
D’
on venim i on anem 
és la pregunta clàs-
sica. Un article re-
cent intenta res-

pondre d’on venim els europeus. 
La resposta és cada vegada més 
clara. Som descendents de dife-
rents onades de pobles que proce-
dien de l’est.
 L’estudi es basa en la potència 
de les noves tècniques d’anàlisi 
de l’ADN que, per un costat, per-
meten extreure’l de restes anti-
gues i, per l’altre, estudiar un alt 
nombre d’individus. Aquesta ve-
gada s’ha tret ADN de restes ar-
queològiques europees d’entre 
7.000 i 8.000 anys al nord i el cen-
tre d’Europa, temps en què l’agri-
cultura i la ramaderia no havien 
arribat. El comparen amb l’ADN 
de més de 2.000 europeus actuals 
i d’esquelets antics, com un de La 
Braña (Lleó) analitzat per un grup 
de la Universitat Pompeu Fabra, 
un membre del qual participa en 
el treball.

 Els resultats obtinguts revelen 
que, abans de l’arribada de l’agri-
cultura, vivien a Europa pobla-
cions de caçadors i recol·lectors 
establertes milers d’anys abans. 
Aquests pobladors havien vingut 
de l’Orient Mitjà on s’havien sepa-
rat d’aquells que van viatjar cap a 
l’est. Els europeus d’avui seríem 
producte de la barreja d’aquesta 
població inicial amb grups que 
van arribar una altra vegada de 
l’Orient Mitjà, i que van portar 
l’agricultura amb ells, i d’altres 
que van venir de Sibèria en per-
centatges diferents en les dife-
rents parts del continent.
 De manera progressiva anem 
tenint una idea detallada de la 
manera com es van desplaçar els 
humans que van poblar les diver-
ses parts que formen el món. Els 
moviments que descobrim a par-
tir de les dades actuals duraven 
centenars o milers d’anys. Els cos-
tums evolucionaven i se seleccio-
naven els caràcters genètics dels 
individus més ben adaptats a l’en-
torn, com ara el color de la pell o 
la reacció als aliments. Els euro-
peus som el producte de la barre-
ja de poblacions que van arribar 
en tres onades diferents. L’origen 
és el mateix, tan sols les proporci-
ons poden ser diferents segons ca-
da regió. H
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ELS PERILLS DEL DESENVOLUPAMENT DE LES NOVES TECNOLOGIES

El pare d’internet Vinton Cerf 
alerta sobre l’oblit digital

MICHELE CATANZARO
HEIDELBERG

D
esprés de la caiguda de 
l’imperi romà, bona part 
dels manuscrits que reco-
llien els coneixements 

d’aquella època es van destruir per 
la guerra o la degradació. Van passar 
segles abans no es recobrés part 
d’aquella informació. Una cosa molt 
semblant estaria passant en l’actua-
litat amb la informació digital, se-
gons alerta l’informàtic Vinton Cerf, 
un dels pares d’internet. L’expert va 
llançar l’alarma al Heidelberg Laure-
ate Forum, la trobada anual dels ma-
temàtics i informàtics guardonats 
amb els premis equivalents als No-
bel en les seves respectives discipli-
nes, que va tenir lloc a la ciutat ale-
manya la setmana passada.
 «El director de la biblioteca 
d’Alexandria ha fet escanejar molts 
manuscrits, però pot ser que la ver-
sió digital sigui menys duradora 
que l’original», va dir per donar una 
idea de la situació.
 Els historiadors d’avui es basen 
sobretot en documents de paper per 
al seu treball. Però els del futur hau-
ran de lidiar amb documents digi-
tals de tota mena, des dels SMS amb 
els quals Angela Merkel ha pres de-
cisions fonamentals, fins als correus 
electrònics d’estadistes i escriptors. 
I és més que probable que aquesta 
informació es perdi aviat, quan els 
programes i els sistemes operatius 
que permeten llegir-los s’hagin tor-
nat obsolets.

