LA VERITAT SOBRE L'ANTROPOCÈ
Malgrat la seva àmplia difusió i la seva popularitat en tota mena d’ambients,
incloent-hi el científic, ‘Antropocè’ és un terme estratigràfic informal que encara no
ha estat proposat a la Comissió Estratigràfica Internacional (CEI) per a la seva
homologació. Actualment, el Grup de Treball de l’Antropocè (GTA) està elaborant
una proposta per a la formalització d’aquest terme com a nova època (no era, ni
període, ni edat) de la història geològica de la Terra, que seguiria l'Holocè i es
caracteritzaria per la interferència humana en el funcionament global del Sistema
Terra i la seva empremta estratigràfica. El GTA calcula que aquesta proposta estarà
llesta d’aquí dos o tres anys, que serà quan començaran les deliberacions a la CEI.
De moment, el GTA proposa que el principi de l’Antropocè sigui l’any 1950 i que el
marcador estratigràfic, és a dir, la característica de la roca antropocena que la
diferenciaria de l’holocena, sigui el plutoni radioactiu procedent de les explosions
nuclears. Ara, el GTA està buscant la roca que compleixi aquestes condicions i que
sigui de distribució global, condició necessària per a una unitat estratigràfica vàlida.
Hi ha moltes crítiques científiques de com s’està elaborant aquesta proposta, tant de
forma com de fons, i, en el seu estat actual, la proposta no seria aprovada perquè no
compleix les condicions necessàries. Però el més probable és que, tant si s’aprova
com si no, el terme se segueixi utilitzant en tots els àmbits, prescindint de la seva
correcció científica. Cal remarcar que el terme ‘Antropocè’ és estrictament
estratigràfic, ja que la terminació ‘-cè’ (‘-ceno’ en castellà i ‘-cene’ en anglès) es
refereix implícitament a una època geològica i res més. Això implica que, es
formalitzi o no, el terme no es pot utilitzar com a època històrica o concepte filosòfic,
ideològic o ambiental. Per a això hi ha termes més adequats, com ara revolució
industrial, gran acceleració, capitalisme, canvi global, crisi ecològica global, sisena
extinció i molts més.
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