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En una entrevista de Miquel Molina i Marta Ricart a La
Vanguardia (05/03/2006), els periodistes li pregunten al
conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana,
sobre els nous problemes que sorgeixen, i afirmen:

«…com els conreus transgènics que en contaminen de tradicionals
o ecològics». La constatació d’aquest fet real per part dels
periodistes (els periodistes s’han de dedicar a tractar de constatar
les coses tal com són) és immediatament llençada per terra per la
irada resposta de l’exalcalde de Lleida durant 23 anys i actual
conseller del DARP: «La contaminació de cultius transgènics no
existeix. Siguem seriosos, perquè això fa molt de mal».

Quan un polític expressa una fal·làcia d’aquesta magnitud
(recordem els «hilillos» del Prestige en boca de l’impresentable
Rajoy), sí que en fa, de mal, molt de mal. D’una banda, perquè
mancar a la veritat d’un fet científic constatat pel propi DARP i
l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària) –tot i
que no hagin fet públics els informes pertinents (amb el silenci
còmplide del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica)–
promou, precisament, la desconfiança dels ciutadans envers els
polítics i, d’una altra, perquè amb una qüestió fonamental com
és l’alimentació (humana i animal) no s’hi pot jugar.

Les declaracions de Siurana coincideixen en el temps amb un
esclaridor informe de Greenpeace, fet en col·laboració amb
GeneWatch (www.gene-watch.org), on es detalla els efectes que
els cultius transgènics tenen sobre la resta de l’agricultura.
L’estudi recull casos de contaminació i també de cultius il·legals
arreu del planeta. Es detallen, concretament, 113 casos
ocorreguts en 39 països diferents. Greenpeace recalca que l’Estat
espanyol és l’únic de la Unió Europea que tolera el cultiu de

vegetals transgènics a gran escala. Aquesta situació ha fet que
des de 1998 s’hagin registrat bastants casos de contaminació. En
el darrer any se n’han comptabilitzat una desena, tots entre
Catalunya i l’Aragó. (Els ecologistes de Greenpeace estan
preparant un informe sobre la situació concreta a l’Estat
espanyol que faran conèixer a finals d’abril.) Encara més:
USERDA, en el seu número 02 (juliol de 2004, pp. 07-11) ja
denunciava l’actitud fonamentalista del DARP i de l’IRTA,
organisme que dedica pressupostos públics per a
l’experimentació de conreus transgènics sota finançament
encobert de les multinacionals de la biotecnologia a través de la
recerca universitària. 

El dret a la informació ambiental no tan sols és negat
sistemàticament pels fanàtics instal·lats a l’Administració, sinó
que gosen, a través del portaveu de torn (en aquest cas el
conseller Siurana), negar la realitat, que és persistent, com la
pròpia contaminació transgènica es va encarregar de demostrar-
li a un  pagès d’agricultura ecològica d’Albons, que fa unes
setmanes es va veure obligat a cremar la seva collita de blat de
moro per aquest fet.

Al servei de qui treballa el conseller? Al de les empreses que
despenen milions d’euros a la propaganda d’una tecnologia
altament perillosa (mentre patrocinen maratons a TV3),
conreada a cop de decret pel PP i mantinguda pel PSOE, o al
servei dels pagesos i ramaders catalans que aposten per una
alimentació biològica de qualitat? Si fa uns dies parlàvem de
l’Estatut(et) atòmic, haurem de concloure ara que, amb
consellers com Siurana, el Govern de la Generalitat pateix un cas
claríssim de contaminació transgènica.
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T
he Revenge of Gaia (La ven-
jança de Gaia), és l'últim llibre
de l’estudiós de l’ecologia
(que no ecologista) James Lo-

velock (Jordi Pigem en va
donar compte al núm. 19
d’USERDA).
Aquest nou treball de Love-
lock, que avui té 86 anys, i es
autor de la teoria com a or-
ganisme viu i autoregulat,
es pot comprar ja a la xarxa
i, sens dubte, hauria de pro-
vocar un gran debat. Men-
tre esperem la traducció a-
notem que l'argumentació
del text, senzillament, tren-
ca esquemes.
Efectivament, les previsions
de Lovelock són francament pessimis-
tes: «Abans de final d'aquest segle –va
declarar en la presentació del llibre– mi-
lions d'humans moriran per causa del
canvi climàtic, mentre els supervivents
es concentraran al voltant de la zona àr-
tica, en què el clima serà tolerable».

Tanmateix, l'assaig de Lovelock, subti-
tulat, «How we can still save humanity»
(és a dir, «com és encara possible salvar
la humanitat») insisteix que el fet d'ha-

ver superat el punt de no re-
torn, no autoritza a
defallir. Entre les re-
ceptes per retardar
el cataclisme immi-
nent dues seran ob-
jecte d'un debat
encès i resulten fan-

cament problemàtiques:
Dedicar grans inversions a preparar
l'estratègia de supervivència, i re-
llançar les nuclears com a font energè-
tica. La polèmica està servida.
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1985 , 29 de Setembre
Protesta ecologista al Pla
d’Anyella per la celebració de la
prova motorista «Sis dies
Internacionals d’Enduro de la
Cerdanya».

1985 , Desembre
S’inaugura l’exposició
«L’Ecologia», amb un guió del Dr.
Ramon Margalef, al Museu de
Zoologia. Al llarg de deu mesos
l’exposició serà visitada per més
de 100.000 persones. 

1986 , Gener
Es publica el llibre de Xavier
Garcia i Jaume Reixach El pantà
de Rialb. Elegia pel Mig Segre.
La seva edició va ser promoguda
per ADEMISE (Associació per la
Defensa del Mig Segre). 

1986 , Gener
Alternativa Verda porta a la
Comissió de les Comunitats
Europees el cas de la C. T. de
Cercs mitjançant el diputat
ecologista François Roelants du
Vivier. 

1986 , 23 d’abril
Alternativa Verda fa lliurament al
president de la Generalitat i al
president del Consell
d’Administració de FECSA
d’arbres morts per les emissions
de la C. T. de Cercs.

1986 , 26 d’abril
Una explosió a l’interior de la
unitat 4 del complex nuclear de
Txernòbil (Ucraïna) s'emporta la
coberta del reactor de 1.000
tones de pes i escampa
radioactivitat arreu d'Europa,
inclosa Catalunya. 

1986 , Maig
La Fundació Roca i Galès
convoca el Ir premi Jaume
Salvador i Pedrol per promoure i
estimular treballs sobre l’estudi i
la defensa del medi ambient. 

1986 , 22 de juny
Eleccions Generals. Alternativa
Verda es presenta en solitari a
Catalunya, i Los Verdes a la resta
de l’Estat a les primeres
eleccions en què hi ha
participació de partits verds. 

1986 , 10 de juliol
Presentació de la campanya
Salvem el Montseny, organitzada
per la Coordinadora per la
Salvaguarda del Montseny. A la
campanya hi participa el pintor
Antoni Tàpies. 

Pg. Lluís Companys
Barcelona
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La venjança de Gaia

JAMES LOVELOCK,
The revenge 
of Gaia, 
Penguin Uk, 
pp. 192, 24,83 €

Ramon Alcoberro 


