
la rebotiga n 
La venjanca de la palmera 

U n a  palmera s'alfa, esveltissima, tot É rem, deia, al davant d7una palmera. aquella mirada entre sorpresa i extravia- 
obrint-se pas cap a la cúpula de la Hi havia dos detalls, en aquella palrne- da propia de la taxidermia. El darrer 
vegetació. A la selva tropical, la com- ra, reveladors de la complexíssima fruit, recentment arrencat, li rellisca de 
petkncia per la llum es tradueix en una xarxa d'interaccions mútues que s'esta- les mans i cau als nostres peus. 1, im- 
cursa per ocupar la primera fila de sol. bleix entre els animals i les plantes de mediatament després, la seva cua es 
La cursa de les plantes, tot i que 1'Amazonia. Heus ací el primer detall: desprkn de la branca i l'animal que 
aparentment immobil, resulta ferotge. el seu tronc estava armat d'unes temi- es desploma com un fardell, també als 
Tot s'hi val. Tot s'hi val, per exemple, bles espines negres. Era el que sem- nostres peus. Mort. Pero ... que ha 
amb el veí immediat: aguantar-s'hi, blava: un altre cas d'arbre que es defen- succeit? Un indi s'hi atansa, pren el 
escanyar-lo, arrapar-s'hi, instal.1~- 

arbres, és un altre exemple, que han 
desenvolupat una simbiosi amb formi- fmits de la palmera de la golafrena milions, "s'inventa" ni més ni 
gues per alliberar-se de veihs massa d'un bon nombre d'animals. Per aixo, que l'home i així conclou una 
oportunistes o pesats. Quan una planta una palmera amb espines adquireix un que.prou podria intitular-se "La ve 
aliena frega algun punt de l'arbre, surt cert avantatge, es veu afavorida per la ca de la palmera". He dit "conclou 
un comando de l'exercit de fonnigues selecció natural i, al final, acaba escri- Un milió de segles innovant ... no és 
que secciona furiosarnent l'agosarat vint una altra pagina gloriosa de la 
brot. 1 l'arbre, en canvi, proporciona historia de l'evolució biolbgica. Pero 
aixopluc i unes gotes de deliciós nkctar ara ve el segon detall. 
per a la sustentació de tan diligent 
guardia personal. El pacte és perfecte A m u n t ,  molt amunt, un mico dels 
i sense fissures. anomenats "llanuts" havia descobert 

un truc que burlava "l'invent" de le S om a l7Ama&nia i en aquesta selva punxes dissuasives. Havia accedit 
el rei brama molt poc: és l'arbre; un plomall de la palmera per un abre  
element a I'entom del qual s'organitza , contigu, inofensiu i desarrnat i, des 
aquí la comunitat amb major varietat . .d7allí, amb la seva cua prensil com a 
&especies vives de la Terra. Perquk, "!fi'i:&ica pero ferma subjecció, es gron- 
en efecte, hi ha alguna cosa més que :. , xava per robar una h i t a  prohibida a 
impressiona el viatger, vingui d'on '" . .'cada grokada. ¿a cosa estava clara. 
vingui. En un paisatge no tropical acos- El mico que burla la defensa de les es- 
turnen a dominar una o poques es@- pines adquireix també un cert avantat- 

ge: menjar amb poca compethncia. La cies. (Noteu que el propi llenguatge 
permet de convertir el nom de l'arbre fabrica d'innovacions de la selva no 
en el nom d'un paisatge: una pineda, un s'atura i, per tant, l'evolució continua. 


