
30 
ENTREVISTA 
••••• 

ANTON I O L AZCANO, BIOLEG 

L'ORIGEN DE LA VIDA: 
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L
' OR IGEN DE LA ~IDA MAl NO HAVIA ~CASIONAT MASSA PRO

BLEMES NI NGU DUBTAVA QUE L' H ALlT DE LA VIDA , EL 

DONA EL DÉu DELS JUEUS Alxí ERA F I NS QUE LA RAÓ 

ELS SEU S COSTUMS VAN DESCÓRRER EL VEL MíTIC 1/0 RELlGIÓS. 

P ERO, EN REALlTAT, LA DEMANDA SOBRE EL COM I EL QUAN DE 

L'ARRANCADA DE LA V I DA SOBRE EL PLANETA T ERRA LA PLANTEJÁ, 

CIENTíFICAMENT, UN BIOQuíM1C RUS, ALEXANDEA 1. QpARIN, AMB 

UN LLlBRE PUBLICAT SET ANYS DESPRÉS DE LA REVOLUCIÓ SOVIETI-

CA . I SI sÉ ELS FRUITS O'AQUELLA INSURRECCIÓ SEMBLEN AVU\ 

EXÁNIMES, LA CQMMOCIÓ QUE DI5CRETAMENT VA INTRODUIR AQUELL 

JOVE BIOQuíMIC EN EL TERRITORI DE LA CIENCIA , CONTINUA FENT CAMí. POTSER SE U 

oSUDA DE DIR A KUHN QUE LES REVOLUCIONS CIENTíFIQUES SEMPRE SÓN MÉS SILENCIO

SES I MORIGERADES QUE LES SEUES GERMANES POLíTIQUES, PERO MÉS DURADORES. LA 

INVESTIGACIÓ SOBRE ELS ORíGENS DE LA VIDA HA OBLlGAT ELS CIENTí FICS A AVENTURAR-SE 

PELS INTRICATS PERO FRUCTUOSOS VERALS DE LA INTERDISCIPUNARIETAT. D E LA TRANS

OISCIPLINARIETAT INCLÚS, PERQUE LA QÜESTIÓ ESTA TRAVESSADA DE PROBLEMES EPISTE

MOLOGICS I FI L OSOFICS. Es TRACTA, AL CAPDAVALL, D ' UN PROBLEMAlCRU·ILLA ON CONFLUEI

XEN LES VIRTUTS I ELS DEFECTES, LES CONSECUCIONS I LES FRONTERES, DEL PENSAMEN T 

CIENTíFIC. ES TRACTA TAMBÉ D'UNA OCASIÓ ÚNICA PER BURXAR EN LES ENTRANYES DEL 

D Éu A LA PERCAiYA DEL SECRET DE LA VIDA. AMB EL PROFESSOR L AZCANO - BIOLEG 

MEXICA, AMIC, HEREU I ESPECIALISTA D'OPARIN-, HEM PARLAT DE TOT AIXO I DE LES CON

TRARIETATS QUE HOM TROBA SI VOL RETRE LA VIDA AL CALiYADOR DE LA CIENCIA. 



A 
nlo nio Lazcano és calcdri'l.I ic 
de Biología a la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé

xico. T'lIlmateix, la seua acti vitat c ie n
tífica no s' ha c ircumsc ril exclus iva
mCIlI a l ca m p de la doce nc ia o hl 
rCCCrC¡1 cspcc iali lzada . Més de d ucs
cenlcs conferenc ies. més de vuitanta 
anicles i v¡11I-i-cinc guions per a T V i 
vídeo avale n la seua faceta de di vulga
dor. I és que Lazcano possecix aquci xa 
ra~1 vi nut que pcrmct de relacionar 1:_ 
scvcritat ¡ el rigor del m6n acadcmic 
¡1mb 1;1 voluble lenil"! del rnón de cad" 
di ... UI bacteria prodigio.WI. per CXCITI