PROBLEMES EN WORD / «Ara mateix 
Word ja no pot llegir documents ge-
nerats amb les seves versions anti-
gues», va dir Cerf, que va apuntar 
que un vell contracte de propietat 
que no s’hagi imprès en paper seria 
avui inaccessible i generaria possi-
blement disputes legals. «Ens con-
vertirem en fantasmes en el futur si 
no trobem maneres de preservar la 
informació digital», va afirmar.
 Cerf té el càrrec d’evangelista en 
cap d’internet a l’empresa Google, 
que ha estat recentment obligada 
per Europa a reconèixer el dret a 
l’oblit (esborrar del seu buscador al-
gunes informacions perjudicials). 
Així que la seva defensa de la memò-
ria digital té ressonàncies corpora-
tives. No obstant, Cerf reconeix els 
dos costats del problema. «Internet 
recorda coses que volem que oblidi, 

Proposa que 
alguna autoritat 
tingui accés a tots 
els codis i els guardi

L’informàtic de 
Google avisa dels 
riscos de perdre els 
programes antics

i oblida coses que volem que recor-
di», admet.
 El 2013, la Unesco va convocar 
400 experts a Vancouver per deba-
tre sobre aquest assumpte. Les solu-
cions existents no acaben de funcio-
nar. «Conformar-se a guardar poca 
informació important no és una bo-
na idea: la importància de determi-
nats documents es pot arribar a en-
tendre segles després de la seva es-
criptura», apunta Cerf.
 La seva proposta va a l’arrel de 
l’assumpte. «Les lleis de propietat 
intel·lectual s’haurien de modifi-
car: necessitem que alguna institu-
ció o autoritat tingui accés als codis 
dels programes i dels sistemes ope-
ratius, amb el compromís que úni-
cament els farà servir per arxivar-
los de cara a utilitzar-los en un futur 
per llegir informació antiga genera-
da per ells», explica. «Una societat li 
deu al seu futur la memòria del seu 
passat», sentencia. H

Vinton Cerf INFORMÀTIC I UN DELS PARES D’INTERNET

«La versió informàtica de 
vells manuscrits podria 
durar menys que l’original»

«Serem fantasmes en 
el futur si no preservem 
els continguts digitals»

BERNHARD KREUTZER

L’informàtic Vinton 
Cerf en el fòrum 
de Heidelberg, la 
setmana passada.

33 Molta informació digital antiga 
està emmagatzemada en suports 
precaris, com ara cintes amb un 
òxid de ferro que es degrada i les 
torna il·legibles. Cerf advoca per in-
vestigar per trobar suports més du-
radors. Però copiar les dades en 
memòries més modernes no és su-
ficient. Els bits d’una foto es con-
verteixen en imatges tan sols quan 
se’ls aplica un dels molts progra-
mes de gràfics diferents que exis-
teixen actualment. Sense ells, els 
bits no es poden interpretar. Les fo-
tos es poden imprimir, però hi ha 
dades, com un gran full de càlcul o 
un videojoc, que no tenen sentit fo-
ra del programa i del sistema ope-
ratiu per al qual van ser dissenyats. 

Perduts irremeiablement aquests 
programes en les successives ac-
tualitzacions o millores de les ba-
ses informàtiques, també desapa-
reix la informació.

33 Cerf està preocupat així mateix 
per les dades científiques. Mesu-
res preses al llarg de dècades, com 
les del clima, es graven en format 
digital en seqüències de números. 
Però si es perd la informació sobre 
què representen aquests números 
(per exemple, ¿temperatura o pres-
sió? ¿en quina unitat de mesura es-
tà?), els científics del futur no els 
podran utilitzar. Per això és neces-
sari guardar també les metadades 
associades a la informació.

Actualitzar els programes informàtics 
torna il·legible la informació antiga

©2016 El Periódico de Catalunya, S.L. Tots els drets reservats
PDF generat el 20/08/2016 18:58:41 per al subscriptor amb correu itpg7937@gencat.cat
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping
 


