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VIDA FABRICADA
REPTES CIENTÍFICS I SOCIALS DE LA BIOLOGIA SINTÈTICA

manuel Porcar i Juli PereTó

Des que la biologia es va secularitzar i inicià l’escrutini molecular de la vida, la possibilitat de la síntesi 
artificial de cèl·lules vivents en un laboratori fou palpable. La biologia sintètica contemporània aspira 
a dissenyar i fabricar noves formes de vida amb la intenció d’obtenir beneficis socials i econòmics, 
tot i que no s’ha de descartar que també obtindrem, per la via sintètica, recompenses científiques en 
termes d’una major comprensió de la complexitat biològica a les quals no podríem accedir per la via 
analítica. És clar, per tant, que biologia sintètica és un terme que desperta expectatives, però no és 
menys cert que també provoca inquietud. En aquest article partim d’una crítica de la identificació de 
les cèl·lules amb les màquines per a discutir l’abast dels esforços per estandarditzar la biologia sintètica 
i exposem també algunes implicacions socials derivades dels intents de fabricar la vida.

Paraules clau: biotecnologia, metàfora, vida artificial, vida sintètica, comunicació científica.

■■ METÀFORA I IDENTIFICACIÓ

Fa més d’un segle, Stéphane Leduc va encunyar el ter-
me biologia sintètica (Leduc, 1912). Seguint el corrent 
materialista –o més aviat, antivitalista– de la biologia 
d’aquell temps, Leduc buscava reproduir en el labora-
tori les formes i dinàmiques pròpies dels éssers vivents 
emprant ingredients químics. Leduc aplicava una lògi-
ca materialista extrema: «En què és menys admissible 
tractar de fer una cèl·lula que una 
molècula?» (Leduc, 1912). Enca-
ra que la comunitat acadèmica va 
rebutjar i ridiculitzar els seus ex-
periments, l’impacte dels seus jar-
dins químics en l’imaginari col-
lectiu, a través de la premsa i de 
la literatura, fou molt remarcable. 
Així, no ens estranya que Thomas 
Mann fes aparèixer en Doctor 
Faustus la sorprenent i enigmàti-
ca creació de vida artificial com un dels divertiments 
preferits del pare del compositor Adrian Leverkühn.

Altres científics, en diversos contextos culturals, 
també perseguien obsessivament la síntesi de vida, 
com fou el cas d’Alfonso L. Herrera a Mèxic o John B. 
Burke a Anglaterra (Peretó, 2016). Tots ells compar-
tien la convicció de l’absència d’una frontera infran-
quejable entre la matèria inerta i la vida i l’anhel de 

demostrar que les causes naturals eren suficients per 
explicar el fenomen biològic. Potser la defensa d’aques-
ta postura des d’un posicionament intel·lectual i cien-
tífic més sòlid la va fer Jacques Loeb, el descobridor 
de la partenogènesi artificial. La demostració que un 
òvul no fecundat podia iniciar el desenvolupament can-
viant només les condicions químiques del medi va ser 
una observació que trencà molts esquemes científics i 

culturals. D’una banda s’obria la 
possibilitat d’investigar la vida 
amb un enfocament propi de l’en-
ginyeria, a través de la manipula-
ció controlada dels fenòmens: per 
a Loeb, control equivalia a com-
prensió. D’altra, iniciar el desen-
volupament animal amb factors 
no biològics (i, més encara, no 
masculins) reptava el pensament 
canònic vitalista, per això Loeb 

era considerat pels seus crítics coetanis (sobretot pels 
autors catòlics) el més perillós dels materialistes (Ke-
ller, 2002; Peretó i Català, 2012).

