
“A Terra é un lugar dinámico e inquedo, e os seus trazos faciais e procesos planetarios 
desempeñaron un papel decisivo ao longo de toda a historia humana. A nosa especie xurdío no seo 
das condicións tectónicas e climáticas únicas do Rift de África oriental, onde a versatilidade e a 
intelixencia que nos permitiron progresar, pasando de simio a humano do espazo, concedéronnolas 
fluctuacións ambientais xeradas polos ciclos cósmicos. E, antes diso, o intenso pico de temperatura
do PETM, fai 55,5 millóns de anos, foi testemuña da aparición e a rápida difusión da nosa linaxe, 
os primates, así como das ordes dos mamíferos ungulados dos que os seus descedentes rematamos 
por domesticar. Outros cambios globais foron máis graduais, como a tendenza xeral ao 
enfriamento e a desecación ao longo das últimas deceas de millóns de anos, que impulsou a 
propagación das especies herbáceas que acabamos cultivando como cereais. Este enfriamento 
planetario culminou no período actualde idades de xeo intermitentes, que modelaron grande parte 
da paisaxe e permitiron que a nosa especie poboase o mundo. 

Toda a historia da civilización non é máis ca un destello no período interglaciar actual; un 
momento transitorio de estabilidade climática. Durante estes últimos milenios excavamos as capas 
pétreas soterráneas da Terra e fómolas amontoando na superficie para construir os nosos edificios 
e monumentos. Excavamos menas ricas nas que determinados procesos xeolóxicos tiñan 
concentrado metais. E nos últimos séculos extraemos o carbón formado durante un período 
inestable do pasado do planeta no que as fragas antigas se negaron a podrecer, e chuchamos o 
petróleo creado polo plancton que se acumulaba sobre o fondo mariño anóxico dun mundo 
inundado. 

Polo momento dedicamos á agricultura aproximadamente un terzo da área continental total
da Terra; as extracións que facemos de minerais en minas e canteiras moven máis material ca 
todos os ríos do mundo xuntos, e as nosas exhalacións industriais  liberan máis dióxico de carbono
ca os volcáns, o que caldea o clima de todo o planeta. Temos alterado profundamente o mundo, 
mais só en data recente temos acadado o dominio abrumador sobre a natureza. A Terra preparou o 
escenario para a historia humana, e as súas paisaxes e recursos continúan dirixindo a nosa 
civilización.

A Terra fíxonos.”
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