
I.ntoru, teen Iocia i .ocictal. I)eI passiI al furor

(R. Margalet , J. Bertranpetit , X. Belles, eds.)

Treballs de In SCB. Vol. 45 (1994) 81-92

LA RE-IMAGINACIO DEL SISTEMA MUNDIAL. 0 LES IMPLICACIONS

POL(TIQUES DE LA CIENCIA PLANETARIA

WILLIAM 1. THOMPSON

Lindisfarne Association, Nova York, EUA

Versio catalana de Mcrce Piqucras

Les novcsciencicsde lit dinamicaplanetaria,

que de manera tan intelligible ens han estat

presentades en I'obra de James Lovelock i Lynn

Margolis, ens han proporcionat noun camins per

tal de comprcndre cl poder de Ia vida per donar

forma it lit Tcrra; pcro alto que ha donat

magnificencia it I' impacte historic d'aquesta obra

es que ens arriba en Lill moment en que la nostra

imaginacio matematica Lambe cs Veu transfor-

mada pets retrats de fase de la dinamica del caos.

Quan hom intenta imaginar-se I'atmosfera en

les narratives de Lovelock o el bioplasma

planetari (leis bacteris en les narratives de

Margolis, hom no pot -cncrar una imatge

adequadasiencaraesmantelit cienciani odernista

de Galilee i do Newton, en la qual Ics cquacions

i Ics scgiicncies lineals dels impactes causals

dcscriucn un mon corn una bola de hillar, que es

un imnicns contenidor per it modestos objectes

en col•lisio, controlats per (leis cientifiques

absolutistes. La mecanitzacio de la imatge del

lion recixi en el seu momentperque hi havia cl

sorgimcnt sincronitzat de novel ciencies i d'una

nova imaginacio matematica. cut la qual el

movintcnt de diners, do planctes o d'ohusos de

cano podia ser descrit esquematicament. Quan a

lit novaconcepcio matematica del mein s'afegeix

una nova ciencia, com ara la geofisiologia de

Lovelock, el que hom obte no es simplement un

nou paradigma, sing una nova cultura.

Si contemplem la historia cultural amb una

compicta percepcio retrospective. podem obser-

var que les transformacions civilitzadores mes

importants son ell estats que sorgcixen i que

impliquen un sistema fascinant d'enreixats de

retroalimentacio i de xarxes d'agcnts inutuament

causals, estructurats entrc ell sistemes de

comunicacio i I' intercanvi, com ara l'encunyacio

de moneda i 1'alfabet.l'aparicio de noves formes

de narratives mundials cn la literatura i en les

matemaliques, una nova organitzacio politica i

una nova forma d'organitzacio social hurnana.

La relacio entrc 1'escriptura i ell origens de lit

civilitzacio urbana es ben coneguda, i fou

popularitzada per V. Gordon Childc. La rclacio

entrc I'ascencio de lit democracia representative

grcga i I'us de I'alfabet ha estat descrita pels

historiadors culturals de Toronto. Innis i

McLuhan. I I'ascencio del capitalismc i cl

sorgiment del modern sistema mondial ton una



gran obra de Fernand Braudel. Quan horn s'atura
it reflexionar que la literature moderna es tambe
la literatura sobre el pas de la pobresa it la
riquesa, aleshores es quan horn pot apreciar les
intimes relacions que existeixen entre les
matematiques i la literatura, corn it exemples de
la narrative mondial que estructura el sentit
mito-poetic de la realitat d'una particularepoca.
En alguna altra Banda he suggerit que el
desenvolupament de la civilitzacio occidental
pot ser considerat com a moviment a traves de
quatre modalitats matematico-literarics: la
mentalitat aritmetica, la geometrica, lit dinamica
i la morfologica (Thompson, 1986, 1989). La
mentalitat aritmetica domina des de I'antiga Ur
fins it I'Atenesclassica. La mentalitat geometrica
domina des de 1'antiga Atenes fins al Re-
naixement italic. I la mentalitat dinarnica -lit
del temps modern-- domina des de Galileo fins
al 1900. Despres, les intuicions de Poincare i
Lipanounov munten l 'escenari per a una nova
imaginacio matematica. Aquesta mentalitat
morfologica contemporania, desenvolupada per
matematics corn Thom i Smale, es una mentalitat
en la qual lit gometria del comportament dels
sisternes globals -expressada en retrats de
face- comen4a it captar lit nostril imagmacio
pet-6 que, a diferencia d'anteriors sisiternes
descriptius expressats de manera aritmetica o
algebraica, aquests sisternes son oberts,
creativanient irnprevisibics i caoticament
complexes. Es en el si d'aquesta nova mentalitat
historica, i no pas en la mentalitat moderna de
Harvey, Newton o Darwin, que cal apreciar la
teoria evoIucionista gaiana i aquesta apreciaci6
requereix no simplement un ensinistra rent i
una rccollida de lades, sin() imaginacio.

La imaginacio es la face espacial de la
percepcio. Cadascun dels sentits proporciona
una dimcnsi6 del significat, pero la dinamica
que Integra els significats i produeix un mon
coherent es la facultat de la imagnacio. Els
mistics probablement tenen rao quan nntnifesten
que hi ha mes dimensions de Ies que es poden
observar it simple vista, pero a11() que produeix

un mon es el cos hums, com a terreny de I'extensio
metaforica del conegut dins I'inconegut
(Johnson, 1987). L'Univers -de manera que
sobresalta lit ment- es pie de nnitiples
possibilitats, anib milers de milions d'impulsos
per micromil•limetre quadrat, de nianera que el
que esperem que ens digui es quin mon
cognoscitiu delcrminat elegim per incorporar el
nostre coneixement. A116 que ens pennet inte-
grar el so i la Ilum, el bit i el gestalt, les Jades i
I'endevinament, es la imaginacio; i la seva
capacitat d'estahilitzar un mon procedeix dun
conjuntdegeometriesde comportament, infantils
i pre-verbals, que hem arribat a coneixer corn la
manera en que les cosec ocorren. Si tenim en la
nostra ment una geometric culturalment
inadequada per it la cosa que ocorre davant
nostre, trsnsformarem la nostra vida social en
problentes que semblen clamar solucions Lit--
gents. Si teni in una angoixa inconscient de perdre
el sent it basic de la nostra identitat, ens aferrarem
a les cosec i aixafarem les complexes geometries
de comportament per tal de mostrar linies que
connectin el tot amb el tot. Aquesta es lacondicio
del paranoide, que col•lapsa comportaments
policentrics que poden ser meravellossment au-
toorganitzadors per mitja del soroll i en un
sistema centralitzat fortament controlat, la qual
cosa es la tasca de la seva conspiracio preferida.
Ates que el paranoide to dificultats per mantenir
el sentit de la seva identitat enmie del soroll, tot
ho relaciona amb el seu jo constituit amb la seva
idea fi.vo, i projecta una geonietria del com-
portament, un retrat de fase cap al mon, que es
completament inadequat per it la nova dinamica
historica que to davant seu. La dificultat del
nostre desorientador moment de transicio cultu-
ral rau en que, en certa manera. tots som
paranoides, perque Iluitem per mantenir un sentit
de la identitat en el mon precisament en un
moment en clue totes Ies cultures humanes
tradicionsls es desintegren, probablement per-
que no son veritablement viables en la situacio
en la qual les nostres tecnologies electroniques
semblen expresser una auto-organitzacio en el Ies
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matcixes per witja del soroll i estan produint un