A finals del segle xix el debat científic ja no era si 
seria possible la síntesi de vida al laboratori sinó quan 
es podria assolir aquesta fita extraordinària. De vega-
des semblava molt propera, com indiquen les opinions 
contundents dels Leduc, Herrera i Burke. Però tots ells 

«ELS ORGANISMES NO SÓN 

MÀQUINES DISSENYADES 

PER AGENTS EXTERNS 

AMB UN PROPÒSIT, SINÓ 

EL RESULTAT D’UN PROCÉS 

EVOLUTIU SENSE INTENCIÓ»
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partien d’unes premisses sobre la composició química 
de la vida molt allunyades de la realitat. L’estat col·lo-
ïdal, amb una composició gens concreta, era conside-
rat el genuí de la matèria cel·lular. A mesura que la 
bio química començà a prendre forma com a disciplina 
diferenciada de la química orgànica i la fisiologia, a 
principis del segle xx, s’albirava una complexitat mo-
lecular de la vida que dificultava, als ulls dels científics, 
la seua síntesi al laboratori. Loeb, que amb els seus 
treballs pioners sobre la química de proteïnes encarna 
la transició de «l’edat fosca de la biocol·loidologia» a 
les beceroles de la biologia molecular, seguirà remar-
cant que l’objectiu final de la biologia és la fabricació 
de vida. Tanmateix, aquest objectiu programàtic tan 
ambiciós el reservarà a les generacions futures de 
cien tífics més joves i agosarats (Loeb, 1906) i, alhora, 
criticarà amb severitat aquells intents coetanis, naïfs i 
prematurs, de fabricar cèl·lules al laboratori.

La convicció de Loeb que algun dia es podria acon-
seguir la síntesi artificial de vida partia de la certesa 
que les cèl·lules són, literalment, màquines químiques: 
«Els organismes vivents són màquines químiques, […] 
ningú no pot negar que un dia aquestes podran ser 
construïdes artificialment» (Loeb, 1904). És, per tant, 
aquest maquinisme explícit el que dona peu a una bio-
logia sintètica que raona en termes d’enginyeria, de 
disseny i fabricació, de predicció i control del sistema. 
Tenim així un exemple molt primerenc d’una ideologia 
maquinista en biologia que projecta el somni cartesià 
a escala cel·lular i molecular. Dotant l’analogia de lite-

ralitat, la màquina ja no és una simple metàfora sinó 
un marc intel·lectual que impulsa la investigació. Però, 
fins a quin punt és realista aquesta identificació dels 
éssers vivents amb les màquines?

■■ LES CÈL·LULES NO SÓN MÀQUINES

Una de les assumpcions més arrelades i explícites de 
la biologia sintètica contemporània amb perfil d’engi-
nyeria és la consideració que els organismes vivents 
són, literalment, màquines. En la bibliografia hi ha 
innumerables exemples de l’equivalència entre orga-
nismes i màquines (o computadors) (Nicholson, 2014; 
Porcar i Peretó, 2016). Els artefactes estan constituïts 
per components estandarditzats, intercanviables i de 
comportament predictible, i són dissenyats, fabricats i 
reparats per agents externs a ells. La biologia sintèti-
ca considera que les cèl·lules són sistemes consti tuïts 
per peces amb unes relacions lògiques entre elles com 
les que mantenen les parts dissenyades per enginyers 
industrials o electrònics. Aquest ús i abús de les me-
tàfores és impulsat per un maquinisme extrem que ha 
estat criticat des de diverses perspectives (De Loren-
zo, 2011; Nicholson, 2014; Porcar i Peretó, 2016). Ben 
mirat, però, i en el context d’una biologia sintètica 
que aspira a construir una biologia més quantitativa, 
el maquinisme contemporani expressa més un desig o 
un objectiu a llarg termini que no pas una descripció 
realista de com són i funcionen les cèl·lules. El que 
també és cert és que la biologia sintètica ha revitalitzat 

Fa més d’un segle, Stéphane Leduc (dreta) va encunyar el terme biologia sintètica. Leduc buscava reproduir 
en el laboratori les formes i dinàmiques pròpies dels éssers vivents emprant ingredients químics. Tot i que 
els seus experiments no van trobar suport a l’acadèmia, l’impacte dels seus jardins químics en l’imaginari 
col·lectiu, a través de la premsa i de la literatura, fou molt remarcable. En la imatge superior, una de les seues 
«produccions osmòtiques» que il·lustraven l’obra The mechanism of life, publicada en anglès a 1912.
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debats oblidats o, si més no, marginals en la bio-
logia contemporània, com ha estat la discussió de 
què és la vida.

