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La fi de l’estiu i el retorn de les vacan-
ces poden ser tot un exercici de su-
pervivència. Recuperem els proble-
mes que vam deixar aparcats, ens en

trobem de nous o ens en creem més, i recu-
perem tot l’estrès que havíem oblidat. De ben
poc ens serveixen els bons propòsits esti-
uencs de prendre’ns la vida amb més calma.
Això, esclar, si és que els hem fet, perquè pot-
ser ens hem dedicat a pensar en com ser més
competitius o, massa sovint, en com desban-
car millor la competència. I és que els hu-
mans tenim una tendència innata a pensar
en el futur, però no sempre ho fem en la di-
recció correcta.

L’EXAGERADA COMPETITIVITAT que reinventem
cada dia ens deixa poc marge per a la relaxa-
ció, malgrat els greus perjudicis que l’estrès
té en la nostra salut, com ens han recordat
els entesos que fa uns dies s’han reunit a Bar-
celona per celebrar un congrés mundial de
cardiologia. Però del cor en parlaré al proper
article. En aquest vull parlar de supervivèn-
cia, o més aviat de tot el contrari, d’extinció.

LA HISTÒRIA DE LA VIDA NO ÉS NOMÉS un llarg pro-
cés d’evolució i adaptació, sinó també un llarg
i continu degoteig d’extincions, en el qual des-
taquen breus períodes geològics en què de ma-
nera sobtada han desaparegut un altíssim
percentatge d’espècies. Es coneixen vint
grans extincions massives, cinc de les quals
han estat especialment catastròfiques. La pri-
mera, fa 435 milions d’anys, va acabar amb
una bona part de la fauna marina. La segona,
fa 367 milions d’anys, va eliminar moltes es-
pècies de peixos i d’invertebrats marins. La
tercera, la més gran de tots els temps, fa 245
milions d’anys, va acabar amb un 90% de les
espècies terrestres i marines. La quarta, fa
210 milions d’anys, va extingir un 75% dels
invertebrats marins i tots els rèptils mamife-
rians. Finalment, la cinquena, fa uns 65 mili-
ons d’anys, va eliminar tots els dinosaures i
moltes altres espècies, cosa que permeté l’ex-
plosió vital dels mamífers. I és que a cada ex-
tinció l’ha seguida un fèrtil període de forma-
ció de noves espècies i d’evolució.

ENS EXTINGIREM ELS HUMANS? L’estudi de les ex-
tincions i de les causes que les provoquen és
certament difícil, atès que no és possible fer-
ne experiments crítics. Les proves les trobem
en el passat, en els fòssils i en el registre geo-
lògic, però els pocs fòssils que es recuperen i
les idees preconcebudes dels investigadors
acostumen a provocar un important biaix en
les conclusions. Ara bé, hi ha una sèrie de re-
gularitats que es poden tenir em compte. En
primer lloc, totes les espècies són temporals i
s’acaben extingint. No n’hi ha hagut mai cap
que hagi sobreviscut més de 10 milions
d’anys, una fracció ridícula de temps si consi-
derem que la vida a la Terra té més de 3.800
milions d’anys. Segon, les espècies que tenen
més probabilitat d’extingir-se són les forma-
des per poblacions relativament petites, i ge-
neralment la seva extinció és deguda a la com-
petència amb altres espècies que n’usurpen

l’hàbitat i les desplacen, o a canvis en el seu
entorn immediat. En aquest sentit, els hu-
mans, amb la nostra activitat modificadora
del medi ambient, som responsables d’un ele-
vat nombre d’extincions recents, però d’això
ja en vaig parlar (AVUI del 24/10/05). Tercer,
l’extinció simultània de moltes espècies és de-
guda a situacions d’estrès catastròfic que afec-
ten tots o la major part dels ecosistemes ter-
restres, com ara impactes de meteorits, gla-
ciacions o grans erupcions volcàniques.
Finalment, les espècies que presenten una
distribució àmplia, com la humana, tenen un
període de permanència vital més llarg. Però
hi ha exemples recents d’animals que com-

plien aquest requisit i que s’han extingit ràpi-
dament, com el pollastre de les praderies.