pie. és una col.lccció d ' articlcs aparc
gUls " la prc rnsa rneX ;Clm<l on Lazcano 
desvela l'origcll i la causa d ' unc.~ hos
ties sagnants. 101 mit igan! aixi r aurco
la rnimclcr.t de rafer. Amic d 'Oparin i 
espccialis1:I en la seua obra, Lazcano 
ha heretat la major pan del lIegat cien
tífic del rus, alguns textos del q ual ja 
va donar a conéixer, comentats, en Lit 
c!lisp(1 (le la vida. És autor lambé d' un 
lIibre q ue po rt a e l mate ix Iho l que 
aque ll amb que Oparin va e ncetar 1:1 
singladura cient ífica de la qücslió: El 
origell ,le la I'idll. Publical en 1977, ja 
va per ]¡\ tcrcera cdició, superant e ls 
vui tanta mil exem plars venut s. Tota 
una fit a s i tc nim en co mpt e que es 
trae!:1 de divulgació c ient ífica. 

P{)(lríem comellrar per 11II1I ,Iellllllula 
U/U/ mica cOlllwldelll. IJerO que aju,le a 
l/cladr el cmllex/ ¡lIIe/.lec/ual en 'lile 
creix la pregwlla sobre f'origl'll de la 
vida. ¿Cre// \losté 'lile arrib",.em O/gllll 
di" ti ,Ie.w:obrir como 'JUlIl/ i IJer ql/e 
s'orig¡m} /tI ,'ida II la Terra ? ¿D é.r 
tlq//e.wa ulla pregull ta '1,/e /10 fa ún6 
Im/e,mr les COlllradicciol/S '1 ql/e el/s 
lIIe/U/ el cOl/eixemel/l ciemíjic? 

Quan intentes estudiar un qUlll sevol 
procés historie corres el r¡se inevitable 
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d'cntra r en el dcbat de la dete rminació de l pass a!. 
M'explique. Quan .s 'intcnta de bastir la hi storia d'algun 
csdevcnirnent huma, no inleressa lanl reconstruir aqucix 
fel cxperimenlalmcnl com oblenir una narrativa que !inga 
unu lagica interna ¡ que s' inscriga en un mare de referen
cia dona! pcr les condicions cconomiques. socials. re lig io
ses. gcogratiques. ctc .. de I'epoca. En biología evoluti va 
s'csdevé d'una manera scmblant. Cree que la biología és 
una discipl ina que es diferencia moll clarament de la quí
mica o de la física. pcr exemp1c. pcr-

És que aqueixes concepcions s6n el resultat de I'hcren
cia del positi visme del segle XIX. Hem de concebre la 
ciencia, més que no com un corpus de coneixements que 
cal heretar, com una act itud que cal aprendre. El que va 
fer el scnyor Comte fou posar en la cimera de la piramide 
de[ coneixement les matematiqucs, immediatament a sota 
la fí sica, després la quími ca. la biologia. etc., fins a la 
soc iologia, quc esta a sota de to\. I de vegades e l problema 
de la biologia és que sovint la volen reduir a química, Pero 

no pode m ser tan mecanic istcs eom 
que té un componen! historie molt 
fon o A més, en l"eslUdi de I"origen 
de la vida la na tura les a de les 
de mandes ha variat notabl eme nt. 
com en hi storia. El c ielllífic que es 
dedica a investigar sobrc r origcn dc 
la vida ha dc saber quc, a IOt estirar, 
di s po .~ara d' una sc qüenci¡¡ més o 
menys logica de fe ts que pot intcr
prctar en termes evolutius i que, pcr 
descomptal. comporte n un a ser ic 
d' inceneses múltiples i inevitables. 

«Hem de concebre per pensar que la vida només é .~ el 
resulta! d' adjumar una serie de molc
cules, Es poI fer servir un reduccio
nisme eom a metode, pero no com a 
enfoca ment gencri c, analíti c. I cree 
que quan t" enfrontes al problema de 
la vida és contra aqueixes qüestion s 
que t"estas enfrontan!. pcrque, ¿COIll 
aconseguc ixes reconéixer la tr¡msici6 
qualitat iva cntre una cosa qu e no 
existia - la vida~ pero que aparcix 
a[ final del procés'! ¿A qui n princ ipi 

la ciencia com una 

actitud que s 'ha 

d'aprendre i 110 com 

un corpus de cOllei-

xelnents que cal 

heretar» 

