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BIOENGINYERIA PER FER
REALITAT ’L’HOME DE CARN"
E1 creador artistic Marcel,li Antdnez conversa amb ]a bi61oga Nfiria Montserrat
sobre la capacitat regenerativa dels 6rgans vitals i, per rant, de la vida

Concurs Ara.cat
Dijous trobareu a Ia web de
]’ARA un video amb la trobada,
Hi surten dos objectes sorpresa
clue s’han portat run al’aRre, Us
proposem endevinar-los, Parti-
cipeu en el concurs introduint

]a resposta a la nostra web,

Quins objectes
s’han mostrat?

EL MARCEL-L| A LA N~RIA

B. Un cap
C. Un ull
D. Un robot

LA N~RIA AL MARCEL-L|

B. Un axolot
C. Un tony6
D. Una ungla

TEXT M.L.F.

En Joan l’Home de Carn va ser una de les crea-
cions de Marcel.If Antflnez i, segons ell mateix,
va marcar la seva caEera de manera fonamen-
tal, Per donar vida a la seva creaci6 va comprar
un maniqui a la botiga de Barcelona Maniquis
Marcelo Villi el va forrar arab cam, arnb aiut del
Sergi Jord~ i assessorat per un taxidermista del
Museu de Ci~ncies Naturals,Avuitorna ala ma-

estA molt associada a la cultura, la vida simb0-
lica que creern els humans no t~ sentit si no hi
interactuern", explica, "Sempre he pensat que
la complexitat de la biologia es reprodueix en
qualsevol dels Ambits de la cultura, i especial-
ment en els processos tecnol0gics", afegeix,
"S0c fill de ramaders i carnissers i els processos
que hi ha darrere de la vida els tinc molt pre-

teixa botiga, no per comprar un maniquf sin0 sents, she de poble, i al poble est~s en contac-
per trobar-se amb la Nflfia Hontserrat, bi01oga
iinvestigadora de l’Institut de Bioenginyeria de
Catalunya (IBEC), on treballa al voltant de la me-
dicina regenerativa, L’objeEtiu del Eamp de re-
cerca en qu~ ella treballa 0s poder cultivar 0r-
gans al laboratori per tenir"peces de recanvf’
per alnostre cos,Ja es pot fer arnb vasos sangui-
his ialguns tipus cel,lulars,com ara miniphncre-
es. Fins itot s’ha pogut reconstruir en una placa
de petri una orella sencera,

El Marcel.lfila Nflria recorden qu@ els va dur
a tots dos a interessar se per la ci~ncia des dels
seus diferents oficis. AI Marcel.Ill’ha influll es
pecialment la teona de l’autopoesi dels biOlegs
xilens Hurnberto Maturana i Francisco Varela.
arnbla qual defineixenla qufmica d’automante
niment de les c~l.lules vires, i el sistema capa.c
de reproduir se i mantenir se per elles matei
xes. ’%a vida no ~s reproduir se. sins la capaci
tat d’interactuar arnb l’exterior, i aquesta idea

te constant amb la natura ila vida", afirrna, En
la seva ~rnplia obra, Antdnez hi ha in¢orporat la
ci0ncia de diferents maneres, Tamb0 ha coHa-
borat arab cientifics, com arab el depaFLament
de microbiologia de la UB, Van treballar amb ci-
anobacteris i longs, tot i que ho van deixar c0r-
rer pels riscos que podia implicar, AI Harcel,l~
tamb~ liinteressa el tema de la immortalitat

PECES DE RECANVI
La Nflria recorda que la seva vocaci6 es va des
pertar observant amb els seus germans c~l.lu
les sota el rniscroscopi. Tamb~ que des de ben
petita va presenciar al poble de la seva mare,
a Andalusia, corn mataven animals. "Encara
que estem en camps diferents, veig que tenirn
orfgens comuns", li diu al Marcel.If. AI labora
tori, per regenerar Organs. investiga arab mo
dels animals capa.cos de regenerar parts del
seu cos per si sols. corn ara el peix zebra il’axo

lot, "SOn animals que tenen un proc0s juvenil
allargat, i aprofitern aquestes caracterfstiques
per entendre corn regeneren", explica la N~ria,
que ara treballa a I’IBEC perO abans havia estat
arab el grup de recerca de Juan Carlos Izpisfla,
que mentre era al CMRB a Barcelona va desve-
lar les instruccions que fan que el petit grapat
de c0Hules mare indiferenciades que forrnen
un ernbri0 s’a:abin especialitzant per format
Organs ~om ara un tony0, Van aconseguir mi-
croronyons de laboratori a partir de cOl,lules
mare ernbrionhries,

Per aconseguir que les c01,1ules embrionhri-
es hurnanes es diferenciessin, els investigadors
van hayer de posar-les en cultiu arab :01,1ules
del blastema rnetan0fric de ratoli(una estruc-
tufa delrony0 embrionari), que contenien els
senyals necessaris per cornen.car a especialit
zar-se en minirony0,

Els cientifics veuen diffcil que la troballa per
meti fabricar Organs sencers, per0 no ho descar
ten. Probablernent una de les aplicacions m~s
irnmediates d’aquests avert.cos ser~ regenerar
parts danyades dels Organs. Altres equips in
vestigadors hart descrit la creaci6 de prirnordis
de cervelli de fetge a partir de c~l.lules mare hu
manes. A~xf, un grup japon~s ha creat gemmes
de fetge funcionals.i un equip de Viena ha acon
seguit fins i tot rnicrocervells. ̄
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