
La curiositat és la clau que ens permet aprendre 
tota la vida. Gràcies a ella hem arribat a la 
Lluna, hem trobat nous tractaments per al 
càncer. I, potser, fa milions d’anys, la curiositat 
ens va fer sortir de l’Àfrica i conquerir el món

Text Cristina SáezEL CUC 
QUE NO CESSA

Potser heu llegit el títol d’aquest article i us ha picat 
la curiositat.  El cert és que la decisió que heu pres 
ha tingut molt d’irracional i inevitable: els cervells 
estan cablejats perquè siguin uns curiosos empe-
dreïts. I aquesta voracitat per saber és el que us ha 
empès a estar ara mateix embarcats en aquesta lec-
tura. No us heu preguntat mai per què els insectes 
van irremeiablement cap a la llum? O d’on surten 
aquestes borles de borrissol que apareixen sota del 
llit? O com és que la Lluna sembli que canvia de 
mida i que l’arc de Sant Martí tingui forma d’arc? 
Parlaran els gossos? Se n’adonen? Preguntes i més 
preguntes. Què ens passa al cervell perquè siguem 
tan inquisitius? 

Per Luis M. Martínez, investigador de l’Institut de 
Neurociències d’Alacant (CSIC-UMH), la resposta 
és clara: “No tenim cap altra opció que la de ser cu-
riosos, perquè aquesta és la forma en què funciona 
el nostre cervell. Ens encanta saber les respostes a 
les coses, fins i tot encara que de vegades no suposin 
cap benefici”. Aquesta necessitat constant de saber 
ens empeny a fer coses tan poc productives com 
llegir sobre persones que ni tan sols no coneixem; 
visitar i explorar llocs als quals mai no tornarem 
–som els únics animals que fem turisme–; o parlar 
esperanto, o jugar a criquet, encara que res d’això 
no sigui necessari per a la supervivència. Però 
aquesta mania nostra inquisitòria és també el que 
ens ha portat grans èxits. 

Deia el físic Albert Einstein que ell no posseïa cap 
talent especial, tan sols una curiositat insaciable, 
i encoratjava tothom a no deixar mai de fer-se 
preguntes. Perquè aquest és el motor del progrés 
de la humanitat. I, en definitiva, un dels ingredients 
principals –o potser el principal–, que ha fet que 
avui hàgim arribat fins aquí. 

Cosa d’humans? La curiositat no és només patri-
moni humà, encara que, això sí, “som l’espècie més 
curiosa del regne animal. I això és, precisament, 
el que ens fa únics”, considera el paleoantropòleg 
Juan Luis Arsuaga, codirector de les excavacions a 

en famíliala serra d’Atapuerca. Arsuaga jutja que en el fons té 
a veure amb la nostra necessitat i també capacitat 
d’aprendre constantment, durant tota la vida.  “Els 
animals, de cadells, sobretot els mamífers, són molt 
juganers i això permet l’aprenentatge. Es passen 
el dia explorant, com els nostres nens, provant 
les destreses que després necessitaran d’adults. 
Però una vegada coneixen les regles del joc, el seu 
entorn, perden aquesta curiositat”, explica aquest 
expert en evolució humana, que puntualitza que els 
animals domèstics són un cas una mica excepcional 
perquè estan infantilitzats. 

I és que ha de ser així. Perquè, com resa la dita 
popular, la curiositat va matar el gat. Luis Martínez, 
investigador de l’Institut de Neurociències d’Alacant 
(IN), explica que els còrvids, els anomenats ocells de 
mal averany, com els corbs, les graules o les garses, 
de pollets són uns tafaners temeraris. Només en el 
moment en què han après prou sobre l’entorn en 
què viuen, el seu cervell desactiva aquesta capacitat. 

“Quan aquests ocells són joves no saben amb què 
poden alimentar-se i s’han d’arriscar; però una 
vegada ho coneixen, deixen de provar coses noves, 
perquè es poden, per exemple, intoxicar i morir. El 
mateix passa amb altres conductes. Per això hi ha 
una espècie de data de caducitat per a la curio-
sitat”, afegeix aquest expert. I què passa amb la 
nostra espècie? Per què som els únics que, d’adults, 
“encara que ens tornem més seriosos i menys juga-
ners –considera Arsuaga–, mantenim cert grau de 
curiositat infantil tota la vida”? Serem kamikazes? 
Potser una mica, encara que no és aquesta la raó 
última perquè conservem aquest tret de la nostra 
infantesa. 