Puó (/ /"llO ra d ·at(/car el problema de I'origen lle la 
vida /¡ i ha dO.I· postl/re.l· mb () mcn)'s ciares i allliteliqlle~· 

elllre eü illl'est igadors: alJllell.r lJue advoquen per uIla 
heurística lle ca;re mé.f experimelllol i aqllell~· allre.f que 
s'illclinell per tina visió de COl/j l/l1I més hipolelica i illler' 
prelalÍl'{l, ú (:K ml. És la distimcia que hi ha elllre I'o,pe· 
riment ti 'Stallley Mil/er i la hiptJte.l·i Gaia, per exemple .. 

Sí, pero cree que. en reali tat. es tracta de dues tradicions 
inteLlectuals distintes, Un deIs mites en que es creu és el 
de pensar que la ciencia és un IIII;euIII, pero la vcri tat és 
que es troba dete rminada cultura lment d ' una forma 
impressionanl. La defin jció que, ara per ara, tenim de la 
bio logia occ idental implica sobreto t cxpe rim entac ió , 
simulació en el laboratori , coneixement detallat a ni vell 
molecular. etc, Aquest reduccionisme no és només meto
dologic, sin6 també filosofi c, cosa que produeix, entre els 
qui el practiquen, una mena de desdeny pcr una visió més 
general o integradora . Pero hem de de reconéixer, en defi
niti va, que ¡tmbd6s enfocaments lenen alguna cosa a apor
tar-hi. 

A/glÍ h(l titllat la illvesligació evo/llliv(I - i , dOJlcs, per 
correlaei6, la ¡n l'estigaei6 en /'origen de la vida- COI/! 1m 
programa metafísic l/'il1 ~'esrig(lci6. , . 

qualitaliu carregues la rcsponsabilitat 
de determinar I' ex istencia o no d ' ai xo que diem vida? El 
que tens, al c:!pdavalL és aixc>: un continu de fets on van 
sorgint mod ifiC:lcions que van fent el sistema qual itativ<l 
me ni di st int. Pcr aix o j o, pe r co nlra del moni .mle 
reduccioni sta, crec que I'analisi dial cctica resulta molt 
valida per aquestes qüestions, pcr bé que ara s ' identifica, 
di ssortad¡¡menl , amb el sociali sme rea l i la seua fallida. 
Hauran de pasSar encara un bon grapal d'anys pcrque ens 
adonem realment de la potencialitat i profunditat analítica 
de l mate ri ali s lll c dia lect ic, que va serv ir de bressol 
inteLleclua l de r ohra d 'Oparin. J ai xo és mol! rnés que 
una simple coincidencia. 

Pero, sense I'o fer en/ mr CIl COl/ side/"{/ ciollS majors de 
lilm.l· epislemofrJg/{:, quin és el l aclor, fa ratio, que permel 
a ls cielllifics dislillgir 0 1/ hi ha vi'¡a d 'oll 110 I/ 'hi ha? 
¿L 'autore¡Jlicaci6,I'eI'0 Iuci6, l'alllupoie~"Í. . ? 

Potser la idea rnés estesa avui dia és una idea massa 
mecanica i simplista, que reducix el cOllcepte d' ésser viu a 
la capacital de mult iplicaci6. No voldria que se m' inter
pretara malament lampoc: s6c de l parer que enlendre I'ori
gen de la reproducc ió i repl icaci6 dei s éssers vius és un 
problema fonamental. Els que defenen, per contra, [a ide:! 
de l"autopoiesi no han reeix il a demostrar que no és un 



argument totalmcnt circular. Pero aeí hi ha tumbé un pro
blema addicional: dcmana a un físic o a un socioleg que és 
r espai o que és la soc ict<lt... Val a dir que la ciencia occi
dental ha constmi"t un edifici molt elabora! - imposant en 
molts senti ts, sorprcncnt pel que fa a les cOllsccucions
alIYat. pero . sobre l"abscllcia d'una discussi6 profunda deis 
conceptcs baslcs en que descansa. 

