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i la fusió entre Syngen-
ta i l’empresa paraesta-
tal ChemChina el febrer 
passat, l’operació entre 
Monsanto i Bayer deixa 
el sector agrícola –el que 
ens alimenta– en mans 
de només tres imperis, 
tots ells, per cert, vincu-
lats des del seu naixe-
ment no amb l’alimenta-
ció o la sanitat, sinó amb 
el sector químic (que bé 
va saber trobar sinergi-
es amb la indústria de la 
guerra). En concret, en 
el negoci de les llavors, 
entre els tres controlen 
el 60% de les convencio-
nals i gairebé el 100% de 
les transgèniques, i  asseguren més 
del 65% de tota la producció de pes-
ticides. Com diu la investigadora 
Silvia Ribeiro d’ETC, «ens ha de pre-
ocupar la força d’aquests gegants 
industrials per modelar a favor seu 
acords de comerç agrícola, subven-
cions i programes rurals, lleis la-
borals, de llavors i patents, norma-
tives d’ús del sòl, d’ús d’agroquí-
mics i fins i tot despeses públiques 
en infraestructures, tot a favor dels 
seus negocis». És la pèrdua total de 
la capacitat de decidir respecte de 
la nostra agricultura i alimenta-
ció. Només les abelles i altres insec-
tes pol·linitzadors poden estar més 
preocupats que les persones que 
defensem aquest dret.
 Però, ¿hi ha alguna escletxa en 
tot això que ens permeti suposar 
que sumar dos monstres en un fa-
ci del nou Frankenstein una cosa 
tan enorme com fràgil, feixuga i 

MonBayer, la debilitat del dinosaure
L’aparició d’una altra gran multinacional deixa el sector agrícola en mans de tres poderosos imperis

S
i els tribunals de la com-
petència no ho tomben, 
l’any que ve assistirem 
a l’estrena d’una nova 
supermultinacional, 

MonBayer, o com decideixin dir-ne 
a la fusió, entre Bayer i Monsanto 
després que la primera hagi com-
prat la segona. I bé, ¿què pot supo-
sar això? Una primera resposta se 
situa en la lògica habitual del que 
pot representar una empresa tan 
poderosa com indestructible. Des 
d’aquí trobem qui ho valora com 
un pas natural en el futur del nos-
tre model econòmic, afirmant que, 
amb empreses així, amb la seva 
«tecnologia infinita», amb la seva 
«capacitat d’arribar a qualsevol 
lloc», amb la seva «eficiència», tot 
serà immillorable. MonBayer, amb 
les seves llavors màgiques i els seus 
pesticides infal·libles, serà el déu 
que acabarà amb  la fam al món i 
un somni es farà cada vegada més 
pròxim: demanar menjar via Goo-
gle des del nostre apple, que sigui 
servit al cap d’uns segons per un 
dron d’Amazon, i ser feliços men-
jant anissos MonBayer. 

TaMBé trobem qui, com molts 
dels meus col·legues, expliquen 
que l’aparició d’aquesta corpora-
ció pot comportar resultats bas-
tant tràgics. Després de la fusió en-
tre Dow AgroSciencies i Dupont, 

feble? O ¿pot acabar passant  que 
aquests tres dinosaures, en el seu 
joc de trons particular, es barallin 
a mort i el resultat final sigui la se-
va total extinció? 

PROU sabem que el metabolis-
me d’aquestes empreses funciona 
a partir d’un creixement continu, 
entre altres coses perquè la devo-
lució dels crèdits amb els quals tre-
ballen els hi obliga. Fins ara bona 
part del creixement l’han aconse-
guit engolint altres empreses, pe-
rò aquest  aliment s’esgota i ja es 
van cruspir les 7.000 petites empre-
ses de llavors que existien fa enca-
ra no 30 anys. ¿Els queda canibalis-
me encara? De la mateixa manera, 
se’ls acaba la facilitat de disposar a 
preu barat de l’ingredient clau en 
totes les baules del negoci de l’agri-
cultura industrial: el petroli. Però 
també el producte pel qual apos-
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L’explotació dels recursos agraris

