Parc Científic de Barcelona. Té més de deu anys d’experiència en diferents centres de recerca 
internacionals en el sector de la biomedicina i més de quinze en gestió de la recerca i la innovació. 
És doctora en ciències biològiques per la Universitat de Barcelona, màster en comunicació científica 
per la UPF i va fer un programa de perfeccionament directiu a l’IESE. Des del 2012, és presidenta del 
Consell Europeu de Bioregions (CEBR). Va ser membre del Consell Directiu de la Societat Catalana 
de Biologia entre el 1996 i el 2007.    
 
JuanJuanJuanJuan----Luis ArsuagaLuis ArsuagaLuis ArsuagaLuis Arsuaga    (Madrid, 1954) és doctor en ciències biològiques per la Universidad 
Complutense de Madrid i catedràtic de paleontologia en aquesta mateixa universitat. És director del 
Centro de Evolución y Comportamiento Humanos de la Complutense i codirector de l’equip 
Atapuerca, guardonat amb el Premi Príncep d’Astúries d’Investigació Científica i Tècnica del 1997 i el 
Premi Castella i Lleó de Ciències Socials i Humanitats del 1997. Ha publicat llibres i articles a les 
revistes científiques més importants, com Science o Nature, on a l’abril del 1993 va ser portada per 
l’article sobre el descobriment del crani humà més complet del registre fòssil de la humanitat (el crani 
número 5 d’Homo heidelbergensis). És membre de la National Academy of Sciencies dels Estats 
Units, del comitè Científic Internacional del Museu d’Antropologia Prehistòrica de Mònaco i de 
l’Associació Internacional per a l’Estudi de la Paleontologia Humana, entre altres entitats. També és 
el director de la revista d’antropologia i arqueologia Munibe.    
 
Núria Sebastián Núria Sebastián Núria Sebastián Núria Sebastián és catedràtica de psicologia a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Es va doctorar en 
psicologia experimental a la Universitat de Barcelona i després va tenir una formació postdoctoral a 
l’Institut Max Planck i al CNRS a París. Ha estat investigadora convidada en diversos centres de 
recerca, com ara l’IRCS de la Universitat de Pennsilvània, l’ICN de l’University College a Londres i la 
Universitat de Chicago. A la Unitat de Cognició i Cervell de la UPF dirigeix el grup de recerca SAP 
(Speech Acquisition and Processing), i actualment treballa en l’estudi del procés d’aprenentatge de 
llengües centrat especialment en les poblacions bilingües. La recerca de laboratori comprèn infants i 
adults i les metodologies es basen en respostes de comportament, fisiològiques i de producció 
d’imatges cerebrals. Ha estat reconeguda internacionalment amb el premi de la Fundació James S. 
McDonnell i va impartir les prestigioses «Nijmegen Lectures» el 2005. El 2009 va obtenir el premi 
Acadèmia de la ICREA i el 2012 la medalla Narcís Monturiol com a reconeixement de la seva 
contribució científica. Ha estat presidenta de la Societat Europea de Psicologia Cognitiva i és 
membre de l’òrgan rector del Consell Europeu de Recerca.  
 
 
 
 

Servicio de prensa del CCCB | Mónica Muñoz e Irene Ruiz | T. 93 306 41 23 | www.cccb.org 
 