1 quin p (lper s'{l/orga {/ la casua lilal - {/ ,'(azar. 
I'imprevi.ff- en el procés d'aparició de la vida? 

Oparin no ti'n dóna cap. pero pcr 
a d'altfcs científics que ¡cnicn acti
tuds tütalmcnt oposadcs reprcscn
lava un paper moll princi pal. S6c 
del parcr que. en aquesta dicolo
mització. ta solud ó es lroba en el 
punt intermedio No podcrn oblidar 
el papcrde ]'atZ:lr, pcro t:lmbé cree 
quc ncccssitem una detí nició mol! 
més refi nad a del cO ll cc pt e. 
Actualment. cntenem per atzar un 
problcma de meres probabilitats. 

OPARIN 

Galilell comell¡:á dielll que la {erra 
es mov;a. Coperllic la despla(.'á del 
celllre de gra ve/a/ espirilUal que 
de te ll/a l'(l. Després Ilillgllerell 
New/oJ/ i el seu mecaf/ici~"I/Ie i el 
sell)'or Darwin ; l· el'oluciol/ü me. 
Aquesw és f(/ !/arrmi\"{/ cltl.Hica ... 

Aq ueixa és la narrativ,¡ elassica, sí. pero jo no n'estie 
gens d'aeord. Crec que el gran canvi va consistir a trans
for mar el conceple d·cvolució en un deis conceptes cen
trals de l pensamenl occ idental. Quan parlem d 'evolució 
hom pensa au tomi:ll icament en 1859 -en Darwi n i en 
L 'or;gell de les e.f{Jecie.\' - pero la veritat és que Darwin 
no representa el punt de parten¡;a de la teoria de l'evolu
ció, sinó un deis momellts culrnillants de la idea d'evolu
c ió que anava circu lant ja per Occident mo l! de te mps 
enrere . Quan Darwin publ ica 1'0rigell, Spencer ja havia 
parlat de l' origen i evolució dc les lIengües i Kant havia 
parlat de I'origen i l'evolució del siste ma solar. Kant, com 
a fil osof. es dcmana d'on surten e ls planetes i e l sol i. ales
hores, plan teja la hipolcsi nebular que Laplace reprén i 
convcrteix en una teoria matematica, amb una base i un 
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eos totalment Ilewtonians. Ja no estem, doncs, d,¡vant de l 
sistema solar d' en Newton o d 'ell Claudi Ptolomeu. on les 
coses giren de manera cterna al vol!ant d'un únic centre. 
Vull dir que és alcshores que van canviant les demandes: 
es beseanvia el com func iona pel d'on sorgeix. Marx i 
Ellge ls es de munen com evo lu c ion e n les soe iet a ts; 
Lamarck -que parlava, ja des de 1809. del canvi dcls 
éssers vius- pertany a una tradic ió transform ista molt 
important. La gran aportaeió d,¡rwiniana V,¡ consistir a 
acceptar aqucsta idea, deseri ure·n e l mee:m isme i apl icar
lo als ésscrs vius. Coincideix. a més, amb cl moment en 

que van arribant a Eu ropa exe mplars d'éssers viu s de l 
Pacífic o d'al tres costes americanes. i cls estudiosos s·ado
ne n que e l sistema t:lx onomic linnei¡ se· ls queda cur\. 
Aqueixa prolífica diversit:ll els deixa atOnils, pero e ls obli
ga també a rcconéixer semblances i diferCncies. Darwin i 
Lamarck són. dones. he re us d'aque ixa an tiqu íssi ma i 
riquíssima tradició dc naturaJistcs fon;ats a veurc amb ull 
eomparatiu la diversit:ll biologica. 

1 el sen}"or Opari" /(Imbé en ,feria herell. és dar. 

Claramcnt. Oparin es noore ix en la tradició de la milla r 
bioqu ímica i la millar biologia evolutiva de la semi epoca. 
A Rússia, a més, les idees darwini stes est:\Vcn íntimament 
assumides per la imelligemsia liberal des de les últimes 
decades del proppass:ll segle fins a 1940. Oparin és educ:ll 
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en aquesta trad ició, té aqucixa perspectiva 
tlln europea que atorga una educació global 
nat uralista i coneix la millor bioq uímica 
del momen!. EH va prendre 10lS cls criteris, 
categorics i la idea de sclccció natural dar
wi nianes ¡ va descnvol upar-Ics a un nivell 
prebiologic. 

