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Una de les notícies que ha sacsejat el món des de fa uns dies és el possible inici d'una tercera
guerra mundial. El Líder Suprem de Corea del Nord ha declarat l'estat de guerra a Corea del Sud, i
els Estats Units s'hi han vist implicats.
Després de les dues grans guerres que van ocórrer al segle passat, en les quals van morir
milions de persones, s'hauria de pensar més amb el cap, ja que una de nova, comptant amb la
complexitat de les noves armes nuclears, podria causar uns resultats terribles.
Per una banda, cal pensar en com va acabar l'anterior guerra mundial. Hiroshima i Nagasaki
van ser bombardejades amb bombes nuclears, que van devastar brutalment les ciutats, a més de la
radioactivitat que aquest tipus d'explosius arriben a emetre. No cal dir, llavors, que una tercera
guerra mundial començaria amb bombes nuclears, i podria acabar amb algunes d'efectes encara més
terribles. Bé, i això només si s'aconsegueix sobreviure a un mes de batalla. Una gran guerra nuclear
no només implicaria els països combatents, també afectaria els que els envolten. En molts àmbits,
com la literatura, el cinema o els videojocs, s'ha tractat el tema postapocalíptic d'un món totalment
destruït a causa d'una guerra mundial. I cal indicar que totes aquestes històries estan basades en la
imaginació; potser la realitat és mil vegades més dura.
Per una altra banda, i encara que resoldria d'alguna forma l'actual problema sobre el gran
nombre d'habitants a la Terra, moririen milions de persones, o, fins i tot, milers de milions. La
població podria acabar delmada després d'aquesta guerra; possiblement els vuit mil milions
d'habitants que hi ha ara passarien a ser menys de cent milions. I dels que sobrevisquessin, més de
la meitat, o potser la gran majoria, tindrien problemes de salut molt greus a causa de les radiacions
nuclears, que afectarien totes les generacions futures o, simplement, eliminarien qualsevol
esperança de reproducció en l'ésser humà. I només parlem de les persones: animals, plantes i totes
altres formes de vida patirien les mateixes deformacions genètiques, les mateixes mutacions, a més
de la gran extinció d'espècies a què s'arribaria.
Finalment, els pocs que poguessin sobreviure ho farien en condicions molt pèssimes. Els

recursos naturals del planeta s'exhauririen, es destruirien o s'irradiarien, per la qual cosa es crearien
problemes com, per exemple, una gran contaminació de les aigües, de les quals no es podria ni
beure, o patiríem la falta d'arbres (comentada anteriorment), que abasteixen d'oxigen el planeta,
entre moltes altres qüestions.
Potser l'únic positiu de tot això, i només en el cas hipotètic que la guerra acabés esclatant,
seria l'eliminació de l'economia actual. De fet, ni l'actual, ni l'antiga, ja que la lluita per la
supervivència de tot aquell que hagi de patir un futur tan dolent seria més forta que qualsevol altre
tipus de necessitat com ho és la fortuna personal.
Enfrontar-nos a una altra guerra mundial no és el més intel·ligent que podem fer si el
que volem és continuar evolucionant. Ja ho va dir Albert Einstein: “No sé amb què es lluitarà a la
tercera guerra mundial, però tinc molt clar que a la quarta ho farem amb pedres i pals”.