nou mon que encara no sabem corn interpretar, i

molt menys coin viure-hi.

No sembla pas que els cientifics involucrats

en els noun terrenys de la dinamica de sisterna

complex, lit metodologia i la geoqufmica, tinguin

tanta dificultat amh lit teoria evolutiva gaiana

coin tenen els biolegs tradicionals de poblacio,

les imaginacions dels quals encara es trohen

molt endeutades amb Darwin i amb la mentalitat

industrial general del segle XIX. Aquestes

respectades figures de I'autoritat britanica enca-

ra scrvcixcn, coin a veus erudites, per it

incomptahlcs pel•licules a lit tcievisio, en les

quals i amh tons assossegats en estat natural,

descriucn corn ha de Iluitar I'organisme per tal

de sobreviure. Les nostres imaginacions scmbien

inantenir-sc captives per aquest passat darwinia,

i persistiin en una manera de pensar del segle

passat, en la qual el petit organisnre es veu forcat

pcl gran medi ambient it adaptar-se o morir.

Tambe persistiin encara en el costum, igualment

del segle XIX, de pensar en aquest medi ambient

en termes d'aquella abstraccio tan dubtosa: la

materia. Considerem aquesta abstraccio coin

I'unica Cosa que es real, i considerern tambe que

Cl sea poder cosmic procedeix de la naturalesa

dc Its roses. L'Univcrs coin a contenidor pie

d'ohjectes materials, mantingut a Hoe per les

Ileis de la ffsica, i la vida coin a un accident

contingut pcl despietat abast d'adaptacio de

I'evolucio. Tot i que ens hagin dit innombrables

vegades que en I'atorn i en I'Univers hi ha mes

cspai bait que no pas matcria, i que, coin una

fiauta que requereix la seva geornetria de forats

i Cl sell nucli de buidor per tal dc produir la seva

nn.isica vibratbria, I'Univers es molt mes una

contposicio de musica quc no pas una aglo-

meracio de materia, tanmateix seguim pensant

en tcrnres dels %cets incontestahles que Galen pet-

it ies ciencies dares. No sembla pas tenir

importancia el que diuen els «pensadors tous>>

titian ens parlen de la illusio de la materia, tant

si son mfstics, artistes o ffsics, perque els qui

IIovcrncn cis estats i les disciplines academiques

insisteixen en que ells en sahen mes. que eis

grossos governen cis petits, i que nosaltres som

pocs i ells son molts, i, per tant, mes ens val

adaptar-nos o morir.

El poder de la imaginacio es tal, que tot alto

en que creiem ho podem originar veritablernent;

i, esent aixi, aquestacondiciodarwinianaencara

descriu la vida camuflada en els passadissos

d'heura de les nostres universitats i la vida

exposada en els carrers desamparats de les nostres

ciutats. L'aparicio, pet-6, d'innombrables

institute i programes culturals tries petits -coin

ara Lindisfarne- sembla indicar que a

1'estranger hi ha una nova cultura, en la qual el

petit institut pot desafiar la imaginacio dominant

de la gran institucio; i que aquestes noves

narratives en matematiques. ciencia i literatura

indiquen que part de lit nostra civilitzacio ja s'ha

traslladat a un mon nou.

Per descomptat, cl petit institut i la gran

institucio no haurien pas de ser considerate corn

un conjunt do dos pots, en el qual el petit to rao

i el gran esta equivocal; perque, si quelcom hem

apres de la perspicacia de les narratives de

simbiosi en la biologia de Lynn Margolis, es que

el petit i el gran cs necessiten l'un a I'altre. El

petit ensopega amb les innovations; el gran

reproducix aquelles innovacions en un sistema

estable, cs a dir, estable nomes per a un perfode

de temps mes Ilarg. Dc manera que el cianohacteri

fotosintetitzador es petit, pero el nombre

d'aquests cianobacteris transformadors de

I'atmosfera esdeve gran. Si horn examina la

teoria de Margulis, veritablernent visionaria, del

paper de les espiroquetes en la construccio de

I'arquitectura connexionadora del fus mitotic, el

tlagel espermatic i I'axon neural, comenga

d'apreciar que lit visio de la simhiosi i de

I'evolucio d'aquella autora to implications

polftiques tan profundes per a la nostra era de

reestructuracio electronica global, coin tingue la

visio de lit cornpetencia de Darwin per a I'era del

desenvolupament industrial.

Qoan horn comen4a a sentir un non Ilenguatge

en biologia cognoscitiva, es comen4a it demanar

si el reconeixcmcnt de la biologia podria portar-

nos it un nou reconeixement de la vida. El veil
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llenguatge dole biolegs de poblacio i dole
sociobiolegs era atomistic i rigid; Pero aquest
nou llenguatge parla de connexionisme, de xar-
xes neurals, d'enreixuts distributius i d'una
metadinamica, en la qual el comportament glo-
bal d'un sistema most^a propietats d'aprenen-
tatge i de naixents, i Hour camps d'accio
cogniscitius ( Maturana i Varcla, 1987). Si jo
mateix m'imagino ser un objecte en un
contenidor, invertire la meva identitat en
contenidors, ja siguin automobile, cases, banes o
estats-nacio, i considerare la majoria de lee
relacions que toquin lee moves fronteres com a
infraccions ame-n<t^adores d'aquella identitat.
Per alts bands, si em considero a mi mateix com
un proses, un nuvol en el eel o un embull d'algues
en el mar, aleshores ro considerare pas que
m'amenacin els altres nuvols o lee altres onades
que comparteixen ladinamicadel mcu sorgiment.
Per ale occidentals, amb els sous egos
invertits en Bens inconnexos, cotxes i propietats
privades, aixo pot semblar una manes de mirar
la villa excessivament budista o taoista; Pero un
dell efectes de la p/ane^it,.acid cle 1 'esnleric quc
portaren aquestes filosofies Orientals a la cultura
tecnologica d'Occident, ha eels[ el proporcio-
nar-nor altres models de coneixement, en el
precis moment en que efectuavem el canvi des
d'una societat industrial a una societal de la
informatics.