Vosté ha afirmat que la di.fCussió crítica 
de la sel/(/ obra és el millor Iwmenatge que 
podríem fer a Oparill. En aq//eix sentir, 
¿que é.~ el que kv illve.vligacioll.s !'osterior.f 

/tall rebutjm -o ma/üal- de les proposle.\' 

o¡Jllrinialles. ¡que é.v el que s 'ha cOlIsolidat " 

S' ha n q üest io nat. obv iament. molle s 
coses, e l que també pOIS dir de 101S els 
grans científics. Per exemple, Oparin pro
posa un orige n gradual de la vida - per 
contra de la idea de gencració cspontan ia, 
absolutament desestimada ja fa temps-, 
pero per gradual no cal entendre lent, com 
es fa la majoda de les vegades. Els calcul s 
í les estimac io ns que Stanley Mil ler i jo 
mateix hem fet evidencien que no hi ha cap 
mó per pensar que e l procés haja durat més 
de deu mil ions d 'anys. Aquest seria un cas 
e n que recuperem una idea d'Oparin - la 
graduali tlll del feno men- pero rebutgem 
la idea que haja estat necessariament lenl. I 
e ncara hí ha d'altres exemples. Va l a d ir 
q ue Oparin funda tOI un camp d 'invesliga
ció científica, un camp que gener:J un pro
grama de Ireball propio I aixo el porta. ine
vi lablement. a rebutjar una serie d 'expe
riendes o afirmacions del mateix fundador. 
Cosa que sempre passa, excepte si fa s de 
I'obra una plataforma dogmlu iea. Pero aixo 
ja no seria ciencia, és ciar. 

Ha di! també que J'obra d'Oparillfuig de 
reduCl:iollismes e/JiSfemológics . Pe ro 
Oparin va afirmar que el mefabolisme és 
la propielaf principal deis éssers vius. No 
¿s aixó /lila afimwció reducc;ollisra"! 

El que passa és que e ll parla va de flux 
metabblic. Perque si hi havía algun fil osof 
grec que era a fecte a Oparin , aqueix era 

ESCAC MAT A LA VIDA 

La resolució de la qüesli ó dc 
I'origen de la vida té mol! a 
veu re amb els probl e mes 
d'escacs invertilS dissenyats per 
Smullyan: a partir d'una situació 
donada. s' ha de dcsenvolupar la 
part ida cap eorere , reconstruint 
cada sc un a de les sit uacions 
inlermMies. Té molt a veure . 
pe ro tampoc és el mate ix cas, 
pcrque en e l proble ma de 1'00-
gen de la vida ni les regles ni les 
peces del joc esta ven pre-deter
minades. La cornparan ¡;:a po t 
donar oona idea de les dificultats 
implíd les a una demanda que, 
tol i fonnulada en termes cientí
fi es, ullrapassa sobradam e nt 
I'iunbit radonal per incardinar-se 
en aqueixa turba de qüesti ons 
etemes, o millor dit, etemament 
insolubles: que és la vida? que la 
mon.? 

Da rwin, un de is c ulpable s 
d ' aquest estat de coses. e n la 
scgona cdició de l'Origen de le.f 
especie.\", i davant la impossibili
tal de trobar aleshores una solu
ció científicament satisfactoria al 
problema, \'a introduir límida
menl la fi g ura de l Ju gador 
d 'Escacs, és a dir, Déu . Pero el 
1926 un jove bioqufmic, Oparin, 
publica un llibrel on proposava 
un origen materialista de la vida. 
La vida hauria nascuL, segons ell. 
de la intel".icció de diferents fonts 
d 'energia amb els composlos de 
l'atmosfera primiti va, tol pro
duinl una mena de sopa. prebioti
ca molt scmblant a un consomé 
de pollastre dilu"'\. La progressi
va posterior eompl ex it at deis 
processos d'organitzaeió mena-

ria des d 'aqu cs tcs molecules 
o rga niquc s a les prime res 
eeUules vives o prebionls. A la 
vida. En 1953. Stan ley Miller va 
si ntctilzar en e l laboralori una 
complicada mese/a de substan
cies organiques en produir espur
nes e lectriques en una barreja 
que co nt enia nquells suposa!s 
eOlllpostoS. La primera hipOtesi 
semblava confirmar-se. 

