
9. El, PUNT DE VISTA D'UN BIOLEG

R \ \lON Tbt_c i i i Gt-i i.i.i:N, biuleg

(Barcelona)

1. Sobre la marginalitat dels punts de vista que seguiran

Pct a on biule(-, de camp -her a un naturalista, si voleu- no ^s cu-

mode de parlar de la salut a tin auditori integrat primordialment per

metges. El mctge, si molt convc cl biulcg que esmcrca la seva activitat

en giiestions de biologia fonamental (genctica, fisiologia, etc.), tc ocasi6i

d'cnf rontar-se continuarnent amb situacions en que la precarietat do vida

fa acte de prescncia. r-s la manca de salut, al capdavall, alto que ha fet

nccessaris els metges, i es logic, per tant, que ells s'interessin en l'afer:

qui, Si no? Per a un biuleg do camp, per contra, la malaltia es on fenomen

anumal que ell contempla amb contrarietat i sobre el qual no sol entrete-

nir-sc gaire (fa mal fet, car en els estats patolugics resta atresorada molta

inlormacio ecologica, tal corn, indirectament, es desprendra del punt 3).

Ja se que l'ambicio d'aquesta ponencia duo a considerar la salut corn

ciuclcom de mrs complex que la simple absencia de malaltia. Pero la salut

passa si mrs no per l'absencia de malaltia, i voler filar prim no pot dur-

nos, en bona lugica, a equilibris preciosistes. Sa i malalt son conceptes

antitetics que cobreixen i esgoten un camp, la justificaeio del qual gira

entorn de principis de base patologica. ns a dir, que ningu no pot moure-

s'hi amb tanta comoditat corn els metges. Si afegim que la ponencia aborda

el terra limitant-lo a I'especie humana, resta definitivament explicada la

necessaria prudencia de la meva exposicio.

2. Sobre la salut de 1'especie liumana

Una qucstio del maxim intcres cs analitzar Cl paper quc ha tin'_ut la

mcdicina en terries no do I'individu, sino de l'espccie. Altrament dit, prc-

ocuparse no do la salut de cada membre de l'especie, sino de l'espccie coin

a col•Icctiu biologic. A proposit del terra s'ha parlat molt, no sempre amb

prou cncert.
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L'lioiue tS till rsscr vivcnt solidari tic la resla de Ia hioslcra. Aqucsta

realitat, avui incontestable, es cncara i,enorada per molts o fins combatuda

per alguns. Pero Cl reconcixement d'aquesta solidaritat no pot dur-nos a

positions reduccionistcs tan aberrants coin les de base fixista. Quc I'home

sigui Una espccic mcs no vol dir quc sigui una espccic qualsevol. Duna

banda es hercu dunes caracteristiqucs i d'uns condicionaments biologics

quc Cl Iliguen fortallient amb la resta d'essers vivents, per-6 d'altra es

capa4 d'eludir 0 d'ajornar algunes d'aquestes limitacions ataviques, jus-

tament -i paradoxalment- a causa de la subtil habilitat amb quc pot

utilitzar tin leis seas limitats i condicionats organs, cl cervell. L'home

eludeix jour biologics a base d'optimitzar els resultats obtinguts amb la

utilitzacio de detcrminats sistemcs biologics propis. 1 la medicina, per

exemplc, es una de les troballes entremaliades que ha estat capa4 do ter.

Es tracta de veure, pero, si pot confiar-hi massa. A llarg termini, vull

dir. Un termini tan Ilarg que no afectaria cap deis qui ara soul aci, posat

quc mentt'estant algun metge irresponsable no cometi l'iniperdonable error

de fer-nos immortals o si mes no nuultiseculars. La pregunta es: va la

medicina contra el proces, fins ara infallible i clicacfssim, de la seleccio

natural? Personalment crec que no. 0 no hi va gaire. 0, si Ines no, ilicilys

quc d'altres actuations d'aparcn4a Ines inofensiva pero do transcendcncia

potser superior (Ia supressio de processor do raciacio, poseur per cas).

Muni ha (tit quc la medicina perpetua la permanencia dels mal clotats;

Cs fora cert. Horn ha condos quc 1'espccie, per aquest camf, degenerara;

no es gens clar. Caldria veure, de primer, quc es degeneracio, pero aixo

ens duria Ilun'v; val mes deixar-ho i admetre per al mot Cl valor usual. La

dcgeneracio d'una espccic no depen del nombre d'individus tarats que en

tin moment dcteruninat la integren, sino de la transmissibilitat d'aquestes

tares. Si Its tares no son transmissibles gencticament, i si nomes cis indi-

vidus sans es reprodueixcn, 1'especie no degenera.

Les situations patologiques possiblcs, tanmatcix, son d'ordre molt

divers. Caldria diferenciar, d'entrada, les nialalties adquirides per acciu^

d'agents patogcnics de les malalties resultat del mal Iuncionaulent dun

organ defectuos. Combatre Ies primeres nomcs pot originar la permancn-

cia ct'individus propensos a contraure-Ies, qucstio aquesta do gravetat rcla-

tiva. Les segones ja presentee Una problematica mes complcxa. Una cosa

pot afirmar-se taxativament: si 1'individu malalt no cs perpetua, la medi-

cina no pot l'cr cap mal a I'cspccie i molt de be, per contra, a I'individu

en gi_icstio.