Per començar, hem de diferenciar entre la cu-
riositat de la resta del regne animal i la nostra, 
que “transcendeix la pura supervivència”, opina 
l’investigador Icrea del Institut de Biologia Evolu-
tiva (CSIC-UPF) Tomàs Marquès, que estudia el 
genoma dels grans simis i el compara amb l’humà 
per comprendre millor la nostra pròpia història. 

Curiosity Ull esquerre de 
la càmera del Curiosity, 
vehicle explorador de la 
NASA a Mart. L’univers és 

la penúltima frontera de 
la necessitat humana de 
buscar preguntes i trobar 
respostes

“Els primats són curiosos, sí, però no es pregunten 
sobre coses abstractes, sobre què hi ha més enllà. 
Tenen un llenguatge, però dubto que es puguin 
respondre la pregunta del perquè de les coses. Un 
tret propi dels humans és que gràcies a l’abstracció 
de la paraula podem aprofitar-nos de la curiositat 
de generacions anteriors per sadollar la nostra ne-
cessitat de coneixement. Com quan els nens petits 
ens interroguen sobre el món, per què passa això 
o allò. I això els grans simis no ho poden fer, per 
falta de llenguatge verbal abstracte”, raona aquest 
investigador.

Curiositat per aprendre Que tinguem una ment 

inquisitiva per tota la vida que ens permeti inte-
ressar-nos per tot allò que ens envolta és possible 
perquè allarguem més que cap altre animal el 
període d’infantesa. És a dir, som, segons una teoria 
formulada i provada fa més d’un segle en el camp 
de la biologia del desenvolupament, neotenis, adults 
amb moltes característiques juvenils, tant físi-
ques com mentals, entre elles la curiositat. Alison 
Gopnik és una psicòloga cognitiva de la Universitat 
de Califòrnia-Berkeley molt coneguda pels seus 
estudis amb nadons i ha indagat sobre aquesta 
teoria. Per a aquesta neurocientífica, el fet de poder 
disposar d’un període molt extens de vida com és 
la infantesa que els nostres pares es cuiden de les 

nostres necessitats de supervivència ens permet 
mecanismes d’aprenentatge més poderosos i això, 
al seu torn, ens ajuda a crear models mentals con-
sistents del món que ens envolta. D’alguna manera, 
és com si tinguéssim una bonificació extra de temps 
en un laboratori per sondejar la vida abans de sortir 
a jugar de debò la partida. 

A diferència dels animals, assenyala Gopnik, que 
juguen practicant habilitats bàsiques com caçar 
o lluitar, els nens es diverteixen creant escenaris 
possibles amb regles artificials en què van provant 
hipòtesi. “Durant la infantesa construïm el cervell i 
la màquina cognitiva que necessitem per explo-

VICI O  
VIRTUT?

Encara que avui la curiositat 
es considera una cosa posi-
tiva, durant segles va ser vis-
ta com a vici menyspreable. 
El divulgador científic Philip 
Ball explora com ha variat 
aquest concepte a Por qué 
todo nos interesa (Turner 
Noema). “A l’antiga Grècia 
i Roma, el terme no tenia 
una connotació gens positi-
va; era sinònim de ser algú 
tafaner, que ficava el nas en 
assumptes que no eren de 
la seva incumbència. Es con-
siderava un defecte. Perquè 
allò que feien els filòsofs, 
com Plató o Aristòtil, de pro-
var d’entendre el món, no 
era considerat curiositat”, 
explica. 
En aquella època, la curiosi-
tat estava relacionada amb 
coses més trivials i així ho 
va estar fins al segle XVII, 
moment en què el món, 
assenyala Ball, va passar de 
ser bàsicament medieval a 
una cosa que ja s’assembla-
va més al món modern. 
Va ser llavors quan els 
científics van començar a fer 
ciència. 
“Van començar a explorar 
coses com la gravetat, el 
magnetisme, la composició 
del món. Es va produir una 
espècie d’alliberament de la 
curiositat, en bona mesura 
perquè el Renaixement 
que va viure Occident va 
convertir en acceptable 
començar a fer-se preguntes 
i a no tractar de buscar totes 
les respostes en els vells 
manuscrits grecs i romans”, 
apunta.
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On us ha portat la curiositat?
Opineu a Lavanguardia.com/estilos-de-vida

rar el món”, considera aquesta investigadora. 
Per Luis Martínez, de l’IN, “si no fóssim curiosos, 
no podríem acumular la informació que necessita 
el cervell sobre probabilitats que un determinat 
esdeveniment passi. I llavors, ens seria francament 
complicat sobreviure”.