D'aleshores en¡;:a, no han dei
xar d' aparé ixe r més hipotesis, 
experiments i dcscobriments que 
han v; ngut a corroborar ve lles 
inlu"ic ;ons o a ence la r no us 
eamins interpre tat iu s. Última
menl. despres de descobrir ,'acl;
v itat cala lít ie:. de I'A RN , les 
hipo les is gire n a l vo llant de 
l'existcncia d ' un m6n intcrmedi 
d' ARN situal entre la sopa pre
biolica i les pomcres pelges fQs
sils d 'ex istcncia de vida. que es 
re munte n ti 3.500 anys enrere, 
sego ns les evidencies de 
Warrawoona (A ustdl li a). A 
l'altre extrem lrobem Lovelock, 
pare de la hipOtesi Gaia - 11 0 111 

de la deessa de la Terra-, per al 
qua l la Terra és un organi sme 
v iu , a utoreg ulatiu , í no un a 
mu!>sa de materia incrta a la qual 
aniran a parar e h nostres ossos. 
Totes aquestes i molles més con
jectures que vi ndran. dones. per 
intentar I'escac i mat al problema 
de la vida , un a parau la - un a 
«cosa»- (Iue tothom entén pero 
que ningú rei"x a explicar. «No sé 
que és la vida». dei a un ffsic , 
«pero sé perfectament qU¡1Il el 
meu gos és mort». Descanse en 
pau, dones. el pobre gos. 



Heraclit -amb el seu panta reí. Pcr a Oparin 1:, vida era 
més un procés que no una cosa. Tan! per rescola a que va 
pcrtanyer cüm pcr la formació que va rebre. e l melabol is
me és el conceple que millar s'adiu amb la manera que 
ten ia d'entcndre l'essencia de la vida. 1 si per melabolis
me entcll s lll mbé la replicaci6 de is kids nucleics i tal 
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ment ¡ser/se embull'. la hipi)/esi (1'1111 mó ll in/ermedi 
(/'ARN en el complex procé' d'aparició de lo ",ido? 

Jo crec que esta perfectament assumida, Tan lIssumida 
que ha rebut. fins j tot. la benedice ió maximu q ue pot 
tenir una disciplina: tenir premis Nobel que la practiquen, 

aixo, cree que totllam hi coincidi
ria. Pcr a mi. pero. és més impor
tant la imatge opariniana de 1<1 vida 
cüm una cosa que tlueix conSlant
me nl. És una ima tge que trobe 
Iilosoft cament mol! legítima. cste
licamen! molt atractiva pero cientí
fi camenl moll problcmatica. per
que la c ie nc ia occidental no ha 
emfasi tzat processos, sinó compo
nents materials. Iraclats. a més a 

«La ciencia occidental 
que la seg uesq ue n, Enearll diria 
més, Pe nse qu e e n aques ts 
moments la hipotesi de ]' ARN no 
solament esta reconeguda, sin6 que 
h'l C¡IUsat una de les pclites revolu
cions e n el cll mp d'a nUlisi de la 
biologia molecular. ¡1 mb nombro
síssi mes repercuss ion s i amb un 
potencial tecnolog ic gens me nys
preable, S' hi do nen, doncs, tots els 
factors perque una cosa esdevinga 

s 'ha construi"t sobre 

l 'absencia d'una dis-

cussió profunda deIs 

conceptes basics en que 

descansa» 
més, d'una manera eminentm ent 
estatica, La ciencia se sent més cornada fent aixo que no 
abordant els problcmes de manera diaeronica, 