Que encara tenim dificultats en for cl canvi
de consiencia o coneixement per sortir d'una
mentalitat industrial, recta evident en els nostres
aforxts d'ozo» i «efectes d'hivernaclc». Pel fet
que pensem en termer de contenidors, ens pen-
semque hi ha un defora en elqua) podem Ilen4ar
cosec. Considerem que allo quc to un valor son
els objector i no pas lee relacions, i que, per Cant,
I'espai public es irrellevant. Algunes persones,
que afirmen ser els nostres liders politics
menysprearan quaslsevol atencio a I'espai pu-
blic com a liberalismc. Una filosofia politica
republicans com ayuesta (ale Estate Units) es,
naturalment, inadequada per a lee conditions
ecoli^giques dell anys noranta, i, tot i quc el
Pcrtit Democrats dell Estate Units es tot cervell,

hi ha liberals individuals que comencen a adonar-
se quc no pollen const-uir una filosofia politica
per ale anys noranta de lee rester de la mentalitat
industrial de la Depressio. Els anys noranta son
el periode en el goal haurem de canviar de
1'economia a 1'ecologia, com a cicncia que
governi el mon modern. De la mateixa nutncrc
cum 1'Escola do Xicagoproporciona I'orientaci6
per a Thscher, Khol, Reagan i Bush en els anys
vuitanta, pcnso quc, en els anys noranta I' Escola
Gaiana pot proporcionar-nos no una nova
ideologic, lino una nova comprcnsio per ale
complexos sistemes dinamics en els goals
ideologies oposades hen de coexistir, per
d'estructurar una ecologic del coneixement.

Aquest canvi des de I'economia a I'ea>logic
com a cicncia govcrnant del ruin modern, tambe
vindra per un canvi des de la c iencia
del comportament Hord-america cap a la historic
cultural planetaria, com a cane obligat per ale
future cientifics politics..lustament peryue en-
trem en una nova cultura, ens cal tenir una rerta
comprcnsio de que vol dircultura. Veritablement,
la cultura popular Hord-americans constitueix
un atractiu est^any, i pot ser molt instructive
sobre la forma de Ice cosec yue ens esperen; perb
la ciencia Hord-americans del comportament no
ho pot ser, perque es simultaniament massy
conductivieta i masse Hord-americans. Los
ecologies en el si de lee goals hi ha persones, no
son ecosistemes nurinics, son ecologies
culturals; i els valors dell or,anismes tenon molt
a dir sobre la manes en que creixen els arbres i
tlucix l'aigua. Per tractar els insuluhles pro-
blemes de la ^cnt c Irlanda del Nord, Beirut,
Palcstina o Azerbaitjan, hnurem de deixar de
considerar la gent com a problemes quc hxn de
ser results goon volguem trobar el sistema
correcte de o I'adequat model
econometric. Ens haurem de submergir en la
historic cultural, i aixo signifies no solament
recollir nostres estadisitiques, sin6 comprendre
cl veritable cur de la cultura en la revs Ilen^^ua,
mite, rcligio i art.

Tan bon punt comencem a comprcndre la
complexa dinamics de mcmbrana de lee eco-
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logies culturals. co[Ile n4arem it sortir del concepte

de 1'estat coin a contenidor o com it un tros de

terreny amb gespa, per anar cap a la idea de

I'organitzacio politica noematica (Thompson,

1986 i 1987). Aquest canvi d'enfocament

requereix un acte d'imaginacio Ines clue no pas

una recerca i recollida de dades; implicit un

movinient que ens allunyi de la contempiacio de

lit societal postindustrial coin a una col-lecci6

d'individus atoinitzats, que competeixen per

introduir dolars ills banes, gens en les femelles i

articles en les publicacions academiqLies. per

anar cap it una visi6 de proces simbiotic. en el

quill els grups formin constel-lacions de camps

d'acci6 cognoscitius que ens encoratgin a

mcravellar-nos it proposit del ,model que

connecta, (Bateson, 1979) el bane amb

I'ecoloeia, i la universitat amb I'Univers.

Si encara restem oherts it lit meravella i si lit

nostra imaginacio no es solament on magatzem

d' i inatges del passat. la nova ciencia de dinamica

planetaria ens proporciona una nova imatgeria i

ones noves perceptions amb les quills poder re-

visionar la naturalesa de la villa a la Terra. El

nostre pianeta no es pas on gran tros de rota amb

una capa Ilotosa de villa al damunt, en Lill eSpai

hostil, lose i newtonia. L'organisme no es pas

argila tova i passiva, subjectada at seu Iloc per un

mottle industrial de ferro Clue l'ohligui a

I'adaptacio. Tant el planeta coin Forganisme,

tart Cl macrocosmos coin Cl microcosmos, no

son costs contingudes. sin6 processos cons-

tructius. Son titi ncies do temps: riusdirigits per

riheres que ells mateixos esculpeixen per tal de

procrear un paisatge evolutiu. En la reimaginacio

de lit vella imat-c inecanicista del mon, els

hiolegs gaians miren cis origens de la nostra

atmosfera planetaria en Faire damunt nostre; els

origens de lit vida cellular per davall nostre en el

mar, i els origens de les xarxes neurals dintre

nostre en el cervell. Comencen it dir-nos que la

visi6 del veil mon acts objectes en on espai

continent, o dels organismes en ninxols forcosos,

no ens dira pas que Ii cal at mon per tat de saber

on ens trohem ara en el temps i en I'espai.