Hum pot sentir comcntaris, d'intcncio honesta, sobre la possible degc-

neracio especifica causada per les atencions de quc son objecte els subnor-

mals o certs individus amb mancaments ffsics =reus. No cal fer-ne cas,

car Ili tins ni attres no transmetran res a interiors generacions i aturaran en

Ilur limitada existencia les tares do quc son portadors. Si aquestes pro-

venen de la manifestacio de certs gens recessius, seran els familiars « sans>'
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(I 'aquests individus CIS pcriIlosos per a I'espceic, aquells en qui ii un no
%cu una amena4a de dcgcncracio. D'allra Banda, incites disfuncions quc
scrien eliminades per mecanismcs naturals do seleccio si I'home no cis
hagues abolits, no son pas perpetuades a causa de les atencions mcdi-
qucs -que es limiten a atenuar-ne les manifestacions o la simptomatolo-
gia-, sino per rao de Ies taxes elevades de seguretat personal quc Ia
nostra socictat, fins cn el pitjor dels casos, ha anal establint. Qui pot
duhtar que per aquests camins abandonem progressivament el terrenv
posit RI Cie la ienomenologia cientifica per a entrar en cl sempre nebulos
de I'ctica i dels valors socials convin(auts?

Penso quc Cl problcma no es la dcgcncracio especifica, sino ('augment
del percentatgc, en cada poblament humit concret, d'individus deficients.
A cfectes socials, es clay, aixo s'assembla a una dcgcncracio especffica.
Pero a efcctes biologics, no. El mal es que ens afecta d'una mancra com-
parable. Cal rcilexionar-hi.

3. Sobre la salut de ('entorn

Parlay de saint de I'entorn, de la saint de 1'environament, es adoptar
una actitud antropoccntrica de base antropomorfica• Es a dir, es cotn-
portar-sc amb normalitat. Quan descobrim que no podcm deixar d'esser
antropoccntrics i de practicar l'antropomorlismc, podem actuar aniropoccn-
iricament i antropomurficament Pero d'una manera humil, sense causar els
estralls que I'antropocentrisme i 1'antropomorfisme han arribat a ocasionar
en esser adoptats amb orgull i convcnciment. Dir aixu no es fer cap joc
Cie paraules. Nomes cal reilexionar-hi una mica per a adonar-se'n.

Les possibilitats de dur una vida minimament normal son en rao
dirccta de la saint ambiental, tant en Ics manifestacions de simple viabilitat
biolo<gica (airy sulicientment pur, aigua suficientment neta, nivell do soroll
sulicientmeni baix, etc.), com en aquelles altres, si voleu mes sofisticadcs
per6 ieualment prow importants, que afecten paramctres corn la bellesa
i d'alires de comparabies. Aixu sense comptar que un entorn desballestat
es un cntorn en degradaciu progressiva -cis equilibris estatics son rars
a la Natura- que pot esdevenir, no ja incomode o insalubre, sino senzilla-
ment inviable. Aixi que, per raons antropoccntriques, ens interessa que el
nostre entorn funcioni com cal, tine gaudeixi de bona saint. Es a dir, quc
es mantinguin cis equilibris ecologies, tal corn tothom, excepte els eculegs,
sot dir actualment (els ecolegs tambe ho diuen, peru unicament quan per-
toca, que es Homes de tant en tant). I cal adnictre que aquesta bona salt t
ambiental es cada dia mes dubtosa.

L'home, obviament, n'es el responsible. La mateixa capacitat que
I'honie ha demostrat per a alterar el curs de ]a malaltia, a traves de la
mcdicina, opera a I'hora d'alterar d'altres cursos qualificables de normals
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en terries purament biologics (i, clones, poc antropocmntrics). L'agricul-

tura cs un exemplc entre mil d'aquesta artificialitzacio fabulosa de que

sour capa4os. Qualificar d'artilicial I'us d'insecticides es correcte, peru Os

tambc pucril si hom Saluda simultaniament com a naturals cis productes

agricoles classics, corn si plantar, cavar, eixarcolar, adobar, regar, esporgar,

etcetera, lossin cows que CS produissin espontanianient. L'home crea arte-

factes continuament, es la seva original gracia coin a esp^,cie. Si ara tenim

problemes Cs perquc hem superat un Ilindar perillos i no ho volem reco-

nciler... Els insecticides son una artilicialitat mcs, peru no una artiliciali-

tat qualscvol; ja ens ha calgut recorrer a distincions d'aquesta mena abans.

En el moment present conllueixen dos fcnomens importantissims:

I'enorme capacitat dc l'home modern per a translormar el medi, exaccr-

bada d'en4a de la industrialitzacio, i el <,boom» demografic. AixO ens ha

dut a una situacio insostenible cn cis punts de maxim rellcu d'ambdos

fcnomens, Cs a dir a les ciutats. Pero ara les ciutats, cis ciutadans, es

reprojecten contra la resta del pals, agobiats coin se troben, i creep d'una

forma directa o indirecta una nova problematica, lilla de la frequentacio

i de 1'exigencia de materies primeres i d'energia, voracment arrencades

de la periteria.

No puc estendre'm per aqucst cami, que, a mes equivaldria a desviar-

me del terra. Recordarc que l'ambient se'ns degrada, amb la qual cosa ens

autosotmetem a tines males condicions de vida i comprometem la viabili-

tat dell sistemes ecologies rics, diversificats i estables. Sembla clar que

parlay de saint convencional en aquestes circcunstancies es poc folic. Corn

intentar guarir la silicosi sense sortir de la mina. I tambe aqUi, corn quail

parlavern del futur de I'especic, se'ns ofereixen unes alternatives que en

ultima instancia no dependran del criteri del metge ni de l'ecoleg, sing

del consens social imperant. De manera que, let i fet, la salut dcpen dels

metges nomcs circumstanciahnent. Aixo perquc hi hagi qui es pensi, en-

cara, que la ciencia es neutra.

194


