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Per què Eduard Punset ha de morir 
La tesi que diu que podem vèncer la mort no és, a judici de molts, més que una idea provocadora 

E
n una cèlebre entrevis-
ta televisiva de l’any pas-
sat, Eduard Punset va dir 
que no estava escrit en-
lloc que ell havia de mo-

rir. Aquesta frase me l’han cita-
da amics i periodistes un munt de 
cops des de llavors, potser en part 
perquè al meu laboratori estudiem 
l’envelliment i la mort cel·lular. 
Per desgràcia, treta fora de context 
sembla més una d’aquelles màxi-
mes que et trobes dins de les gale-
tes de la sort als restaurants xine-
sos que no pas un pensament amb 
ànims d’estimular les neurones, 
que amb tota seguretat era la in-
tenció original. Així que he pensat 
que avui aprofitaria aquest espai 
per discutir-la amb calma i fer jus-
tícia a un tema tan interessant. Que 
quedi clar abans de començar que 
li desitjo una llarga vida al senyor 
Punset, i que el fet que hagi contri-
buït més que ningú en aquest país 
a fer arribar la ciència a la gent del 
carrer mereix tot l’agraïment del 
món. Però em temo que ni ell, ni jo, 
ni ningú que llegeixi aquest article 
pot escapar del destí que ens espe-
ra al final.

La idEa que podem vèncer la 
mort prové sobretot d’un corrent 
liderat pel doctor Aubrey de Grey, 
un gerontòleg de Cambridge que 
fa uns anys va proposar que si acon-
seguíssim protegir les nostres cèl-
lules dels elements que les danyen 
res no ens impediria viure per sem-

pre. És cert que els nostres organis-
mes tenen una data de caducitat. 
Una sèrie d’ordres escrites al geno-
ma de les cèl·lules les fan envellir 
i morir en resposta a agressions i 
al pas del temps. El que en realitat 
diu el doctor De Grey és que hi ha 
d’haver una manera d’evitar obe-
ir-les. Fa temps que busquem al la-
boratori alguna forma d’exercir 
una insubmissió si més no parcial 
a aquestes lleis i així poder allargar 
l’esperança de vida. La diferència 
és que De Grey assegura que això 
és possible fins a extrems que mai 
abans ningú s’havia gosat propo-
sar, en contra del dogma acceptat 
fins ara.
 Al llarg de les èpoques més fos-
ques de la nostra història, la cièn-
cia ha sobreviscut i ha avançat grà-
cies a uns quants inconformistes 
que anaven contra el sistema. L’he-
roisme llegendari de figures com 
Galileu i Copèrnic s’ha filtrat a tra-
vés dels segles fins a imprimir en 
l’imaginari col·lectiu la idea que els 
pensadors més revolucionaris sem-
pre hauran de lluitar contra la in-
comprensió de polítics i acadèmics 
apoltronats que temen els canvis 
que els poden deixar sense feina. Hi 
ha una part d’aquesta imatge que 
s’ajusta a la realitat: els científics 
més influents solen ser els qui sa-
ben veure-hi més enllà de les fron-
teres actuals del coneixement. Però 
hem d’evitar caure en la generalit-
zació fàcil: no tothom amb una hi-
pòtesi radical ha de tenir automà-
ticament raó. La biomedicina con-
temporània avança sobretot per la 
feina progressiva d’equips coordi-
nats d’investigadors repartits per 
tot el món, i no tant gràcies a l’in-
dividualisme d’estrelles superdo-
tades. Els descobriments són més 

de ser idees provocadores que cal-
dria validar. Però altres experts 
opinen que és un xarlatà més pro-
per a la pseudociència que al ri-
gor que s’espera d’un investiga-
dor i que només fent un acte de fe 
es pot combregar amb el seu ima-
ginatiu punt de vista. ¿I si tenen 
raó?

HEm dE vigilar de no posar 
al mateix sac pomes i taronges 
amb l’excusa de la llibertat d’ex-
pressió i l’obligació de presentar 
tots els punts de vista d’un debat. 
Hi ha raonaments que simple-
ment pertanyen a diferents dis-
ciplines i no té sentit enfrontar-
los, com la lluita absurda que han 
organitzat entre la idea religiosa 
d’un dissenyador intel·ligent i el 
concepte científic d’evolució. És 
com si en una taula rodona sobre 
les millors novel·les del segle de 
sobte algú es posés a parlar de les 
Pàgines Grogues. Encara que tin-
guin format de llibre, hem de sa-
ber veure que ni tan sols són lite-
ratura.
 Els qui saben més d’aquests te-
mes encara no han acordat a quin 
costat de la frontera estan les pro-
postes del doctor De Grey, per ai-
xò hem de ser cautelosos i no fer-
ne bandera sense deixar un es-
pai a continuació per alertar dels 
abundants dubtes raonables que 
generen. Mentre no es demostri el 
contrari, tots els nostres noms es-
tan escrits amb lletres d’or als ar-
xius d’Hades. Potser sí que algun 
dia inventarem una goma que ens 
permeti esborrar-los, però jo no 
comptaria que cap dels aquí pre-
sents ho arribi a veure. H
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fruit de petites passes incrementals 
que de grans moviments sísmics 
originats per l’espurna d’una idea 
esbojarrada que s’enfronta a la doc-
trina imperant en un moment do-
nat.
 Donar veu als qui proposen te-
ories trencadores pot ser una ma-
nera interessant de generar dià-
leg, sempre i quan al seu darrere hi 
hagi un raonament que complei-
xi les normes científiques més ele-
mentals. Molts creuen que les te-
ories del doctor De Grey tenen la 
seva lògica, tot i que encara no te-
nim prou dades experimentals que 
ens permetin suposar que poden 
ser certes. De moment no passarien 
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L’home  
de la pistola  
d’or

