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Emergència climàtica i esverament

La inesperada celebració 
de la COP25 a Madrid 
s’ha produït a correcuita, 
després de la renúncia a 
darrera hora del govern 

de Xile, que es va comprometre a or-
ganitzar la cimera a Santiago de Xi-
le quan al Brasil, que havia de ser el 
primer amfitrió, el president Bolso-
naro hi va renunciar de manera sor-
prenent i intencionada. 

El govern espanyol ha hagut de 
fer front a una situació d’emergèn-
cia i construir una alternativa, i 
sembla que a nivell organitzatiu es-
tà aprovant amb nota, atesa l’enver-
gadura i complexitat de la convoca-
tòria. Una altra cosa serà el nivell 
de credibilitat social que assoliran 
els esperats acords per a la reducció 
de les emissions que provoquen 
l’esclafament global planetari. En-
tre altres motius, per la no assistèn-
cia a la cimera de les principals po-
tències responsables de les causes 
primàries del canvi climàtic, gene-
radores de gairebé la meitat de les 
emissions totals derivades de la 
combustió dels hidrocarburs: els 
EUA al capdavant, seguits per la Xi-
na i Rússia, que se’n renten les 
mans. Una actitud que mostra la ga-
siveria dels seus mandataris, i una 
perspectiva a la curta i insolidària 
amb el conjunt de la humanitat.   

La música de fons de la convoca-
tòria a nivell social és la declaració 
de l’emergència climàtica procla-
mada per l’ONU, seguida per l’Euro-
cambra i, al nostre país, pel Parla-
ment, lògicament preocupat per 
una problemàtica que, sense dub-
tes, ambientalment és la més relle-
vant mai coneguda.  

En la nostra opinió, aquesta de-
claració ha provocat un cert pànic 
i alarma social. Per això, tot i reco-
nèixer les evidències i manifestaci-
ons de l’escalfament global, vull 
avui reflexionar sobre l’oportunitat 
de la declaració d’emergència cli-
màtica, atès que semànticament el 
concepte emergència fa referència 

a una situació crítica que requereix 
una actuació immediata.  

Tot i la preocupació científica pel 
moment climàtic, que reclama actu-
acions urgents i concrecions diàfa-
nes, no sembla que l’alarma sigui 
una via estratègica escaient per can-
viar processos i conductes. Autors 
com el neomalthusià Paul Ehrlich 
adverteixen que espantar no capaci-
ta, no ens fa més crítics: una infor-
mació alarmista etològicament pot 
produir un efecte contrari al desitjat 
i fer que la comunitat destinatària 
d’aquest missatge catastrofista des-
connecti i miri cap a un altre costat.  

En una situació de crisi ambien-
tal i civilitzatòria com la que defineix 
el segle XXI, complexa i transversal, 
local i planetària, es fa recomanable 
aplicar el principi de capacitar per 
comprendre, per fugir dels tòpics, ja 
que són els que més ens allunyen 
dels coneixements solvents. Una so-
cietat ben informada sempre mul-
tiplica la seva capacitat d’anàlisi i de 
presa de decisions. Deficientment 
informada, com a mínim, resta. 

És evident que hem de cuidar i 
mimar el planeta a escala global, i 
l’entorn immediat a escala local, 

perquè és l’escenari existencial dels 
humans. Un dels tòpics que circulen 
és que estem destrossant el planeta. 
Segurament no és ben bé això, pe-
rò el que és segur és que el nostre 
model de relació amb ell és molt 
agressiu, tant, que hi ha evidències 
que demostren que estem alterant 
les condicions que fan que els hu-
mans hi puguem desenvolupar una 
existència digna. Sembla talment 
que hàgim oblidat aquella bella re-
flexió del cabdill Seattle, que en la 
seva crítica a l’home blanc, el nou 
colonitzador dels seus territoris, li 
recordava: “No oblideu mai que és 
l’home que és de la terra i no la ter-
ra que és de l’home”. 

Cal amabilitat existencial en les 
relacions dels humans amb la nostra 
maltractada Terra. El primer ambi-
entalista de la història es considera 
que va ser Hipòcrates de Cos (2400 
anys BP), que en el seu extens i 
col·laboratiu corpus hipocràtic –on 
estableix les bases remotes de la me-
dicina científica– explica, en els es-
crits destinats als joves deixebles, 
que per fer una bona diagnosi del 
malalt, molt abans d’observar-li el 
cos cal observar amb deteniment 
l’entorn on viu, com són les aigües, 
el substrat, la forest i els boscos. I 
que una vegada coberta aquesta in-
formació, poden observar el cos. 
Hermenèuticament, i en un context 
que podem considerar precientífic, 
Hipòcrates estableix l’evident rela-
ció entre l’individu i el medi com un 
tot. En llenguatge senzill, venia a dir: 
digue’m on vius, com és el medi que 
t’envolta, i et diré com estàs de salut. 