I per encoratjar-nos a acumular coneixement, l’evo-
lució ens ha dotat del plaer. De la mateixa manera 
que passa amb altres conductes que garanteixen la 
nostra supervivència, com menjar, relacionar-nos 
amb els altres o el sexe, bàsic per a la reproducció, 
resulta que satisfer una curiositat és gustós, el 
cervell ens recompensa amb un bany de dopamina, 
un neurotransmissor responsable de la sensació 
de fruïció. “És el moment ahà! que et torna eufòric, 
com si haguessis guanyat la loteria. I segurament és 

Això sí, o la curiositat s’estimula d’adult o es perd. 
Com més acomodem el cervell a un tipus de com-
portament, menys curiós serà. En canvi, com més 
l’acostumis a buscar respostes alternatives, més 
curiositat conservarà. “Aquesta és una de les raons 
per les quals l’educació convencional no funciona. 
Perquè acomoda els nens a una única resposta 
contínua i els força a perdre la curiositat, lamenta-
blement”, considera el paleoantropòleg Juan Luis 
Arsuaga.

Yin i yang Potser aquest impuls que sentim per ex-
plorar qüestions per a les quals no tenim respostes 
és un dels trets que ens defineixen com a éssers hu-
mans.  “Hi ha diferents àrees en ciència que intenten 
abordar la complexíssima qüestió que defineix la 
humanitat. I una de les qüestions que prenen en 

la mateixa sensació que experimentes quan fa dies 
que no menges i trobes aliment. Qualsevol pro-
cés cerebral que condueix a la supervivència està 
premiat amb una recompensa agradable en tots els 
animals”, explica Martínez.

A més, s’ha vist que com més curiosos som sobre un 
tema, més fàcil és recordar informació. El 2009 un 
equip d’investigadors de la Universitat de Cali-
fornia Caltech va publicar a la revista Neuron els 
resultats d’un estudi sobre la curiositat. Van fer un 
experiment amb 19 estudiants que van sotmetre a 
preguntes de trivial del tipus “quin single dels Beat-
les es va mantenir més setmanes en la llista d’èxits?” 
o “què significa dinosaure?”. 

Després de llegir cada pregunta, els estudiants 
havien d’intentar endevinar en silenci la resposta 
mentre els sotmetien a un escàner cerebral. Els 
científics van veure que som més curiosos quan 
sabem una miqueta sobre el tema i que la curiositat 
activava diverses àrees del cervell relacionades amb 
el sistema de recompenses i la memòria. Els inves-
tigadors també es van adonar que si als participants 
els picava el cuc, podien aprendre més coses alhora, 
encara que no fossin en el focus del seu interès. 

“La curiositat pot posar el cervell en un estat que li 
permet que aprengui i que retingui qualsevol tipus 
d’informació”, afirmava Matthias Gruber, principal 
autor de l’estudi. I posava un exemple aclaridor: 
segons el que han descobert, si ets molt fan de Joc 
de trons o de Breaking bad i n’estàs veient l’episodi 
final, temps després et recordaràs no només del 
que va passar, sinó també de què estaves menjant 
mentre el veies i què vas fer abans o després. Això 
podria ser molt útil de cara al sistema educatiu. 
Atreure la curiositat dels xavals obre una finestra 
a l’aprenentatge, defensa Francisco Mora, neuro-
científic i autor de Neuroeducación. Sólo se puede 
aprender aquello que se ama (Alianza).

Per què no existeix un gen de la curiositat Tots venim 
de sèrie amb un cervell curiós, però és cert que hi 
ha individus que ho són més i d’altres menys. Hi ha 
científics que han tractat de buscar un substrat ge-
nètic en aquesta diferència, veure si aquesta mena 
d’urgència que sentim per saber té a veure amb el 
nostre genoma, i han descobert que hi ha una mu-
tació que hi podria tenir alguna cosa a veure. Tots 
els éssers humans disposem d’un gen anomenat 
DRD4 que ajuda a controlar la dopamina, aquesta 
molècula del plaer que té un paper essencial en 
l’aprenentatge i en el sistema de recompenses 
intern del cervell. 

Pel que sembla, existeix una variant d’aquest gen, 
un al·lel, el DRD4-DRD4-7R, que està relacionat 
amb una predisposició més gran cap a la inquietud 
intel·lectual. Els qui tenen aquesta mutació, han 
trobat aquests estudis, són més proclius a prendre 
riscos, visitar llocs nous, confrontar idees, provar 
menjars, explorar relacions, propiciar oportunitats 
sexuals.

