
Agost d’aigua i de
foc. Mentre escric
això, les flames fa
setmanes que cre-
men l’oest d’Ibèria i

a Centreuropa les inundacions
neguen ciutats i s’enduen cases i
dotzenes de vides. Als anys vui-
tanta el canvi climàtic ja era evi-
dent per a qualsevol persona amb
sensibilitat i informació, als anys
noranta es va fer evident per a la
ciència, i ara ja ho comença a ser
fins i tot per als polítics.
Malauradament, com assenyalen
molts climatòlegs, aquestes batze-
gades del clima són lluny del seu
clímax: no han fet sinó co-
mençar. 

Els pagesos ja no poden predir
el temps com abans, perquè el
clima abandona l’ordre narratiu
tradicional i es fa postmodern.
Deien els antics xinesos que l’har-
monia o desharmonia entre el cel
i la terra es reflecteix en la músi-
ca. Vivaldi va composar Les quatre
estacions, de ritmes senzills i clars,
quan els ritmes estacionals eren
més nítids que ara. De «La pri-
mavera» de Vivaldi i els concerts
de Bach a «La consagració de la
primavera» d’Stravinsky i la mú-

sica atonal hi va un bon tros. La
música, és clar, ha evolucionat.
Però potser també s’ha fet més
caòtic el que la música havia de
reflectir.

Cada cop tenim més satèl·lits i
potents ordinadors per predir el
clima, però a mesura que creixen
les nostres tecnologies de predic-
ció també creix la imprevisibili-
tat. Com si juguessin a fet i ama-
gar. A curt termini, les previsions
de temps per l’endemà un dia
l’encerten i l’altre no. A mig ter-
mini sabem que la temperatura
mitjana global puja inexorable-
ment. I que el sud d’Ibèria ten-
deix a desertitzar-se. La tempera-
tura mitjana de Madrid ha aug-
mentat més de 2 graus en els da-
rrers 30 anys. Però l’escalfament
global també fon els gels de
Groenlàndia i alenteix el corrent
del Golf que endolcia el clima del
nord d’Europa. Un informe secret
del Pentàgon filtrat a la premsa
anglesa considera que, arran d’a-
quest canvi, en menys de vint
anys el clima de Londres pot es-
devenir siberià. Ibèria no serà
Sibèria, però un clima subàrtic
com el de Terranova pot arribar
Anglaterra. Els antics van anome-

nar Albió la Gran Bretanya pels
penya-segats blancs, albs, que hi
veien en arribar des de la Gàl·lia.
Però l’albor d’Albió aviat podria
ser de neu i de gel. Si l’Àrtic bai-
xa pel nord i el Sàhara puja pel
sud, quin clima tindrem entre el

Pirineu i la Mediterrània? Sols po-
dem predir que serà imprevisible. 

Els focs de l’estiu a l’oest d’I-
bèria han desboscat l’extensió
d’unes quantes Andorres. La ma-
joria són focs provocats: per fo-
gosa cobejança de diners o per
frustracions personals que es des-

foguen contra els boscos. (El por-
tuguès madeira i el castellà madera
vénen del llatí mater, «mare»; què
en diria un psicoanalista d’aques-
ta mena de matricidi?) O provo-
cats per gent que, en la fredor
d’una societat hipertecnològica i

codibarrada, se sent privada d’es-
calfor interior i creu que l’excita-
ció d’una gran foguerada enca-
lentirà la buidor i fredesa del seu
cor, o que el foc enfocarà l’aten-
ció dels mitjans de comunicació
cap a la seva existència anònima.
D’altra banda, Galícia és plena

d’eucaliptus que cremen com
teies i que han substituït arbres
autòctons i més difícilment com-
bustibles com el roure, el bedoll
i el castanyer. A més a més, la ta-
la industrial s’endú els arbres
grossos i resistents al foc i deixa
els petits i més inflamables; el
bosc es queda amb el que no és
bo per vendre peró sí per encen-
dre. I les seduccions de la vida
urbana i industrial han fet desà-
pareixer pràctiques ancestrals,
com la d’anar als boscos a reco-
llir branques i pinyes caigudes i
fusta seca. Això es feia quan el
centre de la vida familiar era la
llar de foc, no el foc fatu de la
pantalla del televisor.

Tot això, és clar, té com a re-
refons la sequera del canvi
climàtic que ve d’una industria-
lització fogosa i mal enfocada.
No és estrany que es carbonitzin
els boscos d’un món basat en la
carbònica energia dels combusti-
bles fòssils, que quan cremen
desequilibren el clima amb llurs
emissions de diòxid de carboni.
Un món ignífer, muntat sobre el
motor d’explosió i adorador
d’un ídol tan fogós com l’acce-
leració.

El foc que fon el món 
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