
Segurament, els investigadorsde laUniversitat
deWashingtonnoespodienni imaginar l’èxit que
tindria la seva convocatòria.Ni tampocqueacaba-
rienpublicantunarticle científic ambunsquants
jugadorsdevideojocs. Fins i tot, potser, es van
sentir unamica frustrats enveure comennomés
tres setmanesungrupd’amateurshavia fet una
important troballa,mentrequeells s’havienpassat
dos anys estudiant sense èxit el paperqueexercei-
xen lesproteïnes (elmotorbàsicdels trilionsde
cèl·lulesdel nostreorganisme), enel desenvolupa-
mentde l’alzheimer, el càncero la sida.

Tot va començar quan se’ls va ocórrer demanar
ajuda a la ciutadania. Els investigadors coneixien
bé les seqüències d’aminoàcids de les proteïnes,
però no acabaven d’entendre comes pleguen
sobre simateixes per acabar tenint una estructura
final. De fet, és una de les qüestions sense resol-
dre en biologia avui dia, ja que la configuració que
adopten determina la seva funció; si l’estructura
final esmodifica, en alguns casos potmillorar la
tasca de la proteïna, però en d’altres impedeix que
la faci. El problema és que hi ha una infinitat de
possibles estructures i comprovar-les una a una és
una tasca ingent.

Encol·laboració ambprogramadors, els biòlegs van
dissenyarunvideojoc, quevanbatejar ambelnom
deFoldit (plega’l, en anglès), disponible a laxarxa,
queplantejapuzles complexos sobre comesple-
guenaquestes cadenesd’aminoàcids. “Foldit inten-
tapredir l’estructurad’unaproteïnabasant-se en
les intuïcionshumanesper resoldre trencaclosques
i enel fet quemolta gent jugade formacompetitiva
perprovardeplegar lesproteïnesméseficients”,
assegurena lapàginawebdel joc. “Els jugadorspo-
dendissenyarnovesproteïnesquepodrienajudar a
prevenir o a tractar importantsmalalties”.

Al capdepoc tempsde llançar-lo, jahihaviamés
de20.000voluntaris buscant seqüènciesd’amino-
àcids.Gràcies a aquestpuzle en línia, s’han resolt
desdeqüestions relacionades ambbiocombus-
tiblesfins ad’altres sobremalaltiesmortals. Fins

i tot s’ha aconseguit resoldreunproblemaque
feiaballar el capa la ciènciadesde feiamésd’una
dècada: amb l’ajudadels jugadors els investigadors
van trobar l’estructurad’unenzimcríticper a la
reproducciódel virusde la sida i van identificar
dianes terapèutiquesperneutralitzar-la.

Foldités tan solsunexempledecomd’algun temps
ençà la ciència i altresdisciplines s’estanacos-
tant a la ciutadaniaperdemanar-li col·laboració.
S’hanadonatque launió fa la força.Quemolts
cervells units són infinitamentméspotents que
el superordinadormésgran.Queel coneixement
està en la gent. Perquènoespot aprofitar aquest
potencial per avançar junts?

Unint esforçosSiper algunacosa es caracteritza la
intel·ligènciahumanaésper ser col·lectiva. Somés-
sers socials i aprenemnousconeixements apartir
de la interacció ambaltreshumans.Desdenoves
llengües, escriureoaixecarunedifici, fins aoperar
unapersonaoconduir. I ésmés, lamajoriade les
grans tasques intel·lectuals queduema termesón
fruit de la interacció, ambunacomunitat i ambuna
cultura, quenoés resmésqueel cúmuldeconeixe-
mentheretat degeneracions anteriors.

Ara lesnoves tecnologies, i sobretot lespossibilitats
queofereix internet, estanpotenciant i fomen-
tant encaramésaquesta col·laboració i interacció
entre individus amb l’objectiud’aconseguirunbé
comú, ja sigui unprojecteounconeixementmés
gran.De la col·laboraciódecervells i la interacció
amb lesnoves tecnologies estan sorgintdosnous
tipusd’intel·ligències, queels expertsdenominen
col·lectiva i col·laborativa; i si bé totesdues estan
relacionades, sónunamicadiferents.

