
Introdução

O Manifesto de um Messias

Permitam que me apresente. Chamo-me Carlos Magdalena e
sou apaixonado por plantas.
Em 2010, fui apelidado de «El Mesías de las Plantas» por

Pablo Tuñón, um jornalista que escreveu sobre o meu trabalho no
jornal espanhol La Nueva España. Suspeito de que o nome se ins-
pirou em parte na minha barba e cabelo compridos pós-bíblicos
(embora pré-hipsters), bem como no facto de eu dedicar uma
grande parte do meu tempo a salvar plantas que se encontram à
beira da extinção.

Esta alcunha alcançou um público de dimensão mundial
quando Sir David Attenborough a mencionou enquanto me entre-
vistava para Kingdom of Plants, uma série filmada nos Jardins Bo-
tânicos Reais de Kew. «Messias das Plantas» rapidamente se tornou
o meu epíteto nos media, proporcionando amplas oportunidades
de troça junto de amigos e colegas. A minha família, em particu-
lar, adora a ideia de a minha mãe chegar à varanda e gritar:
«Ele não é o Messias, ele é mas é um grandessíssimo malandro!»
ao estilo do lendário sketch do filme A Vida de Brian dos Monty
Python.

Não entre, porém, em pânico. Não tenho nenhum complexo
messiânico.



Fui recentemente ao dicionário consultar a palavra messias.
Havia diversas definições: «líder considerado salvador de deter-
minado país, grupo ou causa», «líder zeloso de determinadas cau-
sas ou projectos», «salvador» e «mensageiro». Estou a tentar ser
tudo isso.

A minha missão consiste em consciencializá-lo para a impor-
tância exacta que as plantas têm para nós; na verdade, sou obce-
cado por essa ideia. Quero contar-lhe tudo acerca delas e do que
fazem por nós, de como são cruciais para a nossa sobrevivência,
e das inúmeras razões que temos para as salvarmos. As plantas
constituem a chave do futuro do planeta — isto é, o nosso e o dos
nossos filhos —, mas, apesar disso, são dadas por adquiridas dia-
riamente por milhares de milhões de pessoas, minimizando cons-
tantemente os benefícios com que nos brindam. E eu sinto-me
frustrado, por vezes mesmo furioso, com toda esta ignorância e
indiferença.

Podemos querer fechar os olhos à realidade, mas as plantas
são a base de tudo, seja directa, seja indirectamente. Fornecem-
-nos o ar que respiramos; vestem-nos, curam-nos e protegem-nos;
providenciam-nos abrigo, alimento diário e bebida. Pensemos em
medicamentos, materiais de construção, papel, borracha para os
pneus dos nossos carros, contraceptivos, algodão para calças de
ganga e linho para vestidos. Pensemos em pão, ervilhas, chá,
sumo de laranja, cerveja e vinho. Pensemos na Coca-Cola. E pen-
semos também em como as vacas comem erva, forragem ou feno,
para depois nos garantirem carne e leite; ou em como as galinhas
comem milho, trigo e sementes para nos darem ovos, como as
ovelhas comem erva para nos fornecerem lã.

Como vemos, as plantas são os nossos maiores servidores,
ainda que também os mais humildes; cuidam de nós todos os dias,
de todas as formas possíveis. Sem elas, não sobreviveríamos. Tão
simples como isso.

Em troca da sua generosidade, tratamo-las inacreditavel-
mente mal. Não lhes atribuímos o valor que merecem e subesti-
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mamo-las dramaticamente. Não as tratamos como servidoras,
mas como escravas. Os seus lares são destruídos, as suas famílias
dizimadas. Obrigamo-las a produzir em massa, aspergimo-las
com produtos químicos sintéticos. Não há só pecuária industrial,
mas também agricultura industrial, e o respectivo custo ambien-
tal pode ser igualmente destrutivo (a produção insustentável de
óleo de palma é apenas mais um exemplo triste disto).

