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La música de l’atzar
Viure és llançar una vegada i una altra els daus, però no podem fer-ho com si fos una simple aposta 

U 
n dels eterns debats 
de  la  medic ina  g i -
ra al voltant de si és 
l’herència o l’entorn el 
factor que defineix els 

estats de salut i malaltia, tant quan 
parlem del cos com de la ment. Des-
prés de mil·lenis de discussions ens 
hem adonat que no hi ha una res-
posta universal que valgui per a tots 
els processos. És pràcticament im-
possible, de fet, trobar una situació 
que ens permeti posar tot el pes en 
un sol costat de la balança. Per ex-
emple, la ciència moderna ens ha 
permès identificar molts factors 
ambientals que poden acabar ven-
cent les nostres defenses, de la ma-
teixa manera que ens ha portat a re-
conèixer la importància que tenen 
els gens a l’hora de definir com el 
nostre cos interaccionarà amb els 
elements forans. Aquest és precisa-
ment un dels puntals de la medi-
cina personaltizada, un nou con-
cepte que ens hauria de permetre 
dissenyar tractaments específics 
no tan sols per a cada malaltia, sinó 
també per a cada malalt, gràcies a la 
capacitat que tindrem algun dia de 
llegir en el genoma el catàleg espe-
cífic de sensibilitats i resistències de 
cada organisme.

EL diLEma clàssic, doncs, 
s’ha acabat matisant en forma de 
percentatges: la preocupació actual 
és quantificar en una situació con-
creta el pes específic dels elements 
externs respecte de les susceptibi-
litats internes. Però aquestes xifres 

no reflecteixen fidelment una divi-
sió encara més interessant des del 
punt de vista sanitari: la fracció so-
bre la qual tenim alguna influèn-
cia i la que és estrictament aleatò-
ria. En altres paraules, ¿fins a quin 
punt podem evitar posar-nos ma-
lalts? ¿Serveix d’alguna cosa la pre-
venció o hem d’admetre que som es-
claus de l’atzar? Si fem cas dels mili-
ons d’euros que la gent inverteix en 
teràpies que se suposa que tenen ca-
pacitats profilàctiques gairebé mà-
giques, haurem de concloure que 
l’ésser humà no es ressignarà mai 
a deixar el seu destí en mans de la 
sort. I, malgrat tot, viure no és res 
més que llançar els daus una vega-
da i una altra.
 Un parell de casualitats han con-
vertit dos germans en l’experiment 
perfecte per demostrar la importàn-
cia de l’atzar en l’evolució d’una pa-
tologia. La primera, el fet de ser bes-
sons i, per tant, de tenir exactament 
els mateixos gens. La segona, haver-
se infectat amb el VIH el dia que van 
néixer, per culpa d’una transfusió. 
Trenta anys després, un d’ells man-
té un sistema immune normal grà-
cies als antivirals, mentre que l’al-
tre presenta resistències al tracta-
ment i el seu estat de salut és delicat. 
La raó són les variacions genètiques 
que han anat adquirint de mane-
ra aleatòria els virus que tenen a la 
sang, suficients perquè en un dels 
germans hagin mutat fins a con-
vertir-se en excepcionalment agres-
sius. El fet que partissin d’una he-
rència idèntica i hagin estat sotme-
sos al mateix entorn, però que en 
canvi el seu pronòstic sigui radical-
ment diferent, és una prova més de 
la impredictibilitat de la biologia.
 Hi ha massa variables que se’ns 
escapen. Per un costat, encara no 
disposem de la manera de saber qui-

qual hi haurà sempre una caixa 
negra de la qual no podrem predir 
el contingut.

¿això vol dir que hem de dei-
xar-nos vèncer pel fatalisme? Els 
deterministes opinaran que no 
val la pena escarrassar-se a tenir 
cura del nostre cos si el destí en 
qualsevol moment pot plantar da-
vant nostre un conductor amb la 
taxa d’alcoholèmia per sobre dels 
límits. Però qualsevol metge de-
fensarà que és més raonable com-
plir amb la nostra part, amb l’es-
perança que si tenim la sort del 
germà amb el virus menys malig-
ne estarem preparats per treure’n 
tot l’avantatge. L’única opció vi-
able és minimitzar els riscos que 
sí que podem controlar, i en algu-
nes situacions això té un impacte 
extraordinari. En el cas de la sida, 
no hem de confiar en la baixa fre-
qüència de transmissió que tenen 
les relacions heterosexuals, sinó 
que hem de prendre sempre les 
mesures de protecció necessàri-
es. Si comprem prou bitllets, aug-
menten molt les possibilitats que 
ens toqui la rifa, i la gravetat de 
l’epidèmia que pateix el conti-
nent africà n’és la prova.
 A la novel·la de Paul Auster de 
la qual he tret el títol d’aquest arti-
cle, els protagonistes es veuen pri-
vats de llibertat a causa d’una ju-
guesca que acaben perdent amb 
uns milionaris. Una lliçó fàcil que 
podem extreure d’aquesta histò-
ria és que no hem de fer servir una 
cosa tan important com la nostra 
vida per a una aposta. Ni tan sols 
quan sembli que l’atzar té totes les 
possibilitats d’acabar guanyant la 
partida. H
Metge i investigador de la
Universitat de Leicester.