Així, màquines i cèl·lules tenen en comú que 
són, vistes des de la termodinàmica, sistemes 
oberts al flux de matèria i energia, però fins 
ací arriba la identificació. Les causes eficients 

–per emprar el concepte aristotèlic usat pel 
biò leg teòric Robert Rosen– són internes en 
els éssers vivents i externes en les màquines. 
Els organismes no són màquines dissenyades 
per agents externs amb un propòsit sinó el re-
sultat d’un procés evolutiu sense intenció en què 
la capacitat de persistir i reproduir-se en un de-
terminat ambient n’és el principal motor. Aques-
ta és una diferència ontològica fonamental en-
tre organismes i màquines: el desplegament 
històric no teleològic –sense propòsit– de la 
complexitat i la diversitat biològica. 
Tanmateix, l’aparença de propòsit i 
intenció en els éssers vivents és evi-
dent –allò que Jacques Monod va 
anomenar teleonomia per a evitar 
la identificació amb la teleologia.

En una reflexió recent, el micro-
biòleg Víctor de Lorenzo, seguint 
els passos de Monod, ha proposat 
el terme tecnonomia (en contrapo-
sició a tecnologia) per a assenyalar 
l’aparença de disseny en la vida i 
poder referir-se a la lògica de les 
relacions entre els components dels 
sistemes vivents sense la necessi-
tat d’adoptar una posició metafísi-
ca forta que signifique que hi ha un disseny 

–tecno lògic, d’enginyeria– real (De Lorenzo, 
2018). És a dir, De Lorenzo reivindica un retorn 
a la utilitat de les metàfores i analogies sense 
entrar en atzucacs mancats de realisme. Una cosa 
és que les cèl·lules no siguen el resultat del treball 
d’un enginyer dissenyador i una altra que no puga 
arribar a ser d’utilitat analitzar els organismes 
vivents «com si» ho haguessen estat. Caldrà 
avaluar el valor epistemològic d’aquesta apro-
ximació al fenomen biològic quan tinguem 
resultats tangibles d’una biologia sintètica re-
alment basada en els principis de l’enginyeria. 
En definitiva, quan comprovem si és possible 
fer dissenys nous sobre allò mancat de designi 
i no dissenyat.

Tot i acceptar, doncs, aquest caràcter tele-
onòmic i tecnonòmic de la vida, encara podem 
identificar certs esculls que la biologia sintètica a 

tall d’enginyeria hauria d’afrontar (Porcar i Pere-
tó, 2016). Així, mentre que els sistemes dissenyats 
per enginyers recorren a la redundància per assolir 

nivells acceptables de robustesa, la vida es fona-
menta en la degeneració –en el sentit de sinoní-
mia funcional– i el caràcter plurifuncional dels 
seus components. Per exemple, les proteïnes, 
atesa la seua naturalesa inherentment flexible, 
poden tenir múltiples funcions que se superpo-
sen a les d’altres proteïnes i que generen xarxes 
de relacions robustes. Tot sovint les funcions 

principals, adaptatives, dels components cel·lu-
lars coexisteixen amb funcions col·laterals, me-

nors, no adaptatives o neutrals –conegudes com 
a funcions promíscues–. En el context cel·lular, 

aquestes són una font notable d’innovació evolu-
tiva (Tawfik, 2010), però, com veurem a conti-
nuació, poden representar un inconvenient per 

a la implementació d’una biologia 
sintètica basada en la identificació 
i reemplaçament de mòduls estàn-
dards i independents.

■■  PER QUÈ ESTANDARDITZAR LA 
VIDA (SI ÉS QUE ÉS POSSIBLE)

Una de les controvèrsies més re-
marcables relacionada amb la vida 
sintètica fa referència a la discus-
sió sobre si serà possible –i en 
quina mesura– estandarditzar els 
éssers vius. Com acabem d’expo-
sar, els éssers vius, tot i estar sot-
mesos a les lleis de la física, no són 

exactament biomàquines. Això, però, contras-
ta amb el fet que la biologia sintètica, per de-
finició, busca la mecanització dels éssers vius, 

modificar-los segons els criteris de l’enginyeria, 
per dissenyar dispositius productors, per exemple, 

d’aliments, medicaments o biocombustibles. 