Un planeta. tin cervell i una cel-lula no poden

pas ser descrits completament com it objectes en

on espai euclidia, tant si s6n continents en una

hiosfera coin gees en el si d'una mot-lecula; ans

han de scr re-imaginats com aprocessos dinamics

que emanen de la seva fase-espai. Gain, Mont i

Vida son camps els d'accio que sorgeixen per it

la dinamica, per a la terra, el cervell i la eel-lula.

Si ja heu efectuat aquesta transformaci6 de

mentalitat, ja heu fet un pas endavant per sortir

de i'era de la bel•ligerant politica dell estats-

naci6 industrials; i us heu acostat molt mes a la

politica biosferica d'una cultura planetaria.

Horn pot notar quan els pobles no han fet

aquesta transformacio d'imaginacio, perque

miraran de resoldre tots els problemes politics

per mitja de la forga destructiva o imposant la

repressi6. Tant si es tracta d'un stalinista a

Russia, d' un membre dels ultradretistes escamots

de lit mort it El Salvador, coin Lin de ]a <<Naci6

Aria» als Estats Units, la resposta dels espaordits

as sempre espantosa. Per tant. la imaginacio no

es un passatemps ocios, sin6la generaci6 d' idees

que puguin calmar el terror per mitja de re-

explicar el mon. Es la imaginacio la que ens

exposa una visio del mon que come alguna

esperan4a per concedir it la humanitat una

transici6 rues airosa des d un mon a on altre. Si
sentiu que viviu en un moment de des-integracio,

les vostres activitats seran porugues i violentes.

Si sentiu que viviu en on moment de reintegracio

i de ressorgiment evolutiu, les vostres activitats

reran mes obertes i plenes d'esperanca i de

curios itat.Aixi, clones, la ciencia gaiana,

planetaria, ens ofereix una font inesgotablc
d'imatges i de penetrations per a] sorgiment
d'una cultura gaiana planetaria.

Si heu donat on cop dull al que escriu Lynn
Margulis per tal de pensar en la simbiosi i en
I'evoluci6 de la cel•lula (Margulis. 1981 ), po-
deu apreciarque els endosimbionts coinparteixen

un proces constructiu i no solament un espai
contenidor. El seu espai en la cel•lula es on
espai-estat, o espai-fase, i les mutiples dimen-
sions del fenomen ens diuen que allb que es
critic es la dinamica, i no simplement I'espai.
L'organ d'aquesta dinamica es una mcmhrana,



un llenguatge quimic i no pas una paret. Si
acceptem com a certa aquesta visio de la simbiosi
i de 1'evoluci6 de la cel• lula, ens podem re-
imaginar l'Orient Mitja i tota Europa, mentre
palestins, lituans , bascos i armenis adopten una
nova dinamica en un nou espai-fase. El petit
requereix el gran, pet-6 a vegades aixo significa
que, quan les coses esdevenen petites, el veil
gran deixa de ser prow gran. Si sou un cloroplast,
us cal una llum ; si sou un litua, el que us cal no
es pas el gran de la Unio Sovietica, sing el mes
gran embolcall de la civilitzacio europea.

Margulis ha sostingut que alguna vegada,
alguns organuls foren ingerits per la gran eel-Tula
amb I'esperanca de consumir-los com a aliment,
pet-6 van resultar ser indigeribles, hen aferrats al
seu propi DNA, i tan durs com minuscule; pero
pel fet que podien produir energia o oxigen, la
gran i lenta cel•lula descobri que els organuls
eren mes valuosos com a arquitectura que no pas
corn a aliment, de manera que la cel•lula
cucariotica segui el seu cami, topant amb algunes
noves transformacions evolutives sense haver-
s'ho proposal veritablement. Es clar que aquest
problera del petit i del gran no es pas solament
una metafora. sing una manera de comprendre
I'arquitectura del mon. Es veritablement el pro-
blema politic essencial d'aquest moment, i
conceptes del passat com ara <<sobirania territo-
rial» no ens ajudaran pas a resoldre el que son
processosmetaboiicsd'identitatmescomplexos
per als organuls culturals, en el si d'una
organitzacio politica noetica, electronica i glo-
bal.

Si en la persistent politica del nacionalisme
del segle XIX considereu els endosimbionts
com a una amenaca al vostre territori i al
contenidor en el qual conserveu la vostra iden-
titat, vol dir que tornareu a jugar al joc noucentis-
ta dels cowboys i dels indis, en el qual utilitza-
reu I'exercit per conquerirels salvatges i despres
construireu reserves per contenir els vencuts.

Hom pot apreciar tambe 1'irnpacte educatiu
de la dinamica de Gaia en la nostra imaginacio
del mon, si contemplern d'una nova manera el
problema global del contraband de cocama. La

visio internacionalistadel mon considerael trafic
de droga com a un soroll en el sistema de
transmissions de I'economia mundial, un soroll
que cal filtrar fora dels canals del comer4 mun-
dial per mitja d'una accio policial efectiva. Ates
que tant els EUA coin la URSS han invertit de
manera tan solida en el poder militar, han de
trobar un nou paper de postguerra freda a les
carissimes forces de defensa. A la cimera de
1'hivern a Malta, Gorvatxov i Bushes van referir
a la utilitzacio d'un cos de bombers per a les
conflagracions etniques. Gorvatxov preveia els
seus problemes it I'Azcrbaitjan, i Bush es
preparava per a la seva invasio de Panama i lit
seva utilitLacio de la Marina nord-americana
com a guardacostes planctari per patrullar at
llarg de les costes de Colombia. Tots dos
s'indicaren mutuament els seus desitjos de des-
viar els propis exercits del conflicts EUA-URSS
i adrecar-los cap a accions de policia mes pro-
peres a casa. D'altra Banda, la consideracio
mundial de la cultura planetaria esta uses instru'ida
per les perspicacies de les ecologies de la ment
i per politiques inconscients, i considera aquest
scroll de 1'economia de la droga corn una
informacio. De Ia matei xa manera que una ombra
es la descripcio d'una forma, una economia
submergida es la descripcio dun sistema
economic. Aleshores, 1'econornia Ilatinoame-
ricana de la cocaina, ans de ser marginal, es un
profund senyal de transicio i de tranformacio
historiques.