TORNANT A LA PREGUNTA RETÒRICA sobre la nos-
tra extinció, emmarcada en la tendència in-
nata que els humans tenim a pensar en el
futur, certament l’àmplia distribució plane-
tària afavoreix que tinguem una llarga per-
manència com a espècie. Aquesta àmplia dis-
tribució és deguda al gran avantatge adapta-
tiu que ens suposa la nostra capacitat
mental, la qual ens ha permès pensar en el
futur i anar millorant progressivament el
control que tenim sobre l’entorn i les malal-
ties. Però, ho estem gestionant bé? El control
excessiu de l’entorn, ¿no n’està accelerant la
degradació, afavorint una situació d’estrès
catastròfic? El món industrial que hem ge-
nerat i que certament ens permet una esta-
bilitat sense precedents en la història de la
humanitat, ¿no ens està provocant noves ma-
lalties i situacions límit, com l’estrès? ¿O pot-
ser gràcies a aquest control podrem fer mi-
ques el rècord de permanència vital? ¿Evita-
rem la nostra extinció o l’accelerarem? Les
nostres decisions afecten la manera com la
història i l’evolució determinaran quan i com
ens hem d’extingir. Decididament, per cons-
truir el futur no n’hi ha prou examinant el
passat i imaginant-nos el futur: s’ha de pen-
sar en present.

IMAGINAR EL FUTUR
I PENSAR EN EL PRESENT

David Bueno i
Torrens

Professor i investigador de genètica
de la Universitat de Barcelona

Extingim-nosbé

“Espècies que presenten una
distribució àmplia, com la
humana, tenen un període de
permanència vital més llarg. Però
hi ha exemples recents d’animals
que complien aquest requisit i
que s’han extingit ràpidament”

EN SÍNTESI

No
perdem
més el
temps

Marçal
Sintes

Sembla que ha passat el
temps en què l’eslògan ‘Pa-
pers per a tothom’ feia forro-
lla. Aquell temps en què es
va linxar verbalment, i gai-
rebé físicament, Heribert
Barrera. Aquell temps en
què Pasqual Maragall, a
l’oposició, visitava els immi-
grants tancats a l’església
del Pi. Aquell temps en què
es demonitzava Jordi Pujol
per avisar que la immigra-
ció podia esdevenir un pro-
blema. Només Iniciativa
continua instal·lada en la
fraseologia, maldant per
posar l’etiqueta de xenòfob
a qui no participa del pensa-
ment únic guai. Tal vegada
les imatges de les barcasses
en rumb cap a Canàries i el
drama humanitari que
il·lustren han enterrat defi-
nitivament la demagògia i
la doble moral sobre l’as-
sumpte, demagògia i doble
moral a què s’ha abonat es-
pecialment l’esquerra però
de què tothom ha participat
amb més o menys entusias-
me. El govern Zapatero ha
promès no fer cap més re-
gularització i repatriar tot-
hom qui es trobi en situació
irregular, a més de proposar
endurir la llei d’estrangeria.
José Montilla l’ha secundat
i ha manifestat que Catalu-
nya ja no pot admetre més
immigrants. (S’ha oblidat, i
és llàstima, de reclamar
que Catalunya pugui inter-
venir en la regulació dels
fluxos d’immigrants.) Tan
aviat com es pugui cal par-
lar amb franquesa i rigor,
entre tots, de control de
fronteres, però també de
com aconseguim la incor-
poració econòmica, social,
lingüística i cultural dels
immigrants que són aquí
per quedar-s’hi. Hem de de-
dicar-hi tots els recursos i
intel·ligència de què si-
guem capaços. No ens
podem permetre més poli-
tiqueta, ni continuar per-
dent el temps.
m.sintes@hotmail.com
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