U
S 

N
at

io
na

l L
ib

ra
ry

 o
f M

ed
ic

in
e

Una definició informal proposa que un estàndard és una 
peça, com un cargol o una broca, amb unes característi-
ques que la fan universal i predictible pel que fa al seu ús 
i funcions. Moltes màquines diferents es poden construir 
amb un nombre relativament petit de peces estàndard: 
els jocs de muntatge, com ara Meccano o Lego, són un 
bon exemple de sistema estàndard. L’ideal de l’estan-
dardització en biologia sintètica es basa justament en la 

combinatòria de peces (de DNA) ben caracteritzades. No 
obstant això, ara per ara la predictibilitat de les interac-

cions biològiques està lluny de ser total i això, per tant, fa 
difícil predir amb exactitud el comportament d’un organisme 

sintètic.
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L’èxit de l’enginyeria industrial està lligat a l’esta-
bliment de l’estandardització. Els cotxes, els mòbils 
o les rentadores no serien possibles –i menys al cost 
actual– sense components estàndard. Però, què és un 
estàndard? Una definició informal proposa que un es-
tàndard és una peça, com ara un cargol o un conden-
sador, amb unes característiques que la fan universal 
(podem comprar el mateix cargol o condensador arreu 
del món) i predictible (un cargol de 3 mm de diàme-
tre encaixa en un tac de plàstic de qualsevol marca de 
3 mm de diàmetre intern). També es pot afirmar que 
moltes màquines diferents es poden construir amb un 
nombre relativament petit de peces. Els jocs de mun-
tatge, com ara Meccano o Lego, són un bon exemple de 
sistema estàndard. De fet, amb només uns pocs tipus 
de peces i un mínim d’habilitat es pot construir una 
rèplica formal –en el sentit que és la forma allò que es 
reprodueix– de quasi qualsevol objecte.

L’èxit de l’estandardització en l’enginyeria justifica 
la cerca d’estàndards en l’àmbit d’una biologia inspira-
da en els principis del disseny. Si considerem el con-
cepte de biomàquines, ni que siga com a metàfora, es 
fa evident l’interès de la cerca i encaix de peces estàn-
dard biològiques com a base per a la biologia sintètica. 
La idea és engrescadora i sorgeix de l’analogia entre 

la construcció d’una màquina i el disseny d’un ésser 
totalment o parcialment sintètic. És clar que les peces 
per a construir, per exemple, un bacteri degradador de 
petroli són d’una natura ben diferent a la dels compo-
nents mecànics o electrònics; no seran cargols o xips, 
sinó trossos de DNA, gens, codificadors de proteïnes 
dotades de funcions estructurals, catalítiques o regula-
dores. Tot i això, s’ha de destacar que és esperable –o 
si més no, desitjable– que aquests productes funcionals 
(és a dir, les proteïnes) seguesquen una lògica relacio-
nal en la seua interacció i integració funcional amb la 
resta de components del sistema. Si la predictibilitat de 
les interaccions biològiques complexes fos total, es po-
drien dissenyar, per exemple, metabolismes a la carta. 
La situació actual, però, no és encara aquesta, tot i els 
esforços d’integració de quantitats massives de dades 
derivades de les tecnologies òmiques i dels èxits inci-
pients en la simulació computacional de les activitats 
cel·lulars. La modelització matemàtica global de les in-
teraccions entre biomolècules i la variabilitat inherent 
a tot procés metabòlic dificulten, ara per ara, la predic-
ció exacta del comportament d’un organisme sintètic.

No obstant això, els avantatges d’estandarditzar, en 
la mesura del possible, allò viu podrien ser enormes: 
ens facilitaria el disseny amb el reús de components i 
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En biologia sintètica es poden considerar diversos nivells als quals podem aplicar criteris d’estandardització. Començant per l’extrem inferior 
de l’esquema, tenim els processos d’estandardització dels sistemes moleculars i cel·lulars amb la possibilitat d’usar peces i mòduls de propie-
tats específiques, que es puguen combinar i integrar en diferents circuits genètics i bioquímics. En l’altre extrem, les pràctiques, protocols i 
procediments emprats per laboratoris i equips humans diferents, en una diversitat d’entorns socials i contextos culturals, també poden ser 
objecte d’estandardització. Un benefici evident d’aquest procés seria la millora en la reproductibilitat dels experiments.

