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aul Krugman és un premi Nobel
d’Economia, que fa de professor
a la Princeton University i és ar-
ticulista, entre d’altres, del New

York Times. Gwynne Dyer és un consul-
tor especialista en l’anàlisi de tensions
geopolítiques i les conflagracions bèl·li-
ques que d’elles es poden derivar i, com a
tal, ha fet classes a l’acadèmia militar bri-
tànica de Sandhurst.

NO ÉS AGOSARAT afirmar que la primave-
ra àrab és un dels esdeveniments polítics
mundials més rellevants dels darrers
anys, com continua demostrant encara
avui la presència als diaris de la situació a
Síria, Egipte, Líbia i, amb menor intensi-
tat, el Iemen. Doncs bé, al seu article “Se-
queres, inundacions i aliments”, del 06-
02-11 al New York Times, Krugman de-
fensava que la primavera àrab era conse-
qüència de l’escalfament global.

ELS PUNTS BÀSICS de la tesi de Krugman
eren: 1.- La pujada de preus dels aliments
bàsics (blat, blat de moro, sucre, oli,...) va
ser un factor clau en la iniciació de les revol-
tes de la primavera àrab, atès que els habi-
tants dels països pobres gasten una gran
part del seu pressupost en alimentació. 2.-
El factor determinant rere aquestes puja-
des de preu varen ser alguns esdeveni-
ments meteorològics que varen alterar
greument la producció d’aliments, car, fins
a l’arribada d’aquests esdeveniments, el
preu dels aliments havia pujat menys que
el d’altres productes de gran consum mun-
dial, com a conseqüència del creixement
econòmic mundial. 3.- Com que aquesta
mena d’esdeveniments meteorològics és el
que ens cal esperar com a conseqüència de
l’escalfament global, aquestes pujades de
preu podrien ser només el primer tast de
les pertorbacions econòmiques i polítiques
que experimentarem en un món més cà-
lid. 4.- Atesa la nostra incapacitat de limi-
tar les emissions de CO2, només podem es-
perar veure’n moltes més de més greus.

COM A EXEMPLES CONCRETS, esmentava
el cas del blat, la major part de la caiguda de
la producció del qual venia de Rússia, a cau-
sa de la sequera i l’onada de calor rècord que
s’hi va experimentar; la sequera del Brasil,
les temperatures rècord en una cinquena
part de la superfície terrestre del planeta, i
les inundacions bíbliques experimenta-
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des a Austràlia. Sempre serà debatible si
la tesi de Krugman és certa o no, però, com
a mínim, venint de qui ve, potser podria
merèixer la nostra reflexió.

DYER, A ‘GUERRES CLIMÀTIQUES’, recent-
ment publicada en català per Ed. Librooks,
i la publicació del qual, per a total transpa-
rència, jo hi he donat suport pel gran inter-
ès que crec que té, ens dóna una mostra de
possibles escenaris futurs de tensió geopo-

lítica causats per l’escalfament global (re-
distribució de recursos hidràulics; dismi-
nució de les collites; sequeres; pujada del
nivell del mar, etc.). Com en qualsevol altre
exercici de planificació, els escenaris possi-
bles es construeixen a base d’extrapolar
tendències ja existents actualment, i així,
els escenaris concrets triats per Dyer per a
il·lustrar el ventall de possibles situacions
de tensió, van des de lleugeres alteracions
del món actual fins a excursions prolonga-
des cap al futur. Anecdòticament, el llibre
també explica com els planificadors i estra-
tegs nord-americans varen ser instruïts a
ignorar deliberadament l’escalfament glo-
bal durant els anys de l’administració Bush,
per tal com era part de la doctrina oficial que
l’escalfament global “no existia”. En el con-
text de l’anàlisi de les tensions geopolíti-
ques, doncs, Dyer ens mostra com l’escalfa-
ment global en serà un (el?) agent principal
en el futur i, també en aquest context, Krug-
man ens assevera que el futur és ahir.
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urant la representació de Fauna, obra
de l’argentina Romina Paula que va

acollir fa pocs dies Temporada Alta, vaig
recordar les paraules finals de l’actriu que
encarna Anna Magnani a La carrossa d’or,
de Jean Renoir: “On acaba el teatre i co-
mença la vida?” Una pregunta que culmi-
na un joc amb el qual vol fer-se present la
fràgil línia que separa una cosa i altra no
només pel que fa al món dels comediants
de la pel·lícula, sinó a propòsit de la comu-
na identitat humana: actors de la pròpia
vida, què som si no una representació
amb la qual anem fent-nos, mudant, des-
cobrint-nos i amagant-nos? Hi vaig pen-

sar perquè em va semblar que, cadascú a
la seva diferent manera, els quatre perso-
natges de Fauna també transiten incerta-
ment entre la vida i el teatre, l’ésser i la re-
presentació (també entre l’existència i la
mort, la masculinitat i la feminitat, l’hete-
rosexualitat i l’homosexualitat) mentre
assagen i discuteixen amb la idea de rea-
litzar un film sobre una dona que va ser
lliure i tan culta com salvatge: no se sap si
diuen el text assumint la ficció o apropi-
ant-se’l de manera que el jo potser ex-
pressa a través seu els sentiments més
íntims. Cadascú, doncs, projecta o crea
diversament la seva identitat en relació
amb la ficció sobre una dona morta que, a
més, potser va fer faules sobre ella matei-
xa o és matèria de la fabulació aliena.
També som allò que n’imaginen els altres.

M’havien parlat del talent de Romina
Paula, una dona de 33 anys que ha escrit i
dirigit diverses obres de teatre, que ha
aportat novel·les, que ha interpretat feste-
jats films del cinema argentí recent, com
ara El estudiante i Viola, una variació de
Matias Piñeiro sobre Nit de Reis. Sobretot
me n’havien parlat de l’emotivitat d’El
tiempo todo entero, el seu muntatge ante-
rior. Aquells que el van veure estaven
menys entusiasmats amb Fauna. Però a
mi sempre m’agrada el teatre si em fa
pensar sobre la incertesa del que som.
Potser, però, a vegades el teatre s’acaba.
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“On acaba el teatre i
comença la vida?”