“En la col·lectiva emergeix un producte acabat
a partir de les accions d’un grup de persones
que no interactuen entre si”, explica Ignasi Al-
calde, consultormultimèdia i expert en gestió
de projectes. Gràcies a internet, els consumidors
passen a ser també creadors i aporten saber a
la xarxa. Construeixen nous continguts a partir

de la col·laboració entre ells, corregint, am-
pliant. Viquipèdia és un bon exemple d’aquest
tipus d’intel·ligència. “En canvi, la intel·ligència
col·laborativa s’ocupa de problemes en els quals
l’experiència individual i les diferents interpre-
tacions d’experts són crítiques per a la resolució
de problemes. L’objectiu és aprendre una tasca o
incrementar el coneixement de tots elsmembres
del grup”, afegeixAlcalde. Un bon exemple és el
projecteFoldit.

Lesdues intel·ligències esbasenen la ideaque la
unió fa la força i esnodreixendelpotencial queofe-
reix la tecnologia.Noobstant això, la ideadecoo-
perar i de treballardecostatnoésnova.De fet, en la
naturalesa, desdebacterisfins a formigues, abelles,
quarks ifins i tot lesneuronesdelnostre cervell són
exemplesd’individusque s’alienperdur a terme
una tasca intel·ligent. I ja fa anysqueexisteixen
projectes comSETI, quebuscavidaextraterrestre
i es basa encomputaciódistribuïda, que reque-
reixende laparticipaciódemoltespersonesper
aconseguirunobjectiu.Aquí, els voluntaris baixen
unprogramagratuït elaboratper laUniversitat
deBerkeley i cedeixenel temps i lapotènciadels
seusordinadorsquannoelsutilitzenper ajudar els
astrònoms i físics aprocessar informació.

El queés realmentnou idiferent ara ésque la
participació ciutadanaés intel·lectual. I nocal ser
unexpert en lamatèria, ni tampocunaeminència.
L’únicquees requereix és interès i ànimdeparti-
cipar enaquestnou tipusd’accionsquepoden ser
summamentdemocratitzadoresdel coneixement.
I les tecnologies, l’únicque fanés facilitar queun
nombregegantí depersones repartidesper tot el
planeta interconnectades treballinplegadesde
novesmaneres i s’avanci capel coneixement comú.

“L’ésserhumàés social pernaturalesa i sempreha
col·laboratperdesenvolupar tasques.El quearaha
canviat és l’entornde la societat, de l’associació i del
coneixement. Favint anys, per exemple, noexistia
la capacitat que tenimavuidiadecomunicar-nos
a travésde laxarxa.En l’actualitat –il·lustra Ignasi

Cervells units
La intel·ligència sempre ha estat col·lectiva, però ara les noves tecnologies potencien formes innovadores
de col·laboració en la qual experts i aficionats s’uneixen per cooperar en projectes que donen resultats

TextCristina Sáez
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Alcalde–han sorgit una infinitat denovesprofes-
sionsque fa tan sols cinc anysni existien,moltesde
lesquals estanorientades a la gestióde la infor-
mació i el coneixement.Aranoes tractanomésde
generar coneixement, sinó tambédeconnectar-lo
ambd’altres i aportarnousvalors”.

Col·laborativa i col·lectivaDemoment, sónmolts
els projectes que ja han nascut de la col·laboració
ciutadana. Viquipèdia és elmés conegut, un
exemple de construcció col·lectiva que es nodreix
de les aportacions demilers d’internautes que de

forma altruista donen el seu temps per aflorar co-
neixement lliure. Cada individu aporta una part
a un producte acabat, on aquesta col·laboració
queda fusionada.

“Laciutadania es vol sentir cadavegadamés
implicadaenprojectesdecol·laboració.Crecque
ésunanovamanerad’expressarunaètica social.Hi
haexemplesmolt senzills i casosméscomplexos,
com lafiguradeciutadansquecol·laborenamb
institucions científiques recollint dades sobre el
territori o el casd’astrònomsamateursquepenti-

nen l’univers ajudant els científics.Viquipèdia és
nomésundelsmoltsprojectes interessants quehi
haper tot elmón”, comentaÀlexHinojo, director
deprojectes culturals d’AmicalWikimedia, una
associació sense ànimde lucrequecol·labora en
projectesde laFundacióWikimedia, entre els
qualsdestaca laViquipèdia, la versió catalanade la
popular enciclopèdia.

