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¿I si envellir fos només un accident?
Sovint caiem en la temptació de creure que l’evolució segueix una espècie de pla gairebé diví 

L 
a setmana passada vaig te·
nir el plaer de xerrar amb 
el professor Thomas von 
Zglinicki, una de les perso·
nes d’aquest planeta que 

saben més sobre l’envelliment cel·
lular. Era una tarda estranyament 
assolellada de primavera anglesa 
i sèiem davant d’uns cafès mentre 
ens explicàvem els darrers resultats 
dels nostres laboratoris. La conver·
sa va anar derivant cap a un tema 
que ha preocupat la humanitat des 
del principi dels temps: ¿quin sen·
tit té que ens fem vells?
 Entenem l’evolució com un 
procés aleatori que al llarg de mil·
lennis ha transformat un simple 
bacteri en un animal capaç de plan·
tejar·se l’origen de l’univers. ¿Per 
què, doncs, s’ha aturat a un pas de 
la perfecció i no ens ha fet immor·
tals? Sovint caiem en la temptació 
de creure que l’evolució segueix al·
guna mena de pla quasi diví. Com 
em va recordar el professor Von 
Zglinicki, la seva feina no és vetllar 
pels nostres interessos, sinó simple·
ment augmentar la nostra capaci·
tat de procrear.

ToT és culpa de com fun·
ciona el mecanisme. Les variacions 
del nostre ADN que fan que gene·
rem més descendència es convertei·
xen, precisament per aquest motiu, 
en més freqüents a la següent gene·
ració. Si són prou importants, al fi·
nal acaben formant part del nostre 
bagatge com a espècie. És cert que 
la selecció natural també perpetu·

arà gens que ens ajudin a sobreviu·
re, però només quan els seus efec·
tes ens portin a reproduir·nos amb 
més eficàcia. Si al llarg de la història 
una mutació ens hagués fet insensi·
bles a una malaltia que apareix no·
més en edats avançades, la selecció 
natural no hauria fet cap esforç per 
conservar·la, perquè no ens hauria 
donat cap avantatge a l’hora de te·
nir fills. Per això acabem sent vícti·
mes de malalties cardiovasculars o 
de l’Alzheimer, contra les quals no·
més estem blindats mentre som jo·
ves i fèrtils. De la mateixa manera, 
no hem desenvolupat res que ens 
salvi de l’envelliment. Així és com 
amb el pas del temps ens hem con·
vertit en unes màquines perfecci·
onades d’escampar genomes. La 
resta (la música, les guerres, la li·
teratura, la filosofia, la política, la 
ciència...) no són res més que efec·
tes secundaris. 
 Hi ha unes quantes teories pre·
valents que expliquen per què en·
vellim. La més òbvia és que les nos·
tres cèl·lules acumulen danys, i arri·
ba un moment que ja no els podem 
reparar. També s’ha proposat que 
els mateixos mecanismes que ens 
protegeixen durant la primera part 
de la nostra vida ens empenyen cap 
a un desgast cel·lular progressiu. 
Per exemple, els gens que frenen el 
càncer poden afavorir l’acumula·
ció de cèl·lules envellides prematu·
rament. Una de les teories més re·
cents i provocadores va encara més 
enllà i ho veu gairebé com una ma·
laltia infecciosa: les cèl·lules velles 
alliberen una sèrie de productes tò·
xics que podrien malmetre les seves 
veïnes. D’aquesta manera, la pro·
gressió seria lenta però geomètri·
ca, perquè s’anirien contagiant en 
cadena les unes a les altres. A partir 
d’una massa crítica de cèl·lules afec·

imatge de la balança en equilibri 
entre la vida i la decadència té un 
indubtable atractiu poètic, però 
hi ha altres opcions. Ens deixem 
portar per la idea que la selecció 
natural només guarda les coses 
bones. Oblidem que no té tampoc 
cap pressió per eliminar les dolen·
tes, sempre que aquestes ens afec·
tin passada una certa edat. Potser 
la cascada d’esdeveniments que 
participen en l’envelliment cel·
lular és una petita desviació acci·
dental d’altres mecanismes que 
ja existien en la cèl·lula, mecanis·
mes útils i necessaris en la seva 
forma original. L’evolució no hau·
ria pogut eliminar aquesta versió 
pervertida que hauria aparegut de 
manera inesperada, simplement 
perquè només se’n veuen els efec·
tes nocius quan ja hem passat els 
gens als nostres descendents».

la resTa  de la tarda no 
vaig poder deixar de pensar que 
potser tenia raó. Si fer·nos vells 
no és cap impost que hem de pa·
gar per poder estar vius, sinó no·
més un accident trivial incorpo·
rat al nostre genoma, de cop i 
volta perd tota l’aura de càstig bí·
blic que sempre li hem donat. El 
temps, el nostre gran enemic, no 
ho seria per cap necessitat biolò·
gica ineludible, sinó per casuali·
tat. La moneda podria haver cai·
gut de l’altra cara fa uns quants 
milions d’anys i ara tal volta no sa·
bríem què són les arrugues. Viu·
ríem en una societat d’individus 
gairebé eterns que s’aferrarien a 
la vida i als recursos amb l’egois·
me dels qui no volen compartir els 
seus béns ni amb els fills. I segura·
ment seria un malson horrible. H 
Metge i investigador de la
Universitat de Leicester.

tades, l’impacte sobre l’organisme 
seria cataclísmic. 
 «Tot plegat ens porta a la conclu·
sió que l’envelliment és una conse·
qüència inevitable de respirar, com 
la pol·lució que surt d’un motor en 
marxa», vaig resumir. El professor 
Von Zglinicki va acabar·se el cafè 
d’un glop, va mirar uns núvols gri·
sos que s’acostaven i em va dir: «Pe·
rò ¿i si envellir fos tan sols un acci·
dent, no la conseqüència de res? La 