nes cartes ens han repartit abans de 
començar la partida, malgrat que 
estem descobrint marcadors genè-
tics relacionats amb el risc de patir 
certes malalties. Potser això en un 
futur ens ajudarà a definir estratè-
gies per protegir els nostres punts 
febles i a arrabassar a la sort aques-
ta superioritat inicial que té sobre 
nosaltres. Però la tragèdia dels bes-
sons ens recorda que la salut és, so-
bretot, un joc d’atzar, al mig del 

Potser els marcadors  
genètics ens ajudaran
en el futur a protegir
els nostres punts febles
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Els polítics
no entenen 
res

P
olítics i votants utilit-
zen llenguatges dife-
rents, i no parlo només 
de xarxes socials. Les 
eleccions resulten difí-

cils quan no hi ha on triar; demà 
es presenten mig centenar d’im-
putats i cap solució contra l’atur. I 
hi ha qui es pregunta què volen els 
manifestants quan reclamen una 
democràcia «real».
 Pel seu deute econòmic –nacio-
nal i internacional–, els dirigents 
hipotequen els seus ciutadans. Pe-
rò si se suposa que treballen al seu 
servei, ¿aquests no poden fer un 
ERO? Primer els van menyspre-
ar, és el que ha funcionat fins ara. 
Després els van instrumentalit-
zar: el PP assegura que són socia-
listes frustrats, la presumpta es-
querra diu que està amb ells en-
cara que pacti amb altres, el PSOE 
penja la declaració del Moviment 
del 15-M a la seva web i la treu per-
què no representa els que la van 
redactar, Zapatero fingeix com-
prensió, UPD recorda que ells exi-
geixen canviar la llei electoral, 
analistes conclouen que aquesta 

situació afavoreix la dreta. En de-
finitiva, una guerra de sigles més 
pendent del nombre de paperetes 
per recaptar que de les persones 
que demanen respecte. 
 Els candidats no entenen res. 
S’han consolat tantes vegades di-
ent que la baixa participació a les 
urnes es devia a l’apatia i el desen-
cant, que l’última cosa que espera-
ven era que els retraguessin que es 
quedin de braços plegats. A veure 
si no deu ser el ciutadà el que pas-
sa de la política, sinó el polític a qui 
no  interessa la gent. 
 La Junta Electoral de Madrid va 
intentar prohibir una de les con-
centracions a Sol perquè podia in-
fluir en el vot. És més del que han 
aconseguit els governants, i això 
que estan en campanya. Per prime-
ra vegada, el dia de reflexió és per-
què reflexionin ells. Al final, uns 
faran soroll i els altres es faran els 
sords. Però cabrejos feliços com els 
d’aquesta setmana creen la il·lusió 
que s’ha fet un primer pas per atu-
rar el frau que arrossega el model 
actual a la deriva. Utopia contra el 
cinisme. H

LLUCIA

Ramis

Hi ha la il·lusió que
s’ha fet un pas per aturar 
el frau que porta el model 
actual a la deriva
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El club dels rastaflautes
La dreta mediàtica desacredita els indignats i demana mà dura amb ells

Perles del paper

ca, titulava en portada La Ra-
zón. Gran titular de la prime-
ra de La Vanguardia: Prohibida 
la protesta antipolítica dissabte i 
el 22-M. Segon titular: La protes-
ta de la classe mitjana. La guin-
da la posaven els editorials. El 
d’Abc es titulava Protesta i de-
mocràcia. La policia –afegia el 
subtítol– no està per filosofar, si-
nó per fer complir la llei i prote-
gir la jornada de reflexió. El d’El 
Mundo no necessitava subtí-
tol: Ha arribat l’hora de passar 
factura al PSOE. És a dir, que 
es voti el PP o qualsevol op-
ció «que contribueixi a desallotjar el 
PSOE del poder».
 En contrapartida, Ignacio Escolar 

L
a moguda dels indignats 
que va encendre Democrà-
cia Real Ja el 15-M creix pa-
cíficament i sàviament a 
tot Espanya per denunciar 

el miserable futur que recepta el ne-
oliberalisme imperant. És a dir, que 
la premsa de dretes, de Madrid i de 
Barcelona, no posava el focus a expli-
car qui són i què reclamen, sinó a des-
acreditar el «club dels rastaflautes» 
–segons Cefas (La Razón), una barre-
ja d’esquerrans, de benintencionats 
desorientats i d’espavilats aprofitats– 
que la promou i a reclamar mà dura 
amb ells per preservar el final de festa 
electoral del PP. 
 ¿Exemples? Aquí els tenen: Boicot 
a la democràcia, [Volen] la III Repúbli-

testes i no propostes; són a la seva 
web. 2) És fals que vagin contra els 
polítics; demanen polítics respon-
sables. 3) És fals que rebutgin la de-
mocràcia; demanen més democrà-
cia i menys mercats i banquers. 4) 
És fals que no creguin en el vot; de-
manen una reforma de la llei electo-
ral. 5) És fals que siguin uns antisis-
tema; antisistema és la corrupció, 
la injustícia i la impunitat. 6) És fals 
que siguin violents. 7) És fals que si-
guin apolítics; són apartidistes. 8) 
És fals que siguin només joves. 9) És 
fals que demanin l’abstenció; de-
manen vot responsable. I 10) És fals 
que això s’acabi diumenge.

ALTRESSÍ. – El País sorprenia amb 
una primícia prematura: Els jut-
ges acorden encausar el PP de Camps 
per finançament il·legal, titulava en 
portada, quan els jutges no havien 
pres encara una decisió. H  xAVIER 
CAMPRECIÓS

(Público) denunciava 10 mentides so-
bre Democràcia Real Ja. I són:
 1) És fals que només portin pro-