Destruímos florestas tropicais para plantar espécies em solos
incapazes de as sustentar. Insensíveis aos tesouros que as flores-
tas podem guardar dentro de si, levamos a fauna e a flora a níveis
de perigosidade crítica e mesmo à extinção. Durante a exploração
e a expansão coloniais, introduzimos cabras em ilhas onde pastaram
sem contemplações a flora nativa única e delicada até nenhuma
restar, retirando a «cola verde» que estabilizava o solo e gerando
problemas de erosão que eliminaram o coberto vegetal de ilhas
inteiras. Introduzimos ervas invasoras: provocámos uma morte
sufocante e insidiosa, asfixiando a flora local sob uma forma si-
nistra de colonialismo botânico. Mesmo nos nossos dias, cons-
truímos habitações sobre solo agrícola, espalhando quilómetros
sem fim de alcatrão inerte debruado a branco sobre o que eram
em tempos floridos prados naturais, fechando o espírito às con-
sequências. É uma exibição de «cegueira vegetal» de proporções
epidémicas. E com a destruição das plantas, destruímos igual-
mente a fauna. Espécies inteiras de aves, mamíferos e insectos —
desaparecidas para sempre. Raramente paramos sequer para pen-
sar no que estamos a fazer e, quando ocasionalmente o fazemos,
continuamos a não ter verdadeira noção das consequências.

Fizemos um corte com milénios e milénios de contacto di-
recto com as plantas; desde a Revolução Industrial, a maioria da
população dos países desenvolvidos nunca trabalhou e raramente
conviveu com elas. Na deslocação que se deu do campo para a
cidade, perdemos o nosso vínculo directo com as plantas.

Boa parte do problema reside no facto de as plantas não po-
derem falar, o que quer que lhes façamos, não poderem defender
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a sua causa, nem advertir-nos para a loucura da sua destruição,
nem tão pouco recordar-nos a sua importância elevando a voz ou
dando um murro na mesa. As plantas não sangram quando as
despedaçamos, não gritam quando as queimamos. Não são capa-
zes de escrever uma mensagem num livro. Precisam de alguém
que o faça por elas.

Se não conseguem produzir sementes que garantam a sua
sobrevivência, por as suas populações estarem tão fragmentadas
ou reduzidas, ou se as sobreviventes se limitam a lutar pela vida,
precisam de alguém que fale em seu nome. Precisam de alguém
que diga: «Não tolerarei a extinção.» Alguém que compreenda a
ciência das plantas e lute apaixonadamente pela sua causa, ser-
vindo-se de todos os meios possíveis para assegurar a sua sobre-
vivência.

Muitos dos grandes jardins do mundo, como os de Kew, não
se destinam meramente à educação e entretenimento públicos.
Na verdade, recolhem e conservam espécies raras, tanto cultiva-
das como no seu ambiente natural, preservando-as da destruição
e disponibilizando-as à ciência, e fazem-no há muitas gerações.
O génio colectivo académico e horticulturista do seu pessoal não
tem rival e as suas colecções têm renome mundial. Mas por mais
empenhados e apaixonados que sejam, precisam de alguém que
difunda a sua mensagem numa escala global.

Quero ser esse alguém.
Quero consciencializar o mundo para tudo aquilo que as

plantas fazem por nós. Quero que lhes atribuamos valor e apre-
ciemos o que fazem por nós. Quero que compreendamos a sua
importância para a nossa sobrevivência e a sobrevivência das nos-
sas famílias — dos nossos bebés, avós e gerações futuras. Quero
que tenhamos a mais perfeita noção de que, sem elas, morrería-
mos, e morreria connosco a maioria dos seres vivos da terra e do
ar. Quero que nos deixemos entusiasmar pela importância da con-
servação, quero que nos enchamos da determinação de nunca de-
sistirmos, ainda que só reste uma única planta em todo o mundo.
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Quero que compreendamos de tal forma a importância das plan-
tas que nos sintamos compelidos a fazer algo por elas.

Um messias não pode alterar atitudes sem apoiantes que pre-
guem o evangelho. No que toca à conservação, precisamos de pai-
xão, de motivação e de acção. Está na hora da mudança.

Quero que este livro dê início a essa mudança. As pessoas
precisam das plantas e as plantas precisam das pessoas. Espalhar
essa mensagem começa por mim e por si.
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