CRITERIS D’ESTANDARDITZACIÓ

Parts de DNA

Dispositius moleculars

Circuits genètics

Rutes metabòliques

Cèl·lules

Consorcis 
cel·lulars

Protocols
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ens asseguraríem que els organismes i circuits sintètics 
funcionen de manera previsible, ja que haurien estat 
provats abans milers de vegades. Les dificultats per 
arribar a assolir aquests objectius estan estretament 
relacionades amb el que hem discutit abans: les cèl·lu-
les no són màquines. La seua 
tecnonomia no respon al nostre 
desig de construir-les, reparar-les 
ni tan sols entendre-les (tot això 
sí que és aplicable al cas de les 
màquines). A més, hi ha un de-
tall inherentment lligat a la vida 
i el seu origen que dibuixa una 
frontera nítida entre la cèl·lula i la 
màquina: el canvi evolutiu. En la 
indústria, l’última cosa que vol el 
fabricant d’un determinat produc-
te, així com el client que el com-
pra, és que aquest presente varia-
cions. Tots volem un cotxe que funcione exactament 
com la resta de cotxes del mateix model. Difícilment 
un canvi únic en el nostre vehicle serà una millora. Al 
contrari, una variació de l’estàndard del model equi-
val amb certesa a una avaria o una peça defectuosa. 
La vida, però, i en particular l’evolució, juga amb la 

variabilitat, amb el canvi constant, les mutacions i, en 
darrer terme, la mort. Ser diferent, canviar, desviar-se 
de l’arquetip, és el motor de l’adaptació per als éssers 
vius. Això, però, xoca amb l’anhel dels biòlegs sintètics 
per dissenyar una vida a la carta, dins dels paràmetres 
de l’estandardització. 

En resum, el desenvolupament dels estàndards en 
bio logia és insuficient; és més, encara manca la defini-
ció d’unes peces biològiques suficientment caracteritza-
des i robustes. El caràcter estàndard de les peces biolò-

giques es consolidarà el dia que hi 
haja un veritable reús d’aquestes 
peces en la generació d’innovació, 
un tret que caracteritza les tec-
nologies més avançades, com ara 
l’enginyeria de programari, però 
que està absent en les col·leccions 
actuals de peces biològiques com 
els components BiobricksTM (Val-
verde, Porcar, Peretó i Solé, 2016). 
Hi ha, no obstant això, importants 
divergències dins la comunitat 
científica sobre l’abast de l’estan-
dardització de la vida, sobre si 

aquesta estandardització serà possible només en condi-
cions de laboratori o en un ambient més variable, o quin 
rang d’aplicació tindrà un determinat estàndard, atesa 
l’aclaparadora diversitat biològica. En l’estat actual de 
les coses, els biòlegs sintètics estan d’acord que l’estan-
dardització seria enormement beneficiosa –si més no, 

Jacques Loeb (esquerra) potser fou el primer científic visible en ter-
mes d’impacte mediàtic de la seua recerca. Ja en el tombant del 
segle xix al xx, els mitjans de l’època van recórrer a titulars i articles 
sensacionalistes per tractar el descobriment per part de Loeb de la 
partenogènesi artificial. A dalt, il·lustració del Chicago Daily Tribu-
ne del 28 de desembre de 1900 dedicada al científic, encapçalada 
per un titular que ja apunta a la creació de «vida artificial».
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«ELS BIÒLEGS SINTÈTICS 

ESTAN D’ACORD QUE 

L’ESTANDARDITZACIÓ SERIA 

ENORMEMENT BENEFICIOSA, 

PERÒ TAMBÉ DOMINA EL 

PRESSENTIMENT QUE 

AIXÒ SERÀ MOLT DIFÍCIL 

D’ASSOLIR»



aconseguint una major reproductibilitat experi-
mental–, però també domina el pressentiment 
que això serà molt difícil d’assolir.

Hi ha un vessant sociològic inherent a qual-
sevol procés d’estandardització, superposat a 
d’altres aspectes socials –com ara tot allò re-
ferent a la protecció de la propietat intel·lectual 
i les patents (Konig, Dorado-Morales i Porcar, 
2015)– i a les dimensions ètiques pròpies de 
les tecnologies (per a una discussió específica 
sobre ètica i biologia sintètica, vegeu Douglas, 
Powell i Savulescu, 2013). L’establiment d’uns 
estàndards implica una discussió prèvia i l’as-
soliment d’acords que tinguen la màxima ac-
ceptació transversal entre persones de cultures 
i tradicions diferents. Així, hi ha diversitat de 
parers i tensions, dins de la mateixa comunitat 
de biologia sintètica, pel que fa a l’acceptació 
estricta de conceptes de l’enginyeria (com ara el 
caràcter computable i modular del sistema) en 
l’àmbit dels éssers vivents. L’estandardització 
en biologia sintètica, per tant, representa també 
un repte social controvertit amb identitat pròpia. 