El trafic de cocama es un senyal del collapse
de la doctrina postbel•lica del deselvolupament
economic. Des de 1945, els EUA han enginyat
un sistema de desenvolupament internacional
que ha desvaloritzat Ies cultures tradicionals i ha
intentat reemplagar-les amb economies de servei
industrials i fins i tot postindustrials. Aixi, doncs,
els boscos son desposseits d'arbres per tal
d'instal•lar les granges de bestiar que calen, per
submi nistrar hamburgueses barites a les botigues
de McDonald's que hi ha als Estats Units. Pero
no hi ha absolutament cap diferencia moral entre
convertir un hose tropical en una hamburguesa i
convertir una fella de coca en cocaina. Ates que
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estudis recents suggereixen que els antibiotics i

les hormones de creixement que es donen al

hestiar en les granges d'alimentacic son

cancerigens. que l'cmbalatge de menjars rapids

amh escuma d'estirc contribueix al forat d'ozo,

i que la crenia de hoscos contribucix a I'efecte

hivernacle, horn podria dir que I'assalt sobre la

hiosfera i aquesta amenaya a la raca humana es

una amena4a encara Hies gran per la societal que

no pas la criminalitat del trafic de cocaina.

Ara be, no hi ha pas dubte que els index

d'homicidis a lea ciutats nord-americanes corn

ara Nova York, Detroit, Los Angeles i Washing-

ton pollen estar directament relacionats amb

I'economia de lit droga i amb les guerres entre

lords de la droga; de manera que el pernicios

d'aquesta situacio es clar i directe. Pero

I'enfocament republics-democrata es el de

pontificar sobre els horrors d'aquest trafic de

droga, i husquen aturar-lo amb una mena de joc

coin en lit seric do pel•liculcs de la televisio

Corrupci6 a Miami, que Homes desplega energia

cntre policies i Iladres per tal de mantenir el joc,

i no pas per tal d'eliminar aquella economia. Els

qui s'aprofiten de la prohibicio son cls poders

pohciacs-military, que rcben finangament, i els

criminals, la nrercaderia dell quals ve sostinguda

per un inconscient sisterna de suport de preus. El

nnrterialisme yuppie juga a favor dels dos

bandols, perque lit cocaina mante el frenetic

conier4, l'emissib de ,bons-escombraries», i els

raids corporatius de la classe empresarial dire-

ctiva; peso lit droga tambe mante I'economia

submergida i el flux monetari dell que estan,

estructuralment, en atur. Els hancs que reben els

diners blanquejats, els fan circular de bell non

cone a prestecs als paisos llatinoamericans; de

manera que el dente d'aquests paisos esdeve una

nova mena d'emissio de ,bons-escombraries»

nacional, que permet que els bancs portin a

terme una compra indirecte de I'estat-nacio,

ainh la suhseguent dispersi6 i venda dels seus

recursos. 1.'unica proteccib que to un pals

Ilatinoamerica contra aquesta adquisicio hostil

es I economia submergida dc les drogues. que Ii

retorna divises dures i Ii perniet comprar recur-

sos i propietats immobles nord-americans. En

reinvertir als Estats Units els diners blanquejats,

els Ilatinoamericans -tal corn elsjaponesos que

compren obligacions del tresor-estan comprant

«futurs de I'estat-nacio» dels Estats Units, en

comptes de mercaderies especifiques o collites

abans de la seva recol•leccio. Per tant,

I'endeutament es, de manera semblant a la

contaminacio, una organitzacio politica

inconscient, una manera de reemplacar la repre-

sentaci(i per la participacio en el joc global.

Esperem que, en el futur, quan estarem mes

instructs sobre la dinamica dell sistemes globals,

aquestes organitzacions politiques inconscients

i aquestes economies submergides seran

interpretades coin it espais-fase de les or-

ganitzacions politiques noetiques (Bateson,

I 972a).

Coin a dinamica de I'endeutament, I'eco-

nomia submergida es un proces endosimbiotic,

inseparable dels procesos metabolics de

1'econoinia it la hum del dia. Efectivarnent, els

Ilatinoamericans diuen: ,Per clue ens hem de

despullar dels nostres recursos per tal que

vosaltres pogueu construir les Torres de Trump

o gratacels per als bancs de Manhattan? Quina

diferencia hi ha entre l'cstil empresarial dels

anys vuitanta en l'economia a la Hum del din de

Donald Trump i i'economia submergida de

Noriega?». Ates que el trsfic Ilatinoamerica de

droga proporciona una massiva transferencia de

divisa dura, representa -tal coin I'OPEP en cis

anys setanta- una gran bossy comuna de dblars

en mans Ilatinoamericanes, que els permet de

recomprar la seva propia terra i tornar-nos la pi-

Iota tot comprant propietats nord-americanes.

No ha de sorprendre, dories, que no fos tan facil

de desarrelar Noriega, perque els sews batallons

de la « Dignitat>> es trobaven profundament

arrelats en el terreny del llaticontra el gringo. En

el nostre hemisferi, els Ilatinoamericans saben

que mai no envairein Canada de la manera coin

hem envait Mexic, Guatemala, Granada i

Panama; de forma que cls Ilatinoarnericans con-

sideren el nostre sentit anglo-saxo de justicia

abstracta i conceptual corn a una mistificacio
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racist it, i un fracas etnocentric per comprendre Ia
naturalesa dell valors d'una cultura diferent.

Si podeu compendre corn els mateixos
Ilatinoamericans es consideren corn els palestins
de l'imperialisme gringo -des dels dies de lit
servitud contractual de la United Fruit Company
fins als dies de les invasions de Mexic, Guate-
mala i Panama-, no us sorpendreu pas que els
seguidors de Noriega pensessin en termes de
Dignitat» i estessin disposats it morir per la

seva identitat. En termes de lit distinci6 de Dodd
entre «cultures de la vergonya>> i <<cultures de la
culpa>>, hem d'adonar-nos que les cultures de la
vergonya pensen en termes d'imatgeria, mentre
que les cultures de la culpa pensen en termes do
conceptes i abstraccions legals. Les cultures
Ilatines, islamiques i asiatiques son mes aviat
cultures de la vergonya que no pas cultures de la
culpa, i si les organitzacions politiques israclia-
nes nord-americanes i sovietiques intenten
mantenir les sever propies abstraccions amb lit
forga, no disposarem d'una cultura ecologica
planetaria en la qual la diferencia generi valors
en transacci6 it traves d'una membrana vivent.
sin6 que tindrem tin Beirut planetari. La nostra
capacitat de sortir do l'especie en perill en que
ens hem transformat per anar cap it un nou nivell
biologic de vida planetaria, depen actualment de
la nostra capacitat de compendre el nou
llenguatge de la biologia planetaria i de les
ecologies culturals.

