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“La llavor de la vida pot ser que
arribés deMart”
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seguitquecappartitpolíticrespongui:quinpressupostdedicaranasanitat,educaciói investigació;
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Som dos marcians prenent una cer-
vesa?
Probablement. Hi ha hagut transfe-
rència entre els planetes durant mi-
lions imilionsd’anys.

Materialsd’allàhanarribataquí.
Sí, i en el cas de Mart no a la inversa per una
qüestió de gravetat. Per tant, qualsevol que fos
lallavordelavidapothaverarribatdeMart,que
sabemva tenir aigua líquida, necessàriaper a la
vida.Peròéspuraespeculació.

S’entén.
Com deia Carl Sagan, la bona divulgació és sa-
ber establir el límit entre l’exactitud i la simpli-
citatdelquedius.

Avi Loeb, astrofísic de la NASA, afirma
que la vida intel·ligent extraterrestre exis-
teix.
És una interpretació controvertida i amb unes
dadesmoltpreliminars, ellmateixhoreconeix.
Però està bé ser agosarat, perquè el progrés es
basa en l’aventura.Tenia unprofessor quedeia
que laveritable innovació rauen la ignorància.

Laignorànciaésmoltatrevida.
Quan sapsmolt sobre alguna cosa és difícil que
et porti a res de radicalmentdiferent.Tot i així,
la cautela sense conservadorisme és una de les

premisses que fan que la ciència avanci de la
maneramésconstantpossible.

Mart i laTerrasónànimesbessones.
Són tremendament semblants. Hem fet foto-
grafies en zones àrides de Mart que han vist
geòlegs i han estat incapaços de dir si eren de
Martode laTerra.

PotserqueantigamentMart fosverd?
L’atmosferaalaTerraensprotegeixdelaradia-
ció solar, i avui ladeMart ésmolt tènue, encara
quesabemqueenunpassat lavatenirmoltmés
densa, la qual cosa va permetre que hi hagués
aigua líquida, iper tantnoespotdescartar.

Potserque lavidas’extingís?
Una vegada que apareix la vida és extremada-
mentdifícilquedesaparegui.Bacterissotmesos
a una radiaciómilions i milions de vegades su-
perioralqueesconsidera letal tenenun60%de
supervivència.SihivahavervidaaMart,ésdifí-
cil que desaparegués. Però encara ens queda
moltperexplorar.

Mart, el mirall vermell, ens parla del nos-
tre futur?
Perdescomptat.Mart és el primer exempledel
que anomenem canvi global. La fisonomia glo-
bal d’un planeta pot canviar. Les causes no les
coneixem, però van ser d’origen natural. Mart

era un planeta amb una atmosfera densa de
diòxiddecarboniambpetitsoceans, ambllacs,
rius, vulcanisme actiu, i avui no hi queda res
d’això.

Hi deu haver altres planetes o satèl·lits
quepuguinacollirvida?
Hi hamoltíssims planetes que deuen tenir ca-
racterístiquessimilarsalesdelaTerra,totique
aixònoassegurares.Peròsihihaunapossibili-
tat, encaraquesigui remota, val lapena sortir a
buscar.

On,com...?
Facinquantaanysningúnopodiaimaginarque
trobaríem aigua a la Lluna, probablement
d’origencometari.Alscometeshihamolècules
d’aigua, però també molècules orgàniques:
compostos de carboni molt similars als que hi
haa laTerra.

I?
Això obre possibilitats perquè d’algunamane-
ra la combinació d’aquestes molècules pugui
arribaradonarunaaltramolèculaqueespugui
reproduir, i d’això en podem dir vida. El que
passa és que no tenim ni la més remota idea
d’on és el clic que diferencia un ésser viu d’un
altrequenohoés.

Sabemmoltpoc.
Sabemmolt, perònoprou.Nomésquanenvies
un instrument per trobar aigua a la Lluna en
trobes,iaixòhohadedissenyarunboig,perquè
fa50anysningúnos’hohagués imaginat.

Avostè,què l’ha fetevolucionar?
Adonar-me que tots inadvertidament podem
canviar la vida a algú quanmenys ho esperem.
Quan era adolescent vaig escriure unes quan-
tes cartes a la NASA demanant informació so-
bre alguns temes. La sorpresa va ser que vaig
començara rebrequilos iquilosd’informació.

Queatents!
Veure que hi ha algú per allà que es preocupa
d’informar algú altre queno coneix nomésper
promocionar la ciència és l’experiència voca-
cionalmés forta. I això de vegades ho fem tots
sense adonar-nos-en. Hem d’estar sempre
alertadelque transmetem.

Vostètésota l’alamoltsalumnes.
Sí, i elmillor indicador del progrés en els estu-
diantsés labrillantordelsulls.

Oncreuqueésel futur?
AlaLluna,elnostreveícòsmic.QuanColomva
anaraAmèricavaferescalaalesCanàries.Cre-
ar infraestructures sostenibles (sostenibles de
debò)a laLlunaqueensobrinlaviaa l’explora-
cióde l’univers seriaelmeusomni.

Ara tots elsmilionaris estanobsessionats
ambMart.
Aprofitenelcorrentdel’opiniópúblicapromo-
cionada pels EUA. Com a bons milionaris, sa-
ben el valor del màrqueting. També hi ha al-
guns que es creuen amb poders messiànics i
pensen queMart es pot convertir en últim re-
cer quan ens carreguemel nostre planeta, i em
semblaunaafirmaciódetestable.

CÉSAR RANGEL

Ima Sanchís

Obert a
l’inesperat

Haorbitat permolts plane-
tes: fa classes en diverses
universitats, ha estat inves-
tigador del Laboratori Na-
cional de Los Alamos, del
JohnsonSpaceCenterde la
NASA i de laUniversitat de
Chicago, és membre del
Consell Assessor de Noves
Tecnologies d’Exploració
de l’AgènciaEspacial Euro-
pea (ESA),molt implicat en
missions a la Lluna. Va cap-
tar la meva atenció en una
conferènciaquevaimpartir
al CCCB amb el catedràtic
delaUPCJordiLlorca ique
van titular Som marcians?,
conscientsqueladivulgació
ha de ser atractiva. “L’opi-
nió pública té un paper es-
sencial en el progrés de la
investigació”. Vam parlar
de la importància de les da-
des que obtingui el Perse-
verance, i m’omple d’espe-
rança que un científic em
digui: “Estic permanent-
mentoberta l’inesperat”.
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