ten fort, els transgènics, està tro-
bant sostres que fan que perilli el 
pagament que el deute de la nova 
empresa haurà de gestionar, uns 
60.000 milions d’euros. El glifo-
sat, herbicida estrella que forma 
part del paquet tecnològic dels 
cultius transgènics, està deixant 
de ser eficaç i ja es comptabilit-
zen 24 maleses que el resisteixen. 
Tampoc li ha fet cap bé a les se-
ves vendes que hagi sigut decla-
rat per l’OMS com a probable can-
cerigen. Molts d’aquests cultius, 
per exemple el blat de moro dels 
Estats Units o Aragó, estan do-
nant productivitats menors del 
que s’esperava. I, per descomp-
tat, la societat civil segueix mar-
cant distància amb aquests pro-
ductes, de fet la majoria de paï-
sos europeus no els autoritzen. 
¿S’ho juguen tot amb l’esperança 
que el TTIP permeti nous cultius 
transgènics a Europa o a l’entrada 
d’aquests des dels Estats Units? 
 En qualsevol cas, com que es-
tem parlant del més essencial, de 
l’alimentació de tots, de la terra 
que la permet, de la salut, de res-
pectar el territori i la cultura que 
ens acull, necessitem un esforç 
col·lectiu i creatiu per no esperar 
que els dinosaures s’arruïnin en 
els seus èxits, i que sigui amb mo-
bilitzacions, boicots i el compro-
mís amb l’agricultura campero-
la, pròxima i a petita escala, que 
puguem aconseguir que aquesta 
ocupi l’espai que li correspon. Ge-
nerar mitjans de vida que alimen-
ten i cuiden el món. H
Coordinador de la revista Sobirania Ali-

mentaria, Biodiversidad y Culturas.
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N
o puc parlar del Japó 
amb una recomana-
ble solvència. Només 
hi he estat una vega-
da, ja fa molts anys, 

per publicar a Destino alguns re-
portatges sobre l’Expo que s’hi va 
celebrar, si no m’equivoco a la 
gran ciutat d’Osaka.
 Em sembla que ja he explicat, fa 
temps, alguns fets i algunes curio-
ses experiències d’aquella breu es-
tada al Japó. Entre els fets que no 
he oblidat hi ha la visita al Pavelló 
de l’Índia, que volia lluir moder-
nització presentant una màqui-
na de tren –la primera que havien 
fabricat–, i per contrast amb el pa-
velló d’Irlanda, que feia promoció 
dels seus idíl·lics paisatges. 
 Ara resulta que l’emperador 
del Japó vol introduir una innova-
ció sense precedents en el rigorós 
sistema institucional. Els canvis 
són radicals, si tenim en compte 
que molts japonesos es van ageno-
llar quan Hirohito, l’emperador, 
es va dirigir per ràdio als seus súb-
dits després de la derrota en la se-
gona guerra mundial. Per prime-
ra vegada sentien la seva veu.

 Mohammad VI, l’actual empe-
rador del Marroc, intenta ser re-
novador, naturalment amb mol-
ta prudència, perquè té al darre-
re una dinastia de molts anys. De 
fet, es va casar amb una plebea 
que va conèixer en una pista de 
tenis.
 Si la tradició d’aïllament de 
l’emperador japonès es va debili-
tant, segons sembla, la figura del 
rei de Marroc anirà guanyant vo-
lum. Aquest estiu se n’ha anat a 
París amb una cort de 300 servi-
dors. I res de la discreció japone-
sa. L’ha acompanyat la seva dona 
i el contrast de vestuari era nota-
ble. El rei porta una jupa àrab de 
ratlles i la seva dona un conjunt 
modern amb pantalons.
 La Rochefoucauld va dir que la 
humanitat no és tan bona ni tan 
dolenta com ens la imaginem. Te-
nia raó, perquè el que en diem hu-
manitat és inimaginable. És un 
mostrari de contradiccions, de 
generositat i d’abusos, de luxe i 
misèries. 
 I encara en el nostre temps, de 
reis i de vassalls. H