Si esguardcm I'intim acoblament estructural
de 1'evoluci6 de les planter en diverses cultures
fins a les ecologies microcosmiques dels
neuroreceptors que vinculen aquestes subs-
tancies, podrem compendre que les planter i els
esscrs humans han coevolucionat tan con-
juntament, que el concepte d'«addicci6» es tan
culturalment dependent corn el cOIIccpte
d'<<il.legal>>. El costat ombrivol del nostre siste-
rna nervi6s, tan fabulosament sensitiu, rau en
que es extrernadament obert it I'aprenentatge, i
apren it vincular-se estretament amb el cafe, el
te, la xocolata, el tabac, la coca-cola, la diet
pepsi, I'alcohol, el valium, i fins i tot amb la
porqueria dels colorants i els additius dels

aliments. Al llarg de la historia, diverses societats
han muntat ecologies culturals en les quills unit
planta determinada (ja sigui la Soma d'Indra, el
blat de moro de Quetzalcoatl, o cl to de Boddhi
Dharma) servia com it planta ritual, que podia fer
conscients els esser humans de la membrana
entre cultura i naturalesa. Les llegendarics
parpelles de Boddhi son, en elles mateixes, una
Tina membrana entre el dormir i I'estar despert,
entre la ionorancia i la il-lustracio, i quan queicn
a terra per aixecar-se'n novament coin it fuller
de te, expressaven I'homologia d'una membra-
na i de I'altra.

Tanmateix, el nivell deific que enlla4a ccl i
terra, ha estat sempre obscurit per un nivell
demoniac que Iliga la terra amb I'infern. do
manera que I'addiccio no es pas un simple pro-
blema que pot ser eliminat per una senzilla
interdicci6. Dc fet, lit interdicci6 social pot
incrementar el pendent en la conca de l'atracci6.
El que cal es una molt mes complexa resposta
cultural de compassio i de repressio: una de
semblant a la resposta legislativa que elirnina
1'economia submergida de lit Prohibici6 i la
resposta espiritual que inspirit lit fundaci6
d'Alcoholics Anonims (Bateson, 1972b).

Una percepci6 sistematica coin aquesta ens
sensibilitzaria per coniprendre Ilum i ombra en
lit circulaci6 de diners i de planter en I'economia
global. L'ambaixador de Colombia demana fa
poc al Congres poder canviar la nostra inconsci-
ent economic submergida de suport del prcu de
lit cocama i fer-nos nord-americans conscients,
pero vam trobar massa dificil d'encarar-nos amb
el problema, perque per aixo ens caldria perdre
algunes de les nostres illusions i no hi hauria
motiu per als drames de la televisi6. en els quills
el president esdeve popular amb una demostraci6
de forga mentrc envia els militars a protegir el
nostre estat d'inconsciencia.

En una comprensi6 gaiana de la dinamica
planetaria podem cornen4ar it emprar Lill IIOLI
Ilenguatge per compendre la dinamica de Ies
ecologies culturals en el si d' una biosfera. Podem
comcngar it entendre que les economics
submergides son descripcions de les formes
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metahbliques do les economies a la Ilum del dia,
i que Noriega i Bush es troben vinculats per mes
historia que la del regist-e de la conversa a traves
de lit CIA. EI president imperial i el dictador
anticomunistaclientde lit CIA son endosimbions
que han estat vivint durant algun temps, I'un fora
de lalt-e.

La savicsa convencional de I'esquerracons i-
dera aquesta situaci6 coin una perfecta acusaci6
al difunt capitalisnre i coin un argument per
rempla4ar-lo pcl socialisme internacional. Pero
cl prohlema en aquesta mena de joc entre
ideologies dc dreta i esquerra ran en clue el
movinlerit del pensament resta enroscat a la
mateixa base industrial, i no va enlloc. La
corrupci6 de I'airc, de I'aigua i del sol encara es
pitjor en els paisos socialistes de l' Europa orien-
tal clue no pas en cis paisos capitalistes de
I'occidental. A la transici6, des d' Una manera de
conscienciaci6ideologicait unit altrad'ecologica
Ii cal clue ens taslladem it un altre nivell de
consciencia mes enlla de l'esquerra i lit dreta; i
per aquest nivell, la teoria de Gaia pot resultar
molt instructiva. perque demostra coin les
oposicions coin ara ocea i continent, encara
poden ser constitutives del tot, en el com-
portament dinamic global.

De la mateixa manera coin la filosofia

mecanistica de Ia ciencia interactua amb el

capitalism industrial per donar-nos el m6n so-

cial d'estats-nacio, fabriqucs i escoles amb els

sous Ilibres de paper i el seu paper moneda,

actualment es aquest m6n nou de biologia

cognoscitiva el que interactua amb el mOn

electronic de la intel•ligcncia artificial, de les

hranques d'inversions, de video-arts i de musica

pop. A I'cpoca de Ies biblioteques publiques que

dcixcn Ilibres i de I'educaci6 de masses, un

cscriptor coil Charles Dickens podria esdevenir

una figura publica i una estrella popular del

circuit de lectors. Pero actualment, en aquest

canvi des de l'cducaci6 dc masses cap a

I'entreteniment do masses, els personatges

celebres esdevenen la nova moneda de

I'intercanvi social. El personatge celebre, ja

sigui una estrella del rock o un president, es

pagat per ser farads. de manera que els savis i els
poderosos rester Mures per trcballar en pan,
mentre que els que no tenen poder se senten
confirmats coin it subdits Ileials del majestuos
reialme electronic.

A la cadena de televisi6 CNN, les Noticies de

I'Entreteniment son facilitades paral-lelament

amb cis esdeveniments del dia en politica i en

economia, perque, en una societat electronica,

1'Entreteniment es totes dues cores. Allo que

celebra tin personatge celebre 6s unit participaci6

de fantasia en 1'organitzaci6 politica noetica, i

aixo es mes significatiu emocionalment per a

1'ex-ciutada que no pas la representaci6 mental

en una republica literata. Es clar que aquesta

condici6 d'electropagesia i de voluntaria servi-

tud intellectual it la fantasia es repugnant per als

intel-lectuals dels dies de la civilitzaci6literaria,

pero ens hem d'encarar amb la nostra propia

realitat: Ies nostres obres no arriben it les ments

i als cors de la gent en una societat de mitjans

informatics, perque els intervals de la seva

atenci6 s'han escurgat, i la lectura ha deixat de

representar per a la gent un proces social

constructiu. La meva esperan4a es que aquesta

perdua de cultura stout temporal, coin la perdua

de cultm-a oral que precedi el sorgiment de la

literatura en I'Atencs classica, i que el futur

model electronic de participaci6 en una

organitzaci6 politica musical, alliberi I'elec-

tropagesia dc la seva esclavitud it la televisi6.

