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a recent conferèn-
cia cimera sobre el
canvi climàtic de
París ha tingut un

obvi ressò per la transcen-
dència del fet evident que
hi ha un escalfament global
del nostre planeta, que ja
està tenint conseqüències
negatives de molts tipus,
que poden empitjorar si no
s’actua en conseqüència.
El final de la conferència ha
estat relativament espe-
rançador, però caldrà estar
a l’aguait del grau d’acom-
pliment dels compromisos
adquirits pels governs, per
pal·liar els efectes de l’aug-
ment de les temperatures,
de la terra, del mar i de l’ai-
re. El gran objectiu és pro-
moure canvis en les mane-
res com el món treballa, es
desplaça i viatja (persones i
mercaderies), viu i menja.

UNA GRAN QÜESTIÓ prèvia és
fins a quin punt el canvi cli-
màtic és degut a l’activitat
humana o respon a causes
alienes que afecten el nos-
tre planeta. En temps his-
tòrics, quan la població era
molt menor a l’actual i les
activitats humanes de tot tipus eren
molt més minses i amb poca repercus-
sió sobre el medi ambient, ja es van en-
registrar temperatures anormalment
altes o baixes. Ara, però, sembla clar
que l’empremta humana amb efectes
negatius sobre l’entorn és un factor
determinant d’aquest canvi. Així ho
han posat recentment de manifest
tres experts de la Universitat de Bar-
celona, Ileana Bladé, Carme Llasat i
Javier Martin Vide, que constaten que
l’increment de la temperatura mitjana
del planeta en les darreres dècades és
conseqüència de l’augment de gasos
d’efecte hivernacle a l’atmosfera, i que
aquest augment és, alhora, conse-
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qüència de l’activitat antropogènica.
De fet, com recorda la revista Science
aquest desembre, els impactes de
l’activitat humana sobre els ecosiste-
mes van començar fa mil·lennis, quan
els nostres avantpassats van comen-
çar a cultivar plantes i a desplaçar-se,

és a dir, a “civilitzar-se”, però des de
fa uns 150 anys hem iniciat un nou
període geològic, que podem designar
com “antropocè”, en què l’afectació
sobre el nostre planeta està esdeve-
nint insostenible. Davant d’això és
responsabilitat de tots afrontar-ho
tractant d’aturar els efectes negatius
però, també, adaptant-nos-hi.

L’ESCALFAMENT GLOBAL té moltes reper-
cussions negatives sobre la pro-
ducció i la qualitat dels ali-
ments, que se sintetitzen en
l’evidència que com més escalfa-
ment global, més risc de fam.
Les conseqüències negatives
afecten totes les fases de la ca-
dena alimentària. Alguns fets ja
observats són ben il·lustratius.
Les temperatures més altes pro-
mouen el creixement i la difusió
de microorganismes vehiculats
pels aliments –com les Salmo-
nellas–, de fongs tòxics conta-
minants dels aliments, o d’in-
sectes o rosegadors (rates) que
trameten malalties humanes o
plagues que afecten els cultius.
L’increment de la temperatura
del mar fa que el risc de toxines
en el marisc augmenti o que bai-
xi la població de peixos dels
mars del nord, com el llenguado.
Per altra banda, la contamina-
ció de l’aire redueix el rendi-
ment dels cultius, i l’increment
de diòxid de carboni, fruit de to-
tes les combustions, és a dir, de
moltes fonts d’energia, afecta
negativament el valor nutritiu
de la majoria de cereals i lle-
gums (blat, arròs, soja), com
van publicar a Nature Myers i
col·laboradors l’any 2014. Con-
cretament van observar que les
collites eren més pobres en fer-

ro i zinc, dos minerals dels quals ja sol
haver-hi força dèficits. Curiosament,
aquests dèficits no es donen en la mel-
ca (cereal força cultivat a Àsia i Àfrica)
i el blat de moro. Les dades són comple-
xes i cal analitzar-les amb cura però la
tendència és indubtablement negati-
va si el canvi climàtic progressa.

LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA és conscient
del problema i les grans multinacio-
nals també s’han compromès a pro-
duir més amb menys despesa energè-
tica, perquè el problema afecta els go-
verns, la societat i el món dels nego-
cis. Tots en som responsables, cadas-
cú en el seu entorn.
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o és nou d’ara cercar eufemismes
per evitar dir-ne Nadal al dia d’avui.

L’esnobisme d’esquerra torna a menys-
tenir aquest nom, molt més breu, clar i
popular que no pas la locució pedant,
forçada i elitista solstici d’hivern. Nadal
és un mot senzill, autèntic i universal, ar-
relat arreu del món. Entre la gent humil
de l’Amèrica pobra aquesta festa religio-
sa renova l’esperança d’una justícia so-
cial amb dignitat moral que els missio-
ners de la teologia de l’alliberament i els
activistes d’Izquierda Cristiana practi-
quen amb el seu exemple combatiu. No
són respectats ni per l’esquerra casposa
ni per la dreta egoista. Celebren el sentit
original del Nadal de manera clandesti-
na, revolucionària en entorns dominats
pel consumisme capitalista i el lleure
hedonista, motivacions alienes a tota
experiència espiritual solidària.

També molts vivien un Nadal secret,
poruc, en la Catalunya iconoclasta del
1936. No fou fins a la darreria del 38,
quan el govern basc, democratacristià,
s’establí a Barcelona, que sortiren a la
premsa tímides referències nadalen-
ques. Luis Marsillach, a La Vanguardia
del 6 de gener del 39, en un article dedi-
cat al seu fill Adolfo (futur home de tea-
tre), va gosar posar en el títol Día de Re-
yes, festa que el fanatisme laic havia
substituït per una Semana de la Infancia.
Quinze dies abans, el setmanari En Patu-
fet anuncià que el poder ja tolerava Els
Pastorets. El poeta republicà Ventura Gas-
sol s’havia refugiat a França, amenaçat
per catòlic, tot i que el seu Nadal dels mi-
naires culminava amb uns versos revolu-
cionaris: “Ja pujarem la nit tants cops pro-
mesa: / cada palau serà una pira encesa /
i cada estel un degotís de sang.”

El franquisme també va desnaturalit-
zar el Nadal, llevant-li tot signe de com-
promís social. Aquells Nadals porucs ja
no els va viure Joan Salvat-Papasseit, el
poeta obrer que va morir jove. Els últims
versos del seu Nadal acaben amb un Je-
sús que plora en veure que “posats a tau-
la oblidarem els pobres / –i tan pobres
com som–.” Aquests poetes, rebels per-
què eren creients, no canviarien el Nadal
radical per un cursi solstici d’hivern.
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