
PRESENTACIO

Els essers vius actuals son el resultat d'una Ilarga serie d'esdeveniments evolutius
frequentment fruit de I'atzar o de la interaccio de multiples causes, que han experimentat

els seus antecessors, i que han quedat fixats en la linea reproductiva de l'especie. Sola-

ment I'atzar, treballant sobre les diferents possibilitats de les molecules de I'herencia i de
('ambient en clue es troben els organismes, es qui determina les multiples combinacions de
carecteristiques heretables que rep un esser viu concret.

Els coneixements cientifics i desenvolupament medics de les ultimes decades perme-
ten aprofundir en els mecanismes reguladors de la genetica dels essers vius i tractar de
controlar-los, incloint-hi la possible manipulacio de I'herencia dels organismes i la de la
nostra propia especie.

En aquesta Ponencia es tractaran els diferents aspectes de ('evolucio natural i artificial
dels organismes, des de I'origen de la vida sobre la Terra fins el moment actual, en club els
grans avengos cientifics i tecnologics fan possible, i terrible, la manipulacio i alteracio dels
organismes, dels ecosistemes i adhuc de la completa biosfera.

Des de l'origen del nostre planeta i, sobretot, amb I'aparicio dels primers essers vius, a
la Terra s'ha esdevingut una evolucio que podriem qualificar de «natural ' . Pero ('home ha
intervingut en aquesta evolucio en molts diferents aspectes, produint una evolucio "artifi-
cial". La manipulacio de la vida no es un fenomen nou, fruit de la tecnologia actual, sing que
des de fa milers d'anys ('home ha modificat els essers vius i el seu entorn amb fins perso-
nals i socials. En una primera part de la Ponencia es vol tractar, precisament, diferents
aspectes de ('evolucio natural de la Terra i alguns de molt recents referents a la manipula-
cio de les cel•lules d'organismes en el laboratori i la propia adaptacio del cos huma a la
permanencia en I'espai exterior del nostre planeta.

El desenvolupament mes espectacular de la moderna tecnologia biologica ha estat,
sens dubte, I'aplicacio dels multiples metodes de I'enginyeria genetica a la manipulacio de
les caracteristiques genetiques dels organismes. L'enginyeria genetica consisteix, prin-
cipalment, en manipular fragments dels acids nucleics dels organismes per obtenir noves
combinacions d'informacio genetica, amb el qual es pot aconseguir la modificacio, trans-
ferencia i adequacio en un nou context genic d'un gen o gup de gens. Tots aquests
metodes no modifiquen essencialment els processos biologics naturals. Tan sols els fan
mes controlables i rapids, amb resultats generalment espectaculars, i de vegades ben
contraris als esperats. Es obligacio de l'investigador tractar d'aprofundir en el coneixement
de les possibilitats de modificacio molecular del material genetic que ofereix I'enginyeria
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genetica, pere tambe es responsabilitat seva avaluar les consequencies i possibles riscs
d'aquesta modificacio. En la taula rodona sobre manipulaci6 del material genetic es tracten
els temes de la manipulacio genetica dels organismes, amb I'excepcio de I'home, tema que
es discutit en la seguent part de la Ponencia.

La profunditzacio en el coneixement de la genetica humana s'esta portant a terme des
de molts punts de vista: estudis dels gens i alteracions cromosomiques, tecniques de
fecundacio ,in vitro" , inseminacio artificial, estudis poblacionals de malalties geniques,
etc. Pei fet que aquest tema incideix directamet sobre l'individu i la societat, no nomes es
d'interes cientific o medic sing que tambe to un interes general, estant subjecte a moltes
polemiques, tant a nivell cientific com juridic o etic.

Tot i que la manipulacio de la materia viva es dona a molts nivells, un dels aspectes que
mes afecten la poblacio humana, i la vida en general, es la manipulacio dels ecosistemes.

La darrera part d'aquesta ponencia ens presenta, d'entre les nombroses manipulacions a
que estan sotmesos, diversos exemples prou representatius tant en els sisternes aquatics
com terrestre. En el primer cas s'aborda el tema de la pesca com a exemple de la manipu-
lacio dels sistemes naturals marins, i les transformacions que succeeixen en les aigues
retingudes per barratges i embassaments com a mostra dels ecosistemes aquatics territo-
rials alterats. Respecte als ecosisternes terrestres, es revisen diferents actuacions huma-

nes, com ara I'accio del foc, activitats mineres a cel obert, etc., que mostren la vulnerabilitat

dels sistemes naturals enfront dels elements naturals i de les activitats antropiques, tot
evidenciant la seva dificultat de regeneracio i recuperacio.

Ricard Guerrero
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