■■ ALGUNES IMPLICACIONS SOCIALS DE LA 
FABRICACIÓ DE VIDA

A més dels aspectes socials lligats al procés d’estan-
dardització, hi ha altres arestes que convé assenyalar. 
El sociòleg del MIT (Institut Tecnològic de Massa-
chussets, en les seues sigles en anglès) Kenneth Oye 
ha fet la que és, segurament, la millor definició de 
l’impacte potencial de la biologia sintètica pel que fa 
a la seua percepció pública. Oye sosté que el mateix 
terme biologia sintètica sembla «haver estat calculat 
amb la finalitat de produir una resposta negativa». 
En part, això és degut a raons culturals, arrelades en 
la percepció negativa de monstres i éssers mitològics 
o literaris diversos, la majoria dels quals, pel que te-
nen d’artificials, són «dolents» i s’escapen irremissi-
blement del control dels seus dissenyadors. En aquest 
punt es fa inevitable la referència a la novel·la de Mary 
Shelley Frankenstein o el Prometeu modern, en la qual 
l’emulació del tità per part del científic desencadena tot 
un seguit de desgràcies abominables. Però això només 
justifica –en part– la percepció negativa que es pot tenir 
a priori, a partir de la denominació d’aquesta disciplina. 
És cert, però, que la biologia sintètica com a tecnologia, 
igual com va passar amb els organismes transgènics, és 
criticada per grups ecologistes i per una porció signifi-
cativa de la població. Per tal d’acotar el debat, però, s’ha 
de persistir a remarcar el fet evident que les tecnologies 
no són inherentment dolentes, tot i que el seu ús sempre 
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comporta l’assumpció d’algun tipus de risc. Per tant, 
podem prendre mal si se’n fa un mal ús d’aquestes 
tecnologies o si es materialitzen alguns dels riscos 
associats a la seua implementació.

Els transgènics funcionen, i els organismes sin-
tètics comencen a funcionar, tot i les limitacions es-
mentades. La perillositat potencial d’un organisme 
sintètic –o transgènic– justifica el conegut principi 
de precaució. Tanmateix, per ara no hi ha cap dada 
contrastada que indique que els organismes sintè-
tics són més perillosos que els naturals. Ara bé, la 
manca d’evidència sobre la perillositat, des d’una 
perspectiva ambiental o de bioseguretat, no exclou 
l’obligació d’actuar amb cautela, atesa la potència de 
la tecnologia i el fet indubtable que molts aspectes 
dels éssers vius modificats són simplement difícils 
de preveure. A banda de les qüestions de seguretat, 
també existeix un vèrtex socioeconòmic (comú amb 
el debat existent amb altres tecnologies), relatiu a 
l’efecte en el mercat laboral de la inclusió d’una 
tecnologia. Per exemple, la fabricació d’un microor-
ganisme capaç de sintetitzar la vanil·lina a un preu 
molt competitiu, com afectaria l’economia de les 
comunitats de Veracruz o de Madagascar que pol·li-

nitzen a mà les flors de l’orquídia Vanilla planifolia? Per 
a tractar les facetes ètiques, ambientals i socials es fa ne-
cessària la integració de tots els actors en un debat comú 
sense estridències, basat en dades contrastades, dut amb 
una transparència completa i seguint les recomanacions 
del marc d’actuació anomenat innovació i recerca res-
ponsable (o RRI, de l’anglès responsible research and 
innovation) (Konig et al., 2015).