Tanmateix, resistir una altra elecci6 de president

nord-america corn lit darrera, podria convertir

aquesta esperan4a en desesperanca.

En la historia, les transicions mai no han
estat airoses ni facils, i la nostra no es pas una
excepci6. A partir de la moneda electronica i de
la musica i I'entretcniment electronics, ens arri-
ba un nou enreixat distributiu planetari: coin un
gran escull dc corall, que es el gran producte
final d'un petit proces de vida. En tots aquests
processos evolutius de que Francois Jacob
anomena potineria i que Francisco Varela
anomena <<el natural anar a la deriva» (Maturana
i Varcla, 1987) no hi ha una selecci6 natural que
trii qui es el mes ben adaptat al medi ambient,



que en ell mateix no es res mes que un record
cristal•li del passat. I no hi ha cap dinastia
Rockefeller que organitzi el mon gracies a una
conspiracio trilateral. Pero evidentment que hi
ha una complexitat fractal, una autoorganitzacio
procedent del soroll, i nous i emergents camps
d'acci6 que interactuen de manera sincronica i
imprevisible. En un sistema com aquest, els
individus no saben pas que estan fent i certament
no estan controlats. El cianobacteri no decidi pas
crear una atmosfera que portes oxigen, de ]a
mateixa maneraque nosaltres no hem pas decidit
de crear un forat a la capa d'oz6 o un efecte
d' hivernacle. Nosaltres hemrodejat els productes
industrials que volem produir en massa amb un
nou embolcall postindustrial d'informaci6
publicitaria, i aquest embolcall de publicitat ens
ha encoratjat a avergonyir-nos d'estar prenent la
intimitat, i aixo ha generat el seu oposat, mentre
que ens veiem forgats a enfrontar-nos amb el
nostre nou espai public pudent, la containinada
biosfera en la qual prenern is nostra vida
comuna.

Per descomptat, el proces de I'evoluci6 cul-
tural no es pas completament negatiu, perque el
desti es sovint la manera com una vella societat
expressa la seva incapacitat d'imaginar-se'n una
altra de nova que sorgeix. El nostre electronic,
inconscient, planetari Urnwelt de publicitat ens
porta a crear un conscient uinwelt electronic d' in-
tel.ligencia artificial, en la qual la tecnologia i
I'ecologia son reestructurades en el si de
biosferes. Aquestes biosferes en les quals
s'entrecreuen 1'electr6nica i la microbiologia
son tan penes de potencial evolutiu com els
pobles neolitics de fa deu mil anys. No son pas
contenidors, bancs genetics, sin6 recipients o,
en el Ilenguatge de John Todd, alambins per a
una nova alquimia. Sense la percepci6 dels ci-
entifics gaians corn Todd, Lovelock, Margulis i
Varela, aquest canvi des de la civilitzaci6

postindustrial a la cultura planetaria no sera
possible.

En qualsevol canvi des del veil cap al nou, el
nou noes pot pas inferir a partir del vel 1. Hom no
pot pas inferir la vida per mitja de rnirar-se el

mar pre-biotic, i horn no pot pas inferir la societat
agricola mirant-se unes quantes dones quc
decideixen anar a recollir algunes herbes
salvatges it les vessants de les muntanyes de
Zagros, fa uns deu mil anys. 1, per tant, hom no
pot pas inferir la dinamica global de la cultura
planetaria. mirant la base dels estats-naci6
industrials o la cobdicia dels corredors de « bons-
escombraries» i dels banquers d'inversions. Els
comerciants fan diners, de la mateixa manera
que els cianobacteris fan oxigen. Es tracta de
com responen al corrent historic en el qual
troben que s'estan movent. Podeu estar segurs
que la majoria dels homes de negocis no pensen
pas en el canvi d'una organitzaci6 politica na-
cional i industrial cap a una organitzaci6 politica
neotica planetaria, en la qual les identitats esti-
guin basades mes en la musica que no pas en la
materia, en un Ilenguatge que es mes cantat que
no pas parlat.

Actualment hom pot comencar a comprendre
perque cada petit estat-naci6 desitja term- la seva
darrera oportunitat, car ens trobern veritablement
en I'etapa de la darrera oportunitat per ser-ho i,
per tant, els bascos i quebequesos, els lituans i
els hopi, ja ban deixat de sentir-se com it casa
seva dintre dels destins nacionals manifestos
dels seus respectius Espanya, Canada, Russia o
Nord-america. En el gegantisme que es sempre
caracterisitic de les formes que desapareixen
siguin dinosaures, pals de totem o vaixells do
vela, el geganti estat-naci6, amb la seva identitat
basada en el sol, es troba en canvi de desapareixer,
car, en les organitzacions politiques noetiques
del segle XXI la identitat es basa en el rendiment
del jo en el si de la musica que ens envolta.

L'organitzaci6 politica noetica es un espai-
fase en el qual la dinamica s'expressa a si mateixa

a traves de mes de les trey dimensions de
localitzaci6 extensiva. Essent aixi, lit gent que
visqui en la mateixa organitzacio politica noetica
pot estar separada per un espai convencional,
euclidia. Si horn deixa d'efectuar la transformaci6

de la imaginaci6 matematica propia, i es
culturalment incapac de treure Ia propia identitat
de la dinamica multidimensional, aleshores hom



pot implosionar en una condicio de terror

paranoide i de terrorisme . Aquest collapse

implicaria una situacio, no pas de cultura

planetaria , sing d ' entropia cultural , en la qual hi

ha una guerra de tots contra tots : armenis contra

azerbaitjans , palestins contra israelians , bulgars

contra torts , romanesos contra hongaresos,

separatistes del Ju ra contra bernesos i bascos

contra castellans . Totes aquestes cultures estan

esdevenint calentes , perque en I'alliberament de

calordurant Iafase del canvi desde lacivilitzacio

it la planetitzacio , les cultures humanes

tradicionals problablement no tenen futur , Ilevat

corn a art . La gent que sembla comprendre aixo

de manera instintiva son els negres ; i aquest es

el motiu que, des del jazz negre fins ales cangons

de rap i fart dels grafits, els negres han estat

Iiders polifacetics en el sorgiment d'or-

ganitzacions politiques noetiques . Ates que els

afroamericans foren els primers pobles

desposseits de la seva cultura tradicional, no ens

ha de sorprendre que hagin estat capacos de

prendre el lideratge en prefigurar el sorgiment

de la dinamica del caos i d'organitzacions

politiques musicals en I'elaboracio del jazz, top

i pop, musica i matematiques, sofisticacio

acrocspacial i bergants de carrer. Son els

clahoradors d'aquesta transforrnacio , car, en la

dinamica dels caos d'aquesta complexa cultura

planetaria , cap burocracia de tecnocrates amb

camisa Blanca de la NASA no seria capaq de

parir el canvi des de la materia a la musica corn

it base del valor economic i d'identitat social.