Avui, i vinculats amb el model de 
relació, les formes d’apropiació dels 
humans, el model energètic, els sis-
temes productius, la mateixa eco-
nomia desenvolupista, expliquen, 
almenys en part, les importants ma-
nifestacions del denominat canvi 
global, una branca important del 
qual és l’escalfament global. Tan-
mateix, cal informar solventment, 
no espantar.
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La mecanògrafa

! “La mecanògrafa hi era o no hi era? Jo crec 
que no”, deia enriolada, fa una setmana, l’es-
criptora i traductora Simona !krabec mentre li 
posaven el micròfon al set de gravació del Debat 
sobre [la] cultura catalana a la Vil·la Joana, la ca-
sa-museu de Verdaguer a Vallvidrera. !krabec 
parlava del llibre homònim Debat sobre [la] cul-
tura catalana, publicat enguany per l’Avenç i 
que transcriu la conversa que cinc intel·lectu-
als homes (Josep Maria Castellet, Josep Ferra-
ter Mora, Joan Fuster, Joaquim Molas i Balta-
sar Porcel) van tenir fa 50 anys en una altra ca-
sa de Vallvidrera, la de Porcel. La publicació del 
llibre serveix com a pretext per actualitzar la 
conversa, mig segle després, aquest cop amb 
cinc intel·lectuals dones (Maria Bohigas, Na-
jat El Hachmi, Àngels Margarit, Mercè Picor-
nell i la mateixa Simona !krabec), que fa una 
setmana es trobaven a la Vil·la Joana davant 
dels mecanògrafs d’un equip de gravació format 
gairebé íntegrament per homes. Dilluns, dia 9, 
tindran la conversa en públic al CCCB. 

 
! El cas és que, al llibre, en moments comp-
tats, els cinc homenots interpel·len una “me-
canògrafa”. I !krabec insisteix: “Jo crec que en 
realitat parlaven a una gravadora de casset. La 
mecanògrafa va transcriure el diàleg després”. 
Té raó? Segurament tant és. Fa una setmana, 
de matí, a pocs minuts de l’inici del debat en-
tre ella i quatre dones més, l’observació no po-
dia ser més oportuna. I de fet, en sentir-la, al-
guns dels presents van interrompre la con-
templació, a través de la vidriera de l’estudi de 
Verdaguer, de Montserrat emergint entre un 
mantell de núvols al lluny, per girar-se i con-
templar en les paraules de !krabec l’existèn-
cia incerta, quasi literària, de la mecanògrafa 
potser inventada per una broma de cinc ho-
mes eminents. La imatge es corresponia amb 
delicada exactitud amb la posició evanescent 
que les dones han ocupat en la història de la 
cultura, parcialment o totalment ocultes –o 
espoliades– segons el caprici dels homes. 

 
! Debatre sobre la cultura és pensar quines 
veus ens hem perdut, quines ens estem perdent 
i per què. I, també, preguntar-se qui decideix 
quines són les patums del país. I plantejar si 
l’univers simbòlic que es promou des de les ins-
titucions contribueix prou a eixamplar el pe-
rímetre de la cultura catalana o si, en canvi, em-
petiteix un país físicament petit. Quantes per-
sones hi ha a Catalunya que no es veuen reflec-
tides en la representació cultural i que de 
resultes d’això no hi dialoguen, sinó que hi en-
taulen la no-relació dels estranys? Quants cata-
lans de procedència forana podrien estar, avui, 
exercint d’agents internacionalitzadors de la 
cultura i per quines raons no ho estan fent? 

 
! Són algunes de les qüestions que van sorgir 
fa una setmana a la Vil·la Joana. La cultura, i 
més encara la cultura catalana, és percebuda a 
vegades com un paviment relliscós: ves amb 
compte, a veure què en sabràs dir i a qui moles-
taràs. El llibre de l’Avenç i la taula rodona de di-
lluns al CCCB són en aquest sentit una opor-
tunitat per apropiar-se d’un debat i dir, totes, 
amb contundència, què va bé i què malament.
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