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Relacions
NATURA URBANA. Cal anar alerta a l'hora de fer certes afirmacions, com la que sovint sentim
des d'un vessant "new-age": tot està relacionat amb tot. Les interaccions o relacions que poden
haver-hi entre els diferents elements d'un sistema són limitades.

Relacions causals.

No és cert que tot està relacionat amb tot. Hi ha relacions que es donen en menor i major grau i
altres, per molt que existeixin els elements que es podrien relacionar, mai no es relacionen, no
coincideixen ni en l'espai ni en el temps.
Charles Darwin, en "L'origen de les espècies", ens proposava un clar exemple de relacions. Deia
que els ratolins són perjudicials per als trèvols. Els ratolins de camp destrueixen els nius dels
borinots i com que aquest ajuden a la pol·linització de la planta del trèvol aleshores, si no n'hi ha,
no hi ha la pol·linització i tampoc trèvols. Darwin també comentava que hi havia observacions
empíriques que afirmaven que on hi ha més gats i ha menys ratolins i més borinots i trèvols, per
tant.
Ernst Haeckel, pare de l'ecologia (ciència ecològica), primer, i T. H. Huxley, amic i conegut de
Darwin, després, hi afegiren salsa a l'exemple, tot fent broma, fins a portar-lo a l'absurd. Haeckel
deia que tenien més vaques al voltant de les ciutats perquè hi havia més gats que afavorien, a
la llarga, el creixement dels trèvols dels quals s'alimentaven les vaques. Huxley afirmava que les
vídues britàniques no es tornaven a casar, però cuidaven els gats de les ciutats, així teníem més
vaques que contribuïen a la producció de carn de vedella, la base de l'alimentació dels soldats de
l'Imperi Britànic. Les vídues sorgides de les guerres de l'Imperi acabaven contribuint en la bona
alimentació dels soldats.
Massa rebuscat per ser cert. Aquí no s'han tingut en compte ni el grau de les relacions ni la
freqüència al llarg del temps. És molt poc probable, per exemple, que un batec d'ales d'una
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papallona a la xina provoqui un huracà a l'altre extrem del planeta. Malgrat tot, potser no cal ser
tan categòric i podem dir que tot està relacionat amb tot, però amb certa mesura. Hi ha elements que
de moment no interaccionen o si ho fan és de manera insignificant. El nombre de relacions o
interaccions possibles sempre és molt més alt que el nombre d'interaccions o relacions reals i
es fa difícil que tot es relacioni amb tot.
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