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Edward O. Wilson
XIX Premi Internacional Catalunya
Potser us sorprengui la inclusió en la nostra Lletra de l’entrevista a una persona que
no està directament lligada a la problemàtica de la llengua. Però sí que ho està en tant que
acèrrim defensor de la biodiversitat en tots els àmbits. Tenim dos motius per fer-ho: el primer
la nostra coincidència amb la seva idea que no s’han de separar ciència i humanitats, és
a dir, cal acceptar i defensar la unitat del coneixement. En segon lloc, perquè sempre
hem afirmat que la conservació de les llengües, no tan sols ha de basar-se en la voluntat
i el sentiment dels parlants, sinó que es justifica per la importància que te salvar la
diversitat de les llengües. Perquè és així com salvem una part important del patrimoni
de la humanitat. Feliç coincidència amb aquest admirat científic.
Als 78 anys, el científic i humanista Edward O. Wilson va ser a
Barcelona a les darreries del 2007 on va recollir el XIX Premi
Internacional Catalunya. L'Enciclopèdia de la vida, és un
projecte per catalogar la vida al planeta que vol que sigui el seu
"llegat". Se'l coneix com el pare de la biodiversitat i el doctor de
les formigues. Wilson, malgrat els perills que amenacen la
humanitat, és "optimista", i més ara que assegura que "ha
funcionat" la crida perquè ciència i religió s'uneixin per
conservar el planeta, com proposa en el seu últim llibre La
Creació: una crida per salvar la vida a la Terra. (Empúries)
Al llarg de la seva carrera ha rebut molts premis. Què significa
ara per a vostè el Premi Internacional Catalunya?
És un dels millors premis que he rebut perquè no és una organització la que me'l dóna,
sinó un país, Catalunya. I també perquè me'l donen per les meves contribucions a la
cultura. Per a mi això és molt important.

Coneix Catalunya?
Estava al cas de la seva història particular, però ara l'he estudiat i encara
l'aprecio més.
I quin futur li veu, vostè que està acostumat a estudiar la supervivència de les
espècies?
No tinc una opinió d'expert, però per la història tan excepcional que ha tingut,
espero que sigui capaç de mantenir la seva singularitat, la seva cultura i la seva
llengua.
Parlem de la supervivència del planeta. On hem de posar l'esforç per conservarlo?
Hem de salvar primer els punts clau, aquelles parts del món que ocupen només el 4% de
la superfície de la Terra, però que contenen gairebé el 50% de les espècies en perill
d'extinció. Si la comunitat internacional té voluntat d'invertir 50.000 milions de dòlars
per protegir aquests llocs -com ara, entre d'altres, boscos tropicals de l'Amazones o el
Congo-, podrem protegir la meitat de tots els animals i plantes del món.

Sembla assequible, no?
Ho és! 50.000 milions de dòlars no són molts diners. És un 1 per mil del PIB mundial i en
un únic pagament. Però primer s'ha d'entendre que necessitem conèixer i organitzar la
biodiversitat, perquè el 90% de les espècies que hi ha al món són encara desconegudes
per a la ciència i estan desapareixent abans que les coneguem. Un cop això s'entengui,
serà més fàcil recaptar els diners per salvar una gran part del planeta. Aquesta és la
direcció que hem d'emprendre.
L'Enciclopèdia de la vida, el seu últim projecte, respon a aquest esforç
d'inventariar la biodiversitat. És un treball molt ambiciós, catalogar en 10 anys
els 1,8 milions d'espècies conegudes. ¿És el projecte de la seva vida?
Sí [riu], suposo que sí. Si he de deixar un llegat, vull que sigui aquest. Espero poder-ne
parlar a Barcelona. Aquesta nova aproximació per explorar la vida a la Terra ajudarà
molt els científics i proveirà de més finançament la ciència, perquè la biologia ha estat
descuidada en comparació amb la investigació biomèdica. Necessitem investigar més el
nostre planeta per equilibrar el que hem gastat en investigació mèdica.
S'han marcat un termini de 10 anys, però, com vostè diu, en aquest temps
poden desaparèixer moltes espècies. ¿Els científics no havien treballat mai tant
contra rellotge com ara?
Ens agrada dir que som científics amb data límit. No crec que mai abans s'hagi donat
aquest fenomen en la ciència: el que més s'hi apropa és la carrera nuclear durant la
Segona Guerra Mundial, però allò era tecnologia. Ara estem en una cursa per obtenir
coneixement científic, perquè cada any més espècies s'extingeixen i necessitem saber
què són per conservar-les.
Vostè va desenvolupar l'amor per la natura i les formigues de petit, jugant als
camps d'Alabama. Com s'ho faran ara els nens, la majoria dels quals viuen en
ciutats?
Això és un gran problema als EUA i suposo que també a Europa. Els nens ja no surten i
viuen la natura, i això vol dir que ja no hi experimenten. Necessiten temps per explorarla per ells mateixos, per entendre-la i apreciar el món on viuen.
El premi li donen per la seva contribució a la cultura. Estem acostumats a
separar ciència i humanitats, però vostè defensa el contrari. Ho pot explicar?
Hem d'integrar la biologia en tota activitat humana. No dic que la biologia substitueixi la
sociologia o les humanitats, però la informació biològica és vital per entendre la condició
humana, i és un dels missatges que intento fer arribar juntament amb el de la
conservació del planeta. La unitat del coneixement és important per entendre qui

sóm, d'on venim i què volem ser.
diari AVUI, novembre del 2007