L' IMPOSS IDLE CORPUS 

Perú, a despit de les apories o illSlific:ihlc:ies explico/ive.~ 
q/w gel/Na {'es/lldi d., {'o rig"1I (le la \lilla, ¿podem reco
lIéixer /111 CO/p/lS de cOl/eixemellts - /lié.\' o /IIellys flexible, 
mé,f o menys (/mpli- qlle ell.f [ara //11(1 mínima IIlIm? ¿ O, 

almel/ys, que el/s illlfique, ad ncgand um, com 110 va poder 

originar-se lo vida? 

mo lt difosa i admesll , Ara bé, no 
hem d'oblidar aquella gent que es ressisteix a creure quc 
hi va hllver un món d' éssers vius que només Icnien mole
eu les d 'A RN. Sempre he m de pcrmctre o brir espais a 
l'hetcrodox ia. Malg rm que cn cie ncia ai xo no és ge ns 
ruei!, cree que és ahsolulamenl necessario En el eas eon
eret del m6n de l'A RN. a més, les ev idencies que aquests 
forllviats teorics est:\I1 congriam indiquen que ¡¡queixos 
espais crítics obcns van fent camí. No és tan Ítlc il suposar 
que I' ARN es poguer.l haver format per cllsualitat en la 

terra primitiva .. 

Cree que sí que existeix. almenys, un 
mínim conse ns al vol tan! d '1I1g un es 
qüe stion s nuclears : recon eixem. pe r 
exemple, que la vida ap¡lregué ben 
d'hora: reconeixem q ue 111011 rapida
ment es va diversificar: que en el plane
ta algun tem ps hi hllgué sistemes no 
vius q ue passaren a vi us; recone ixem 
que la biologia molecular és un instru
menl poderosíssim per entendre aque ixa 
transició, d'igual manerll que les obser-

«Necessiteln una l /a hipótesi Goia? 

definició molt més A mi la hipbtesi Gaia m'agrada moll 
pel valor integrat iu que demostra lenir. 
A més. tinc la son de ser un bon amie i 
col.lega de Lynn Marg ul is; c m se nt 
basieament un dcixeb le seu. Val a dir 
que si Lovelock és el pare de I:¡ hipbtesi 
Gaia, e lla n'és la mare. Pero he de reco
néixer que, de veg¡¡des, tinc algun pro-

refinada de l ' atzar. 

Actuabnent és un 

problema de meres 

probabilitats» 

vllcions lIstronomiques. Di sposem. dones, d' una serie 
d'evidencies que permeten d'afirmar que és IUcil si ntetit
:wr composlOs organ ics en absencia de vidll. Aixo no és 
gens Irivial: se sap des de l segle passal. Aquestes podrien 
ser, a grans trelS, ¡¡lguncs de les qüestions que conforma-
rien ¡¡queix mínim corpus. 

¿I esta aSSllmida "er la cOl/llmi/aI cielllífica, compfera-

blema amb la idea d 'aulOregu lac i6 del 
planeta, perque cree que en la presentació de les premis
ses de la hipotesi ni Love lock ni ell a, ni els epígolls. han 
reeixit a evilllr la ferum teleolog ica q ue té la qüestió. 
Potser, al capdavall, no siga més que un problema cslrie
lamenl lingüístic, pero les coses s6n cOnl les dienl. Ara 
bé, cal parar esment en que hll significat la hipbtesi Gaia 
si ho mi rem des d'altres perspectives: pri mer. és innega
ble que ha fome ntat un desenvolupament més inlegratiu 
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de la biologia, i. després, s' ha de tenir en compte que la 
hi potesi Gaia ha nascul i crescut en consonancia amb 
d'altres tcnctencies intcgrati ves en ciencia. com ara la tcr
modinamica de sislcmcs oberK proposada per Prigogine o 
les pcrspectivcs actua ls de la leoria de l" evoJució, de 
laranna globalilzaJor. o en l' ecologia matcixa .. Aquestes 

tcndencics iJHegrat ives són mo]¡ importan/s, pcrque la 
cienc ia ha anat cspccialilzant-se d 'una mlUlera tal que es 
fll difícil el contacte interdi sci plinari fi ns i tal en/re cientí
fics d'una mateixa branca. En resum , doncs, pcr corregi r 
aquesta miopia espec ialitzadora són ncccssaries visions 
altcmatives, i la hipOtesi Gaia sens dublc n'és una. 