La necessitat de transparència en el debat ha de consi-
derar el paper –o el poder– dels mitjans de comunicació 
en l’exacerbació o –menys freqüentment, però absoluta-
ment necessari– l’asserenament de les discussions rela-
cionades amb la vida sintètica. La intervenció humana 
premeditada sobre la vida, amb l’objectiu de prendre el 
control del procés biològic, representa un dels casos his-
tòrics més primerencs de la interacció entre científics i 
comunicadors amb resultats molt decebedors. Loeb pot-
ser fou el primer científic visible en termes de l’impacte 
mediàtic de les seues recerques, en particular, la par-
tenogènesi artificial (Turney, 1995). El sensacionalisme 
dels titulars i dels articles dedicats a les recerques de 
Loeb en el tombant del segle xix al xx posava l’etique-
ta de «síntesi artificial de vida» a allò que Loeb només 
considerava la inducció controlada del desenvolupament 
d’un òvul no fecundat mitjançant la manipulació quí-
mica de l’entorn. Això va obligar l’autor a publicar una 
nota en la revista Science desautoritzant en bloc totes les 
informacions periodístiques sobre la seua recerca. Així 
doncs, el primer científic modern de carn i ossos, fora 

Cal reflexionar sobre la relació entre científics i comunicadors 
per evitar que la informació arribe a la ciutadania fora de con-
text, exagerada, o al servei d’interessos particulars de científics 
o institucions. Un cas paradigmàtic és el de l’institut del cèlebre 
biotecnòleg Craig Venter: a finals de maig de 2010, mitjans d’ar-
reu del món es feien ressò d’un article publicat per l’equip de 
Venter segons el qual s’havia creat la primera cèl·lula sintètica. 
Tot i que a posteriori aquesta fita va quedar substancialment 
matisada, bona part dels mitjans van reproduir durant els dies 
següents la idea que s’havia aconseguit crear vida de manera 

artificial. En les imatges, alguns exemples extrets de diaris 
espanyols on es parla en termes de creació de vida artificial, 
vida de pot, o jugar a ser Déu.

«LES TECNOLOGIES NO 

SÓN INHERENTMENT DOLENTES, 

TOT I QUE EL SEU ÚS SEMPRE 

COMPORTA L’ASSUMPCIÓ D’ALGUN 

TIPUS DE RISC»
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de les pàgines de la literatura fantàstica, vinculat a la 
creació de vida va patir una experiència poc edificant 
amb la transmissió mediàtica del seu treball.

Tanmateix, al llarg del segle xx també trobem casos 
de coqueteig entre científics i periodistes quan l’ampli-
ficació mediàtica de la investigació plau els primers o 
les seues institucions. Aquest fou el cas de Wendell M. 
Stanley i l’Institut Rockfeller de Princeton i la divulga-
ció dels seus treballs sobre la cristal·lització del virus 
del mosaic del tabac (TMV, en les seues segles en an-
glès) com un «descobriment revolucionari» que traspas-
sava la frontera entre la matèria viva i la inert (Creager, 
2002). I, en èpoques més recents, recordem l’eficàcia 
comunicativa de l’Institut J. C. Venter divulgant les in-
vestigacions sobre cèl·lules mínimes artificials que ha 
desfermat un seguit de titulars a escala mundial pre-
sentant els científics «jugant a ser Déu» (vegeu Porcar 
i Peretó, 2018). En aquest context, 
cal reflexionar sobre la relació 
biunívoca entre científics i comu-
nicadors: els primers transmetent 
de manera adequada la seua re-
cerca, sense exageracions ni ex-
trapolacions injustificables, els se-
gons evitant el sensacionalisme de 
la premsa groga o el churnalism1 
acrític. Quina podria ser la fórmu-
la? S’ha proposat que la cocreació 
entre biòlegs sintètics (una comu-
nitat que, per començar i com ja 
hem vist, mostra una heteroge-
neïtat sociològica notable amb la dicotomia ciència-en-
ginyeria), els comunicadors i la resta de la societat, en 
un marc general de RRI, puga servir per a definir tant 
els objectius estratègics de la biologia sintètica a mitjà i 
llarg termini com per a marcar els límits d’aquesta tec-
nologia del segle xxi (Porcar i Peretó, 2018). En aquest 
diàleg no seria gens sobrer un consens sobre el valor i 
ús de les metàfores i, en especial, una revisió d’aquelles 
que deformen la realitat tecnològica i que poden pre-
figurar un rebuig social més prop del pànic que d’una 
actitud d’assumpció de riscos responsable i racional. 
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