
Primers Fruits de la Rebel·lió per la Vida

El destacat lingüista i analista sociopolític de referència mundial en les darreres dècades, 
Noam Chomsky, ha declarat recentment:

«Tots els diaris haurien de portar diàriament un titular cridaner dient que ens dirigim cap a 
la catàstrofe total. En un parell de generacions, la societat humana organitzada pot no 
sobreviure. Això s'ha de perforar constantment als caps de la gent. Al cap i a la fi, no hi ha 
hagut res com això en tota la història humana. La generació actual ha de prendre una decisió
sobre si la societat humana organitzada sobreviurà un parell de generacions més, i s'ha de fer
ràpidament, no hi ha molt de temps. [...] I retirar-se dels acords de París ha de ser considerat 
com un dels pitjors delictes de la història.»

"És impossible d'exagerar la increïble naturalesa del repte al qual ens enfrontem: determinar, 
en els anys vinents, si la societat humana organitzada pot sobreviure d'alguna manera 
semblant a la seva forma actual. L'escalfament global és ja un factor primordial en l'extinció 
d'espècies en curs, que porta un ritme inaudit en els darrers 65 milions d'anys. No ens podem 
demorar en canviar radicalment de curs per evitar una gran catàstrofe. Els activistes 
d'Extinction Rebelion estan mostrant el camí per afrontar aquest enorme repte amb coratge i 
integritat, un assoliment de significació històrica que s'ha d'amplificar amb urgència".

Juntament amb Vandana Shiva i Naomi Klein, Chomsky és un dels signatàris del 
document «Emergència Climàtica: Una Carta Oberta a la Ciutadania Global 



Preocupada», en el qual manifesten el seu suport a Extinction Rebelion i afirmen que «Els
líders polítics a tot el món estan fracassant en abordar la crisi ambiental. Si el capitalisme 
corporatiu global continua impulsant l'economia internacional, la catàstrofe global és 
inevitable».

En les darreres setmanes d'abril del 2019, als territoris regits per l'Estat Espanyol, hem 
pogut presenciar un clar exemple de l'esmentat «fracàs» dels «líders polítics». Hem vist 
com els partits enarboraven diverses qüestions en la seva campanya electoral, però, 
tanmateix, tots ells passaven completament per alt la qüestió crucial dels nostres temps, a
saber: com sortim de l'espiral de destrucció i degradació ecològica i evitem danys majors i 
irreversibles? Estem parlant d'una crisi que ja està esdevenint catàstrofe a molts llocs del 
món, i les previsions científiques apunten al fet que, si no fem un canvi radical i general 
en els pròxims anys, aquesta catàstrofe s'estendrà arreu del món i s'aguditzarà fins al 
punt de posar en entredit la mateixa supervivència de l'espècie humana.

Chomsky no exagera. Vandana Shiva i Naomi Klein tampoc. Greta Thunberg, David 
Attenborough, George Monbiot i els milers d'activistes d'Extinction Rebellion d'arreu del 
món, tampoc. Les persones que propaguem aquests missatges no som alarmistes ni 
catastrofistes, sinó, senzillament, realistes i prudents. No promovem la por, sinó la 
valentia de mirar a la realitat de cara i la responsabilitat d'actuar en conseqüència, encara 
que de vegades resulti difícil i dolorós. Només cal donar una ullada als informes científics 
àmpliament consensuats de les darreres dècades, i especialment dels darrers anys, per 
entendre que estem passant de la crisi a la catàstrofe, i que, si no fem res per evitar-ho, en
les pròximes dècades podem passar de la catàstrofe al cataclisme.

Però, tanmateix, els nostres «líders polítics», en lloc de parlar seriosament d'aquestes 
qüestions i d'informar a la ciutadania d'aquesta realitat, en lloc de promoure un debat 
ampli i profund orientat al bé comú i per a trobar solucions plausibles, es decanten per 
distreure'ns amb altres qüestions que sovint voregen la trivialitat i la superficialitat, la 
demagògia i la falsedat. Quan estem necessitant urgentment un gran esforç comú de tota 
la societat, els principals partits polítics propicien que ens fragmentem i ens polaritzem, 
incitant a què ens dividim en bàndols i pugnem per a que el nostre hi surti guanyant en 
algunes qüestions concretes i particulars, tot ocultant que, d'aquesta manera, tots hi 
sortim perdent en allò principal i general. Quan estem necessitant urgentment una visió 
global, veraç i a llarg termini, els partits polítics d'avui infonen una visió fragmentària, en 
gran mesura il·lusòria i que només té en compte el curt termini.

Així doncs, potser no anava mal encaminada la brillant pensadora i bellíssima persona 
Simone Weil quan reflexionava que «És dubtós que es pugui remeiar aquesta lepra que 
ens mata sense abans suprimir els partits polítics.»

Però al Regne Unit, sortosament, la situació ha començat a virar. Els «líders polítics» ja no
poden ignorar durant més temps que «hi ha un elefant a l'habitació», l'elefant del caos 
climàtic i la catàstrofe ecològica. Extinction Rebelion està aconseguint que aquestes 
importantíssimes qüestions siguin abordades amb un mínim de seriositat i responsabilitat
per part dels parlamentaris de la Gran Bretanya. Gràcies a la desobediència civil massiva, 
gràcies a la política popular d'accio directa, el creixent caos climàtic ha passat a estar 
clarament sobre la taula del debat públic i els Parlaments d'Escòcia, de Gal·les i 
d'Anglaterra han declarat recentment l'estat «d'Emergència Climàtica». Ara, és clar, cal 



que aquestes paraules no esdevinguin paper mullat, tal com succeeix sovint en els marcs 
de la política parlamentària, sinó que donin lloc a mesures encaminades cap a 
transformacions plausibles, mesures que realment facin mèrit a l'estat d'emergència 
proclamat. I cal, és clar, que els altres països fagin passos similars. 

De moment, però, Extinction Rebelion ha aconseguit un primer triomf: la primera 
demanda del moviment (que els governs reconeguin la gravetat de la crisi ecològica i 
declarin públicament l'estat d'Emergència Climàtica) s'està assolint en el país on ha 
nascut. I, per altra banda, amb aquestes setmanes d'intensa mobilització, en les quals hi 
ha hagut més de 1000 persones detingudes per bloquejar carrers al Regne Unit, el 
moviment ha obtingut un altre fruit, un de probablement més important: el nombre 
d'activistes implicats s'ha doblat o triplicat en moltes localitats de Gran Bretanya, mentre 
que han sorgit desenes de nous grups d'Extinction Rebelion arreu del món i les persones 
que coneixen i simpatitzen amb el moviment s'han multiplicat.

Esperem que això sigui només el principi. El principi d'un moviment popular mundial i 
massiu que abordi de forma efectiva la qüestió política més important i urgent del nostre 
temps, a saber: com podem tranformar la civilització, la cultura i la consciència per a 
deixar de destruir, degradar i deteriorar la Vida al planeta Terra i, d'aquesta manera, 
assegurar la supervivència i potenciar el progrés de l'espècia humana? Esperem, en aquest
sentit, que cada cop més persones adoptin una actitud tant valenta, responsable i justa 
com la de l'activista i àvia Gerri Jacobs, que, en ser detinguda el passat 20 d'Abril quan 
estava bloquejant importants carrers de Londres, va declarar: «Estic aquí per a poder 
mirar als meus néts als ulls i dir-los que vaig fer el que vaig poder.»

Blai Dalmau Solé
Alt Empordà, 8 de Maig del 2019
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