Però hi ha científics que fins i tot van més enllà i 
afirmen que aquest al·lel és el responsable que els 
humans decidíssim sortir de l’Àfrica. Un estudi 
realitzat el 1999 per investigadors de la Universitat 
de Califòrnia va trobar que aquesta variació era 
més comuna en societats migratòries. El 2011 es va 
fer un nou estudi que confirmava aquesta idea: van 
descobrir que aquest al·lel juntament amb un altre 
anomenat 2R solien ser més comuns en aquelles 
poblacions els avantpassats de les quals haurien 
migrat a més distància després de l’èxode africà. 
Vol dir que aquest al·lel és el responsable de la 
curiositat? “Ni de bon tros, no són variants de gens 
associades, però en cap cas deterministes”, matisa 
Marquès, que és també investigador del Centre 
Nacional d’Anàlisis Genòmiques (CNAG).

I com es pot explicar, doncs, que hi hagi una gent 
més curiosa que una altra? “En general –explica 
el neurocientífic Martínez, de l’IN, la variabilitat 
quant a la curiositat és com una campana de Gauss 
(com una U al revés); la majoria de la població se 
situa en el centre, sol ser molt curiosa de petita i 
després d’adult aquesta curiositat remet, ja que el 
cervell ja té suficients estadístiques del món. En 
l’extrem esquerre se situa la gent que no és gens 
curiosa, que s’acomoda ràpidament a qualsevol 
informació; i en el dret, aquells que senten una 
curiositat insaciable”. 

Segurament les ments més brillants són en aquest 
últim extrem, inquisitives insaciables. Són també 
les més atrevides i temeràries, les que es llancen a 
explorar el món sense saber què hi ha més enllà. 
Encara que els costi la vida. Però “són els que faran 
que la societat avanci, evolucioni, perquè s’atreviran 
a provar coses noves, a diferència de la majoria de 
la població. Des d’un punt de vista evolutiu, ha de 
ser així. Si ningú no s’hagués atrevit en les societats 
caçadores recol·lectores a provar coses noves, els 
recursos s’haurien acabat i tothom hauria mort 
de fam. Però si tothom s’hagués arriscat a menjar 
aliments desconeguts, probablement molts haurien 
mort intoxicats. La naturalesa busca un cert equili-
bri, així es garanteix la supervivència de l’espècie”, 
afegeix Martínez. 

consideració és la curiositat, encara que és només 
una hipòtesi,” comenta Tomàs Marquès, de l’IBE.

Per Svante Pääbo, director de l’Institut Max Planck 
d’Antropologia Evolutiva, ubicat a Leipzig (Ale-
manya), que, com Marquès, utilitza la genètica per 
estudiar els orígens de l’ésser humà, la curiositat 
propicia que “saltem límits, ens endinsem en nous 
territoris, fins i tot quan tenim recursos on som. 
Altres animals no ho fan. I fins i tot hi ha humans 
que tampoc”. De fet, puntualitza Marquès, els 
neandertals van ser al món durant centenars de 
milers d’anys, però no es van expandir. Tampoc 
els ximpanzès. I en canvi nosaltres vam conquerir 
el món. Què ens va treure de l’Àfrica i ens va fer 
caminar per territoris desconeguts? Què ens va 
empènyer a llançar-nos a la mar sense saber què 

hi havia més enllà? O a construir naus per anar a 
Mart? “La curiositat ha hagut de ser un factor molt 
important en la nostra evolució. No és només un 
tema de capacitat intel·lectual, de llenguatge, de 
cooperació. Per arribar fins on som hi ha d’haver 
una cosa fonamental, que és que et preguntis què 
hi ha més enllà, amb els perills que comporta,” con-
sidera Marquès. Segurament, la nostra biologia es 
caracteritza per una espècie de yin i yang constant. 
Tenim avantatges que ens costen compensacions. 
Vivim molts anys, però emmalaltim. Prenem riscos 
per avançar; alguns fracassen, fins i tot moren. Però 
d’altres obren nous camins i són els que fan que la 
societat avanci. s

Fleming i Curie Els grans 
avenços científics ho són 
per una barreja imbatible 
de curiositat i constància. 

Cristòfor Colom 
La seva perícia i la 
necessitat de saber quina 
era l’altra ruta per arribar 
a l’Índia el van fer navegar 
fins a Amèrica

Alexander Fleming i Marie 
Curie són dos exemples 
d’aquesta feina, de buscar 
una agulla en un paller

NO HI HA 
UN GEN 
ESPECÍFIC 
ASSOCIAT  
AL FET DE
SER CURIÓS...

...PERÒ 
L’EVOLUCIÓ 
ENS VA DOTAR 
DEL PLAER 
PER SEGUIR 
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