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Felicitats. Has sobreviscut a l'estiu més calorós mai registrat.
A l'Amazones, a Gran Canària, a l'Àrtic i a molts altres indrets de la Terra, bilions
d'éssers vius complexos no han tingut la mateixa sort. Unes flames extremadament
violentes els han abrasat. Uns incendis avivats per l'Escalfament Global han acabat
amb les seves vides.
La glacera Okjökull d'Islàndia tampoc ha tingut sort. És el primer riu de gel
desaparegut a causa de l'Escalfament Global.
Però tu i jo, benvolgut lector, de moment, tenim sort. De moment, les onades de
calor no han estat prou fortes per a impossibilitar el funcionament del nostre
organisme. De moment, el caos climàtic no ha impedit el cultiu d'aliments que
arriben al nostre plat. De moment, no s'ha produït un calamitós col·lapse a la
nostra societat. De moment, la pujada del nivell del mar no ha engolit les nostres
terres. De moment, la creixent sequera no ha eixugat les nostres fonts d'aigua
potable. De moment, els desastres «naturals» no han arruïnat les nostres llars. De
moment, vivim en un entorn força segur i confortable. De moment, tenim sort.

Però, arreu del nostre bell planeta, l'Escalfament Global ja està comportant les
primeres conseqüències catastròfiques per a milions de persones i bilions d'éssers
vius. Totes les conseqüències esmentades en el paràgraf anterior s'estan produint i
estan augmentant, i, segons pronostics científics ampliament consensuats, en els
pròxims anys i les pròximes dècades s'aguditzaran i s'estendran de forma
accelerada, afectant-nos, cada cop més, a tots.
Hem de frenar ben aviat aquest procés d'auto-destrucció ecològica en el què estem
immersos, tot realitzant els canvis radicals, robustos i ràpids que són necessaris.
Hem de preparar-nos pel nou període històric en què estem entrant, un període
marcat per la creixent catàstrofe.
Els estats i les empreses que dirigeixen el nostre món globalitzat ens estan conduint
cada cop més ràpidament cap a una col·lisió de magnitud inaudita i increïble. Cap
al complet col·lapse de la civilització contemporània. És el nostre dret i deure aturar
i transfromar un sistema polític i econòmic que, sota la capa del progrés tecnoindustrial, està soscavant les condicions de vida del present i del futur. És el nostre
dret i deure concebre i construir una altra forma de civilització, així com preparar
els bots salvavides per afrontar el naufragi de la civilització contemporània.
La setmana del 20 al 27 de setembre i la del 7 al 13 d'octubre del 2019 poden ser
rellevants en aquest sentit. Durant la primera hi ha convocades mobilitzacions
populars i una Vaga General Mundial pel Clima; durant la segona, accions de
desobediència civil en el marc d'una nova Rebel·lió Internacional contra l'Extinció.
És el moment per a què les persones conscients, despertes i benintencionades ens
ajuntem en els nostres pobles i barris, reflexionem de forma profunda i seriosa,
qüestionem el sistema establert, ens manifestem en contra de les polítiques
ecocides i, sobretot, ens recolzem els uns als altres en un esforç transformador
comú. En solidaritat amb tots els èssers vius i per la salvació de tot allò positiu que
els éssers humans hem assolit.
En Gratitud per la Vida, en Rebel·lió per la Vida,
Blai Dalmau Solé
Alt Empordà, 1 de Setembre del 2019
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