Una societat d’individus 
gairebé eterns i amb 
actitud egoista seria
un malson horrible
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ELS DISSABTES, CIÈNCIA El torn

els indignats
i la Internacional 
del calamar

E
ntre els indignats hi ha 
moltíssima gent de bo·
na fe, indubtablement. 
El problema és un al·
tre, si el que pretenen 

és que la resta de ciutadans ens els 
escoltem i debatem amb ells. El 
problema és que sovint aquest ti·
pus de moviments, i el dels indig·
nats no representa una excepció, 
corren el risc de quedar fatalment 
atrapats en el que jo anomeno el 
pensament circular, que no és el 
mateix que el pensament màgic, 
però s’hi assembla.
 El pensament circular se sus·
tenta sobre una convicció absolu·
ta: nosaltres tenim la raó. A més, 
rebutja qualsevol terreny compar·
tit que faci possible el debat i, per 
tant, no admet comprometre’s 
amb el resultat de la discussió. 
Igualment, tendeix a veure aquell 
que no combrega amb els seus 
postulats com un enemic. Imagi·
nem·nos per exemple que els in·
dignats de torn defensen el pop i 
rebutgen el calamar, i vostè els vol 
convèncer que el calamar és bo·
níssim i tan digne com qualsevol 

altra menja marina.  Li diran que 
diu el que diu perquè la conjura 
ordida per la Internacional del Ca·
lamar li ha rentat el cervell. Imagi·
nem·nos que aleshores vostè es re·
met a les més prestigioses revistes 
mèdiques per afirmar les bondats 
del calamar. Li replicaran que les 
revistes a què vostè es refereix for·
men part del mateix sistema –la In·
ternacional del Calamar–, mani·
pulador i mentider per naturale·
sa, el qual s’ha de combatre. Si hi 
insisteix, conclouran que, al cap i 
a la fi, vostè no és res més que un 
lacai del sistema. 
 Un exemple palmari de pen·
sament circular l’ha experimen·
tat el mateix moviment dels in·
dignats aquesta mateixa setma·
na. Va ser quan una part d’ells van 
decidir, segurs de tenir la raó, que 
s’havia de prescindir de l’opinió 
de la majoria i recórrer a la violèn·
cia. Per a ells, a banda d’estar equi·
vocats, els seus companys, encara 
que no en siguin conscients, for·
men part també de la perillosíssi·
ma i omnipresent Internacional 
del Calamar. H
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El pensament circular 
se sustenta sobre una 
convicció absoluta: 
nosaltres tenim raó
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De turba, sedició i ‘blaveros’ catalans
La dreta mediàtica declara la guerra total als indignats del 15-M

Perles del paper

 Però ara fa un pas 
més. La Vanguardia i La 
Gaceta  declaraven la 
guerra total als indig·
nats i rescaten termes 
d’aroma franquista. 
La segona titulava a to·
ta castanya en portada: 
Cinc grans manifestacions 
de sediciosos bloquejaran 
totalment diumenge Madrid. El text, 
per cert, deia que cinc columnes 
sortiran dels barris per confluir a 
Sol sense utilitzar la paraula sedició, 
que el diccionari de la RAE defineix 
així: aixecament col·lectiu contra 
l’autoritat, l’ordre públic o la disci·
plina militar, sense arribar a la gra·
vetat de la rebel·lió.

L
a indignació de la dreta me·
diàtica amb els indignats 
traspassava ahir línies ver·
melles a compte del setge 
al Parlament i les manifes·

tacions de demà contra el futur negre 
que porten la globalització i l’especu·
lació. És veritat que no ha aplaudit 
mai el 15·M ni ha entès una mogu·
da que va denigrar d’entrada i que 
va adjudicar als rastaflautes. Potser, 
com explicava Juan José Millás (El Pa-
ís), perquè el 15·M encara no té cap lí·
der ni portaveu, i funciona horitzon·
talment, una cosa inconcebible «per 
al pensament tradicional, jeràrquic», 
que fa un mes que es pregunta qui hi 
ha al darrere i «assegura que el cap 
de tot plegat és Rubalcaba».

lítica, han agredit la principal ins-
titució del país. Catalunya, davant 
del mirall de les seves contradicci-
ons, ha de reaccionar». Turba conti·
nua sent el menyspreador de mas·
sa, segons la RAE: multitud de gent 
confusa i desordenada. És clar que 
Albert Gimeno ho superava amb les 
seves invectives contra els indignats. 
Títol: Deixebles de Tejero. Destacat: So-
bra por i falta més mà dura per eliminar 
de soca-rel l’escòria de la nostra societat.

ALTRESSÍ. – Ara que Sánchez-Ca-
macho, Bauzá i Camps (PP) fan 
passos per qüestionar la immer·
sió lingüística a Catalunya i debi·
litar l’ensenyament en català a Ba·
lears i la Comunitat Valenciana, 
adquireix més valor l’al·legat del 
valencià Martí Domínguez (Ara) de 
dijous, que denunciava que hi ha·
via «molt blavero català» i clamava 
contra el pacte de CiU amb el PP.  H 
XAVIER CAMPRECIÓS

 La Vanguardia, per la seva part, do·
nava la portada a Mas («Va ser kale bor-
roka») i a Puig («Hi ha hagut una exces-
siva simpatia política i intel·lectual en-
vers el 15-M») i hi calçava un editorial 
que condemnava sense pal·liatius «el 
moviment antipolític espanyol» i que 
acabava dient: «Una turba d’insen-
sats, sense principis ni cultura po-