Abreujal1l les cose.~, es pOI dir, doncs, que el nivell de 
coneixemen/s l/CllI/lll/ms fills l/rl/ permet lle .l"iluar a UI1 
(le/s coslars de I 'equl/d6 de hl "itlo la sopa prebiótica 

opariniano ¡les evidimc:ies [oui/.f de Varrawoona a 
I'tlllre. EI/mig. dOlles. Jli ha lUla verilllble f<c(lixa negra», 
que 1/0 cOlleixem massa. pero en la que j'upo.rcm que hi ha 

11/1 m6n imermedi d'ARN ... 

Sí. encara que el problema de la «caixlI negra» corres
pon a la filosofia operacional. és út il Cüln 
a ¡ecnica. sí ... Pero. de IOles numeres. jo 
cree que hcm av:mIYa1: d'un costal. rCCQ

ne ixc m la importa ncia i e l pape r de 
I'ARN L d'un altre, subem llegir la hi sto
Tiu de Is organ ismes act ual s a tra vés 
d'aqueixes veritables croniques que són 
les seq üencies de prole'ln es i acids 
nucleics. Aleshores, pots allar reduint la 
bretxa q ue se para ambd ucs parts de 
l'equac ió .. i mai pOIS dir que aqueixa 

«Hom selnpre deu 

pennetre obrir 

espais a l' heterodo

xia. Malgrat que en 

ciencia aixo no és 

gens fiicil, cree que 

és absolutament 

n ecessari» 

di stancia no desapareixera: la millar 
evidencia que demoslra que parles amb 
un científic conservador és quan et diu 
que alguna cosa és impossible. 

Filla/ment, sen)'or Lazcmw, I'O.l"Jé ¡w {){Ir/m del.f perill.r 
que comportl/ l/Hociar el cOl/cep!e gm(/¡j{/l a la idea de 
len/. Perú, ¿que paSSl/ l/mb al/res equil'l/{encies l;()/I(:ep
lIIols filcils i f{//se.~ com ara fa de primiliu ¡ simple? Dil 
(/'WIl/ allra /l/al1em, e/s primer.\" orgal/ismes 1'¡IIS, ¿lu/lI ' 
rien (Je ser nece.uar¡all/el1l simples? 

Cal anar amb moll:l cur:, aeí: tenim mollS exemp1es 
ex traordi nariament simplificats pero que són fruit d'u n 
reri nament exquisit. Si ens rixem. pcr cxcmple, en alguns 



de is eues que viucll a I'inteslí ---que 
e l parasiten- cns adonarem que 
molts dei s seus organs han esdevi n
gU! vestigials. De vegadcs han per
dul orga ns de perccpció cü m e ls 
ulls. J 'altrcs no tencn boca. la pcllté 
una gran capacita! d·absorció. etc . 
En aquesl cas. la simplicitat repre
senta una hi storia e volu tiva mol! 
complexa, un passaI biologic moll 

«La millor evidimcia 
que estas parlant amb 
un cientific conserva

dor és quan et diu 
que alguna cosa és 

impossible» 
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cl s d 'ara, pcrque avui en dia hi són 
tOla una serie de processos rcgulalo
ri so una capacÍlal d'ac urn ular infor
mac ió genetica. d ' utili!zar fons de 
carboni -energia de l medi-, etc ., 
que no podien haver estat prescnts en 
aquests prim e rs éssers v iu s. l. e n 
aquest sentit. es pot conjeclUrar que 
dev ie n d ' haver estat més si mpl es. 

complet i difícil d'cntc ndre sovim. Hem de rcconéixer, 
aixo sí. que hi ha una simplicital que es correspon amb un 
passal remo!. És ahsolulament líeit di r que e1s éssers vius 
que hi havia en un pri ncipi havien de ser més senzills que 

Pero. de totes maneres. si vciérem ara 
aqucsts organi smcs prim itius ens costaria mol! de treball 
rcconéixer-los. perque tcni m un prejudici brutal en tcrmcs 
d 'extrapolació directa del quc concixen avui dia. Molts 
biolcgs incJ Ús ... 

• 
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