Petit observatori

El rei del Marroc 
intenta ser renovador, 
però sempre amb
molta prudència

Per a tots
els gustos
i disgustos
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Espinàs

Dues mirades

arròs amarg  

 Fins aquí, els fets. Després, les 
acusacions entre els uns i els al-
tres. En el rerefons de l’escenari, 
un barri que arrossega antics epi-
sodis de violència i d’enfronta-
ments amb la comunitat musul-
mana. I, més enllà, el perill d’un 
racisme latent que no es dóna als 
barris benestants sinó que fa forat 
allà on la convivència és explícita 
i indefugible. 
 L’assumpte de l’arrossada ha 
generat comentaris que omplen 
l’espectre que s’estén des dels apo-
calíptics –que parlen d’una inva-
sió i d’un sotmetiment als usos i 
costums estrangers– fins als inte-
gradors, que aposten pel respec-
te a la diversitat. En el fons, l’ar-
ròs de diumenge és una anècdota. 
La categoria és el que ens fa estar 
alerta. H

L
a polèmica de la paella po-
pular al barri de Rocafonda, 
de Mataró, es pot contem-
plar des d’angles diversos. 

Els que la van muntar tenien tot el 
dret a cuinar-la amb carn de porc i 
d’oferir una beguda amb alcohol 
per fer passar avall l’arròs. Els que 
havien d’aixoplugar legalment la 
paella, l’Associació de Veïns, també 
tenien dret a suggerir que a la pae-
lla no calia que hi hagués porc, atès 
que a Rocafonda la població musul-
mana és majoritària. Potser havien 
d’haver estat més explícits, però es 
van estimar més posar-hi condici-
ons –la del porc– amb l’excusa dels 
«hàbits alimentaris saludables». Els 
de la paella, indignats davant les in-
dicacions de l’associació, van deci-
dir tirar pel dret i cuinar amb la can-
salada i el costelló. 

JOSEP MARIA Fonalleras

lor que s’agreuja fins a l’insupor-
table quan l’Alzheimer entra en 
una casa on els recursos són escas-
sos. Perquè en el patiment també 
hi ha classes. Les contínues reta-
llades en la llei de dependència, la 
dificultat per trobar plaça en una 
residència i els preus inaborda-
bles de les privades han convertit 
la malaltia en una condemna per 
a milers de famílies. La devastació 
engendra devastació. Moltes do-
nes renuncien a la seva feina per 
convertir-se en cuidadores. Men-
tre els ingressos van minvant, l’es-
gotament, la impotència i la tris-
tesa es multipliquen. La desolació 
s’encomana. I la nuesa sempre té 
fam. Es va menjant els records del 
malalt, però també els dies en què 
les estances estaven plenes de vi-
da. H 

L
a interpretació d’un mag-
nífic Héctor Alterio al tea-
tre Romea, encarnant un 
malalt  d’Alzheimer a 

l’obra El padre, destil·la emoció i 
inquietud. A mesura que la funció 
avança, a mesura que la ment con-
fusa del protagonista ens atrapa, 
els mobles de l’escenari van desa-
pareixent. L’estança, cada vegada 
més buida.  I ell, més perdut en el 
seu laberint.
 Avui és el Dia Internacional de 
l’Alzheimer. No és una jornada de 
celebració, sinó de suport, de con-
sol i, també, de reivindicació. Les 
xifres reflecteixen el patiment. La 
demència d’Alzheimer ha sigut 
diagnosticada a 120.000 persones 
a Catalunya, unes 800.000 a tot Es-
panya. Darrere de cada malalt hi 
ha una família que pateix. Un do-

Casa nua
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