Per tal de liderar el mon en la seva sortida de
la perillosa situacio d'entropia cultural i del
collapse simultani de totes les cultures humanes
tradicionals , els nord-americans han d'expressar
de hell nou el lideratge global que mostraren el
1945. Corn que ]'art popular nornes es part de
I'ccologia planetaria de la ment, ens cal conti-
nuar Cl nostre desenvolupament de tecnologies
acroespacials. A nivell geopolitic, nosaltres els
nord-,unericans hem de respondre amb rapidesa
i de manera imaginativa al sorgiment de ('Europa
orient:. tot rescatant el nostre ex-enemic , l'anti-
gga Unio Sovietica . D'una Banda , hauriem

d'insistir en desenvolupar el proces de drets

humans de Helsinki; i de I'altra, hauriem

d'acceptar I'oferta per a un programa especial

conjunt soviet-nord-america, de manera que
1'economia cientifica planetaria pugui elevar els
nostres horitzons i mantenir Ia nostra participacio

en una cultura planetaria. Pero, al mateix temps,

hem d'anar-nos-en de la nostra politica

imperialista de la Doctrina Monroe i del Mani-

fest Desti, per adonar-nos que els dies de Teddy

o de Franklin Roosvelt han desaparegut per
sempre. De la mateixa manera corn els soviets

hauran d'entrar en nous temes de simbiosi amb

els pobles dels Paisos Baltics ode ]Asia Central,

nosaltres, els nord-americans, haurem de

comencar a escoltar, amb novel orelles, el que

han estat intentant dir-nos els polinesis, els

]latinoamericans, els que]• ^quesos o la nacio
hopi. Haurem d'arribar a una nova comprensio

del petit i del gran, i nomes una mes profunda
comprensio del planeta corn a gran ens pot
proporcionar la perspicacia que ens cal per tal

d'apreciar la critica vida enzimatica del petit.
Si el nou no es inferible a partir del veil, es

tanmateix imaginable, i aquest es el motiu pel
qual els escriptors i els artistes imaginatius ens
poden ensenyar algunes cbses, que els cientifics
i els politics no ens poden ensenyar ells tots sols.
Els politics i els homes de negocis republicans es
pensen que el capitalisme ha triornfat sobre el
comunisme perque Deu ho ha volgut. Pero no es
pas la ideologic del capitalisme alto que ha
vencut la ideologia del comunisme sing que les
estructures de centre i periferia, nord-arnericanes
o russes, son incapaces de mantenir identitats
territorials en la dinamica del caos d'un flux
planetari d'informacio electronica. El capita-
lisme postindustrial, en traslladar-se des del
centralisme industrial britanic cap al
policentrisme electronic de Massachusetts,
California i Japo, esdevingue molt mes expressiu
dels estats dinamics d' <<auto-organitzacio a partir
del soroll». Tant l'imperi centralitzador corn
I'estat-nacio industrial es dissolen. Els
endosimbionts per a ]a cel•Iula planetaria no son
]'estat territorial, sing els organuls que
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produeixen entitat, el bioma cultural. La
mentalitat industrial, que voldria anivellar un
poble romanes per tal de reemplacar-lo per un
complex agroindustrial, o assecar un aquifer
continental per tal de reemplacar un prat
geneticament divers per un monocultiu de blat
de Kansas ple d'insecticides, es veu desafiada
per tot arreu per les revolter de la cultura i de la
naturalesa.

H. G. Wells digue que el futur 6S unit CUrsa
entre la catastrofe i l'educacio. Els anys noranta
son la darrera etapa de la cursa. Si continuem
pensant amb la vella mentalitat; si creiem que un
modest gen come una peculiaritat modesta; que
unit nacio conte una identitat sobirana ; i que un
planeta es un contenidor amb sistemes de suport
de vida, aleshores el que farem sera manipular
Bens, nacions i biosferes per tal d'enginyar la
nostra ben merescuda extincio. Si, d'altra Ban-
da, comprendm que la completa ecologia dels
enzims en el citoplasma corn tambe la dinamica
morfologica del doblegament del filament del
DNA originen I'herencia, nosaltres nateixos
experimentariem un diferent flux a traves del
temps, en el quill continuarem degenerant
descendents. Si teniu una imaginacio gaiana de
la dinamica planetaria, comprendreu que els
endosimbionts comparteixen processos me-
tabolics, i invertireu la vostra identitat en aquest
proces constructiu de vida planetaria, mes que
no pas en el contenidor anomenat estat-nacio. 1,
per tant, els russos o els palestins esdevindran
constitutius de lit vostra identitat, no corn a
I'ombra, I'enemic odiat que us cal per tal de
recolzar la vostra economia militar, sing el
company simbiotic en I'ecologia cultural del
vostre bioma. En actuar per salvar-los, ens
salvem.

Per tal de comprendre les relacions politiques
entre I'efecte hivernacle i les revolucions a
l'Europa de 1'est, hom ha de tenir una visio
diferent de la dinamica de les cultures i de les
ecologies. La imposicio forcada de les velles
ideologies nomes menara a continues explosions

de violencia en cicles de supressio des del centre
i de terrorisme des de la periferia. El que cal no

es una analisi de les relacions internacionals per
part d'un conjunt d'experts academics, sing una
re-imaginacio del mein. En aquesta tasca no hi ha
experts, i tots som necessaris, car, mentre els
poderosos es reunicixen en les sever cambres,
algun adolescent que passi pcI carrer ens pot
demostrarque ]a saviesaes assequible perquatre
rats.
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