Linuxésunaltrebonexempled’intel·ligència
col·lectiva.Unaenormecomunitat degent repar-
tidaper tot el planeta vadesenvolupar el sistema

Projecte GalaxyZoo
Ésunexempled’intel·ligència
col·laborativa.Científics ias-
trònomsaficionatscol·laboren
classificantgalàxies.Els
primersensenyen imatges
ielsparticipantsprovende
veure tipusdegalàxies,estre-
lles...Hiparticipencentenars
demilersdepersones.

LACOL·LECTIVA
VIQUIPÈDIA
ÉSL’EXEMPLE
MÉSCLAR
D’UNIÓ
D’INTEL·LECTES
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operatiudecodi obert.Qualsevol que tingués
coneixementsdeprogramaciópodia contribuir en
el projecte.LinusTorvald i d’altres expertsdecidei-
xenquinsmòdulsdels que la gent envia s’incorpo-
renal sistema.

Encanvi, el projecteGalaxyZooésunexemple
d’intel·ligència col·laborativa.Científicsdemanen
aastrònomsaficionats queels ajudina classificar
galàxies.Els ensenyenuna imatge i els participants
hande respondreaunqüestionari sobre allòque
veuen: si es tractad’unagalàxia circular, si hi ha
estrelles... Centenarsdemilersdepersoneshi
col·laboren i ja s’hanpublicatnombrosos articles
amb lesdadesobtingudes.

Enelmateixprincipi esbasaAncientLives.La
Universitat d’Oxford i la Societat d’Exploració
d’Egiptedemanen la col·laboraciódels ciutadans
per traduir els papirsd’Oxirrinco, trobats el 1987
aEgipte enunabocadorde l’èpocagrecoromana.
Escrits engrec i llatí, podriencontenir obres lite-
ràries. Per traduir-los, s’handigitalitzat els papirs i
esdemanaals voluntaris participants quebusquin
similituds entre els símbolsdel grec antic i els
actualsper identificar-los.Després la cadenade
lletres formada s’analitzaràper algoritmesd’ordi-
nadorque reconeixeran i traduiranel conjuntde
caràcters. Finalment, els experts revisaran i recolli-
ranelspossibles resultats.

AncientLives, amés, formapartd’una iniciativa
internacionalmoltmésàmplia anomenadaCitizen
ScienceAlliance, integradapermuseus i universi-
tats que justamentpreténpromoure la implicació
dels ciutadans enel procés científic i tambéenart,
arqueologiaohistòria.

AEspanya tambéhihaexemplesdeprojectes en
quèels ciutadans s’involucren i col·laborenen
l’avençdel coneixement.És el casde laFundació
Ibercivis, en laqual participen laUniversitat de
Saragossa, elCSIC,Red.es i elCiemat; undelspro-
jectesquehandesenvolupat és el deGripeNET, el
nodeespanyold’unprojecte internacional d’estudi

de la grip.Els voluntaris es registren introduintun
codipostal i aportant algunesdades sobre la seva
salut, comsi són fumadorsono, o si tenenfills pe-
tits quevana la guarderia, i després, denovembrea
abril, elsmesosde la campanyade la grip, comple-
tenunbreuqüestionari depreguntes.Gràcies a les
respostes, elsmetgespoden saberméscosesdel
patródecomportamentdel virus, intentarpredir
onesproduirannousbrots,millorar el tractament
i, sobretot,millorar laprevenció.