N
o és fàcil posar-se a la 
pell del milicià que va 
gravar amb un telèfon 
mòbil la mort de Gad-
dafi. El líder libi ferit, 

brut de sang, sacsejat, vilipendiat 
i maltractat per aquells que el van 
combatre; i, en ple aldarull, un ho-
me filmant la mort del dictador 
per a la posteritat. Vivim temps en 
què tot va molt de pressa, i en què 
el poder de la imatge ho és tot. En 
el tumult de Sirte es llegeix molt 
odi acumulat, però també s’ende-
vina algú amb suficient sang fre-
da per gravar les imatges d’un lin-
xament que mostra la crueltat de 
la guerra.
 Estem acostumats que els dic-
tadors fugin abans que el vai-
xell s’enfonsi. Pacten amb el 
dimoni per anar-se’n a un lu-
xós palau envoltat de filats es-
pinosos. Un món a part, un exi-
li daurat. Però, després de més 
de 40 anys en el poder, Gaddafi 
es va quedar sol davant la mort, 

sense aliats, en uns anys en què la 
història s’accelera als països àrabs. 
S’ensorren governs, cauen dicta-
dors que se sospitaven eterns i el 
poble content s’apodera del futur 
sense saber ben bé què en farà.
 Tampoc resulta gens fàcil po-
sar-se en el lloc dels milicians que 
van trobar Gaddafi amagat en una 
claveguera, «com una rata», va dir 
un d’ells. Ni tampoc en el del mi-
licià que exhibia orgullós davant 
les càmeres una pistola d’or que, 
segons va dir, pertanyia al dicta-
dor.
 La pistola d’or resumeix molt 
bé la dictadura de Gaddafi: un còc-
tel de terror i amenaces ornat amb 
tota mena de luxes per al dicta-
dor. Les pistoles d’or pertanyien 
abans al món de la ficció, al terri-
tori James Bond, però els dictadors 
d’avui, divinitzats per ells matei-
xos, han embogit fins a apostar 
per una realitat megalòmana. Fins 
que la pistola d’or acaba en mans 
d’un milicià que l’exhibeix com 
el millor símbol de la caiguda de 
Gaddafi. H
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L’Espanya que glaça el cor
La dreta mediàtica qüestiona l’anunci de la fi del terrorisme i Rajoy

Perles del paper

madrileny només s’hi su-
maven El País (La fi del ter-
ror) i Público (Agur, ETA). Pe-
rò poc o res havien de ce-
lebrar els altres quatre 
diaris, aquesta dreta me-
diàtica que tutela i acla-
ma l’ala dura del PP, que 
fa anys que actua a l’una 
com una mena de coman-
do Mayor Oreja, atiant a discreció les 
víctimes, sabotejant tot serrell de po-
lítica antiterrorista que no perseguei-
xi liquidar l’enemic i maleint la Con-
ferència Internacional de Pau. 
 Dels quatre, el titular de porta-

P
regonar el final d’una 
guerra sol ser un gran 
plaer, i l’anunci etar-
ra del cessament defini-
tiu del terrorisme tenyia 

ahir d’alegria totes les portades mo-
nogràfiques del quiosc basc: El Cor-
reo (¡Per fi!), El Diario Basco (Fi), Deia (Ba-
kean), Gara (Un nou temps per a Euskal 
Herria) i Berria (ETAk armak utzi ditu). El 
mateix ànim destil·lava tot el quiosc 
català: Ara (Adéu a les armes), El Punt/
Avui (ETA declara la pau), La Vanguar-
dia (ETA deixa les armes), EL PERIÓDI-
CO (ETA claudica). Igual que el gruix 
del quiosc espanyol. Però no tot. Al 

sassinats després, ETA ni es dissol ni en-
trega les armes), al confinar l’anun-
ci del cessament dels atemptats en 
avanttítols. Aquest mateix recurs 
li servia a El Mundo per travessar 
uns altres límits i pervertir la no-
tícia capgirant-la en portada (ETA 
presumeix dels seus assassinats i em-
plaça el Govern a negociar) i a dins (El 
Govern anuncia la fi d’ETA). La guinda 
la posava l’editorial: negava la ma-
jor, desautoritzava Zapatero, lloa-
va Rosa Díez i desqualificava la re-
acció de Rajoy, per tèbia i traïdora: 
«Les seves paraules deslegitimen 
tot el discurs previ del PP, que va 
denunciar, amb raó, que la legalit-
zació de Bildu i la conferència-fes-
tival de Sant Sebastià eren cessi-
ons a la banda». És l’Espanya me-
diàtica que ens vol glaçar el cor. H 
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da de La Razón, el més marianista, 
no amgava la notícia: veia el got mig 
buit, però veia el got: ETA cessa l’acti-
vitat armada sense entregar les armes. 
Més enllà anaven Abc (ETA ni es dissol 
ni entrega les armes) i La Gaceta (Mil as-
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