I n’hi hamés, comMalariaSpot, unvideojoc enel
qual els jugadors es converteixenenobservadors
mèdicsquehand’explicar la quantitat deparàsits
quehihaenunamostrade sangdigitalitzadaper
al diagnòsticde lamalària.OCaçant elMosquit
Tigre, enel qualnensdeprimària i les seves famí-
lies, aGirona, ajudenels experts a ferun seguiment
d’aquest temut insecte a travésd’unaappmòbil.
“Aquest tipusdeprojectes enels quals ambpetites
aportacionsdemilersdepersones s’aconsegueix
unamassa críticadeconeixement estanajudant
amodificar el concepte i els processosdecrea-
ciód’informació i saber–consideraÀlexHinojo,
d’AmicalWikimedia–. Si, per exemple, tota la in-
vestigacióqueespagaambdinerspúblics espubli-
qués ambuna llicènciaoberta,CreativeCommons,
facilitaria quealtres expertspoguessin reaprofitar
aquests coneixementsper continuar la investigació
enaltres aspectes.Es tractadenohaverd’inventar
la rodacadavegada. I enunescenari de recursos
limitats, cobra encaramés sentit”, apunta.

Capaunanova societatPerThomasW.Malone, del
MIT, “aquestnou tipusd’intel·ligència col·lectiva

Connectar intel·ligències
digitals i humanes

L’Institut de Tecnologia
deMassachusetts, elMIT,
ha estat un dels pioners
a adonar-se del potencial
d’aquesta unió de cervells
i ha obert el Centre per la
Intel·ligència Col·lectiva.
Entre elsmolts projectes que
han iniciat hi ha Climate Co-
Lab, una comunitat formada
per gairebé 4.000 persones
que col·laboren amb idees
sobre què cal fer per frenar

el canvi climàtic. Durant
diversos anys, han desenvo-
lupat propostes en línia i han
participat en altres projectes
ja enmarxa. Elsmillors plan-
tejaments ciutadans fins i tot
han estat presentats davant
l’ONU. Amés, elMIT estudia
com connectar persones i
ordinadors per actuar de
formamés intel·ligent que
cap ordinador, individu
o col·lectiumai hagin fet

abans. ThomasW.Malone,
fundador del Centre per la
Intel·ligència Col·lectiva,
afirmaque “amesura que
ordinadors i persones es con-
nectinmés, segurament es
convertiran en una espècie
de cervell global. El nostre
futur comaespècie pot ser
que depengui de la nostra
capacitat d’utilitzar la intel-
ligència global col·lectiva per
prendre decisions sàvies”.

MALARIASPOT
ÉSUNJOC
COL·LECTIU
QUEVOL
COMBATREEL
PALUDISME

i col·laborativa enel fons ens ajudaacompren-
drequèés serhumans i quinés el nostrepaper
al planeta. Perquè si unacosa ensdefineix coma
persones és lanostra intel·ligència”.Amés, aquest
nou tipusdeprojectes contribueixenal bé comú,
aprocurar coneixementper a tota lahumanitat,
ja quecentrenmés l’atenció enel procés i no tant
enel resultat. Es tractad’aprendre, de construirde
manera conjunta, de col·laborar ambgentproce-
dentdediferentsdisciplines i sabers i inquietuds.
Unbonexemple és el projecteScienceof theCity,
la ciènciade la ciutat, que impulsaLaMandari-
nadeNewton, unaempresadeBarcelonaque
desenvolupaprojectesdecomunicació i divulgació
de la ciència, la tecnologia i la cultura, basats en la
cocreació i enel fet de compartir coneixement.

Scienceof theCity ésuna iniciativa internacional,
que jaha fet dues edicions, en laqual es llançaun
concursdevídeoenquèes convida la gentque
elabori clipsdedosminuts intentant resoldreuna
preguntavinculadaa la ciència i a la ciutat. “Ens
hanarribat vídeos sobre fòssils, sobre leds, sobre
comfer electricitat apartir dels sorolls de la ciutat.
Lanostra ideaera acostar la ciència al dia adia
de lespersones, perquè sovint solemvincular-la
als centresd’investigacióoa lanaturalesa. Però
poquesvegadespensemque, per exemple, al des-
pertadorhiha ciència, en l’esmorzarhiha ciència.
Volíemque la gent sen’apropiés i adoptésunpaper
actiu”, explica IreneLapuente, física i fundadora
deLaMandarina.

Nomésen laprimera convocatòria van rebreuns
50vídeosde tot el planeta, queespodenveure a
Scienceofthecity.net.D’aquests clips, es vanescollir
els vuitmillors i es vanportar aungrupd’investi-
gació enart de la facultat deBellesArtsdeBarce-
lona, onvacomençar el procésd’hibridaciód’art i
ciència.D’aquesta simbiosi es vagestarunamostra
al centreArts SantaMònica, aBarcelona.

“Podemoptarper fernosaltres, desdeLaMandari-
na, unaexposiciódeciència a la ciutat. Però llavors
a la gentnomés li arribarà la ideafinaldel que johe
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trobat i esperdrà tot el coneixementqueheadqui-
rit amesuraqueemdocumentava, aprenia adis-
cernir entreunacosa i unaaltra, elaboravahipòtesi,
les comprovavao rebutjava. Si obres el procés a la
ciutadania, comparteixes tot aquest coneixement,
ja que seranells quehaurandebuscar informació,
consultar-la, pensar-la, elaborar-la. I d’aquesta
manera aprendremtots”, asseguraLapuente.

Amésde fomentar el coneixement, aquestspro-
jectesdecocreació i intel·ligència col·laborativa i
col·lectiva impliquenuncanvidementalitat. Fins

El projecte Disseny Crític, de
LaMandarina deNewton, es
basava en un procés obert.
Tractava sobre la contami-
nació interna: els tòxics que
respiremoquemengema
través dels aliments, que de
vegades poden reaccionar
entre ells a l’organisme i tro-
bar-se darrere demalalties
comel càncer o l’obesitat,
de la falta de concentració o
d’un estat d’ànimalacaigut.

ara ens limitàvemaconsumir el resultatfinal d’una
investigacióounestudi.Ensdeienquehavien
trobat tantes estrelles oque s’haviadescobertuna
vacunacontra lamalària. Peròen l’actualitat po-
demserpart activa, implicar-nos-hi. I això implica
uncanvidementalitat.

“Es tracta de fixar-nos comho femper apren-
dre,millorar i intentar a la llarga equivocar-nos
menys. I això ens porta cap a un tipus de societat
més lenta, dialogant, on hi ha espais de prova
i d’evolució. La gent que parla de veritat d’in-

tel·ligència col·lectiva i col·laborativa parlen d’una
altra societat, en la qual tots podemcréixer pel
camí –assegura IreneLapuente–. Cada dia, per
exemple, comprempa. I no es tracta que deixem
de fer-ho, però si aprenema elaborar-lo, segura-
ment seremmés conscients del que consumim. I
llavors prendremdecisionsmés encertades. Fins
ara elmercat eramoltmés tancat i es tractava
només de consumir sense pensar gaire. Però ara
podemcanviar aquestmodel i començar a parti-
cipar-hi de forma activa i crítica”. Queda clar que
el secret està en el col·lectiu.s

Crear consciència

Linux
Una enorme comunitat
repartida per tot el planeta
va desenvolupar un sistema
operatiu de codi obert. Qual-
sevol programador podia
aportar idees, que, si eren
vàlides, s’acceptaven.

Ancient Lives
La Universitat d’Oxford
i la Societat d’Exploració
d’Egipte estudien amb
l’ajuda d’egiptòlegs ama-
teurs el contingut dels papirs
d’Oxirrinco, trobats el 1987
i escrits en grec i llatí

LaMandarina va organitzar
xerrades i tallers, totalment
gratuïts, per treballar
sobre el tema. L’objectiu era
adquirir entre tots un conei-
xementmés profund sobre
aquests tòxics, així com
crear prototips per pal·liar
la situació. Els participants
van acabar dissenyant des
de campanyes d’informació
fins a unes pastilles capaces
de netejar-nos per dins. “Hi

va haver debat; la població
parlava sobre el tema, en
buscava informació i els ho
explicava a familiars i amics;
és el que perseguíem, crear
consciència social. La gent
venia per crear de forma
voluntària i aportar el seu
granet de sorra. Aprenien
ambel procés i això ésmés
important que el resultat”,
explica Irene Lapuente, al
capdavant de LaMandarina.

ELPROJECTE
SCIENCEOF
THECITY
VAACABAR
ENUN
MUSEU
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