
En efecte, el Programa 
ITER (International Ther-
monuclear Experimen-
tal Reactor) pretén tam-
bé produir un reactor nu-
clear de fusió, però no ho 
veu possible fins al 2035 
0 2045, tot i que és el més 
gran projecte de recerca 
mai concebut i que, a par-
tir d’uns esperançadors 
primers resultats obtin-
guts l’any 1991, hi parti-
cipen des de l’any 2006 
la Unió Europea, Rússia, 
els Estats Units, Corea 
del Sud, la Xina, l’Índia i 
el Japó. 
 Mentrestant, la frac-
tura hidràulica (fracking) 
va fent via a marxes for-
çades. És una tècnica per 
a extreure hidrocarburs 
atrapats en roques pro-
fundes. Consisteix a per-
forar un pou i injectar-
hi aigua i additius a mol-
ta pressió fins a fissurar 
les roques impregnades 
d’hidrocarburs i fer-los emergir a 
l’exterior pel mateix pou. La nove-
tat és que ara s’està utilitzant per ob-
tenir gas metà (gas natural) de deter-
minats esquists o pissarres (shale gas). 
Gràcies al fracking, les reserves esti-
mades de gas natural tripliquen les 
anteriorment conegudes, segons la 
EIA (Energy Information Adminis-
tration) del Estats Units. 
 Totes aquestes bones notícies apa-
rents tenen una contralectura. La fu-
sió nuclear, que emula els processos 
que tenen lloc al Sol, aspira a unir 
dos nuclis d’hidrogen (deuteri) en 
un nucli d’heli, la qual cosa allibera 
quantitats ingents d’energia. D’hi-
drogen n’hi ha tant com se vulgui 

Energia a dojo
El ‘fracking’ i la fusió nuclear crean expectatives però també obren nous interrogants

S
i vostè entra al web de 
l’empresa Lockheed Mar-
tin (www.lockheedmar-
tin.com) rebrà informa-
ció sobre el nou caça F-35, 

capaç d’enlairar-se en una pista cur-
ta i d’aterrar verticalment, o sobre 
l’Orion Multi-Purpose Crew Vehicle, 
un satèl·lit artificial polivalent i tri-
pulable. No se n’estranyi: Lockheed 
Cooporation, ancessora de Lockheed 
Martin, fabricà artefactes voladors 
des de 1912, entre els quals el famós 
avió de transport C-130 Hercules o 
l’enlluernador L-1049 Super Conste-
llation, el súmmum d’avió comerci-
al en els anys cinquanta. Lockheed 
Martin és una sòlida companyia cali-
forniana, també capaç de fabricar 
vaixells, helicòpters o míssils, que té 
116.000 treballadors i una factura-
ció anual de 45.000 milions de dò-
lars..

AL WEB en qüestió, al costat 
d’una aclaparadora oferta de pa-
rafernàlia bèl·lica ultramoderna, 
s’anuncia que ben aviat Lockheed 
Martin posarà al mercat un revoluci-
onari reactor nuclear de fusió. Com 
aquell que res, pot llegir-s’hi que el 
reactor serà prou petit per cabre en 
un camió i prou potent per proporci-
onar l’energia que necessita una ciu-
tat de 100.000 habitants (de 100.000 
nord-americans, cal entendre, que 
equival energèticament a una ciu-
tat tercermundista d’1.000.000). O 
es tracta d’un bluf considerable, o és 
una notícia de gran transcendència. 

i els residus radioactius resultants 
són escassament rellevants, contrà-
riament al que passa amb la fissió nu-
clear de les centrals actuals. El cas és 
que ja sabem fer aquesta fusió: es diu 
bomba d’hidrogen. La gràcia és con-
finar magnèticament de tal manera 
la reacció de fusió que en comptes 
d’una bomba tinguem un reactor. 
El programa ITER o l’artefacte anun-
ciat per Lockheed Martin perseguei-
xen justament això, però cal estar 
molt segur que res no es descontro-
li... La contralectura de la fractura hi-
dràulica per a obtenir gas d’esquist, 
a son torn, és que té serioses contra-
indicacions ambientals si no es res-
pecta un protocol d’actuació molt es-

tricte: consumeix aigua, emet me-
tà a l’atmosfera, pot induir sismes, 
afectar les capes freàtiques o alte-
rar el paisatge, etcetera (foteses, 
per a alguns...). 

PARAL·LELAMENT a tot 
això, s’obre pas una altra manera 
de veure les coses. En comptes de 
perseguir un mític Eldorado ener-
gètic (més versemblant a llarg ter-
mini en el cas de la fusió que en el 
del gas d’esquist, per cert), hi ha 
qui tracta de moderar la demanda. 
Naturalment, aquesta aspiració és 
immediatament ridiculitzada pels 
comercialitzadors d’hidrocarburs, 
molt competents en el seu ram, pe-
rò avesats a basar el seu negoci en la 
ineficiència dels seus clients. Freda-
ment considerada, la posició dels 
partidaris de la contenció (estal-
vi, eficiència i suficiència) és molt 
raonable. Més que guanyar molt, 
pretenen gastar poc. És un princi-
pi de bona administració. És clar, si 
guanyen bastant i no gasten gaire, 
molt millor, de manera que hi ha 
camp per córrer. Per això, confiar 
només en la sort (fusió) o ajornar el 
problema (gas d’esquist) és tan poc 
seductor com encastellar-se única-
ment en l’austeritat.
 L’any 2002, els paleoantropò-
legs Eudald Carbonell i Robert Sa-
la van publicar el llibre Encara no 
som humans. Un títol provocador 
per cridar l’atenció sobre la distàn-
cia que hi ha entre el pretensiós Ho-
mo sapiens que diem ser i la conside-
rable mesquinesa, immensa man-
dra i deplorable falta d’imaginació 
en què naufraga la humanitat actu-
al. Tal com som de moment, massa 
energia fins i tot ens faria mal, pot-
ser...   H
Socioecòleg. President d’ERF. 

RAMON
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És millor moderar la demanda 
que perseguir un El Dorado per 
continuar consumint a cor què vols

LEONARD BEARD

Esperances i temors sociotecnològics

A
rtur Mas ha jugat en els 
seus onze anys al capda-
vant de Convergència 
molts papers polítics: cap 
de l’oposició als governs 

tripartits d’esquerres mentre el seu 
partit realitzava una dura travessia 
del desert (del 2004 al 2010); defen-
sor, el 2006, de l’Estatut després del 
seu pacte a la Moncloa amb el presi-
dent Rodríguez Zapatero; presi-
dent del Govern de la Generalitat 
en minoria secundat pel PP (del 
2010 al 2012); líder del moviment 
sobiranista pel dret a decidir, amb 
el suport d’ERC, ICV i la CUP (del 
2012 al 2014), i arquitecte de la in-
dependència, en l’actualitat. Li fal-
tava el paper de reina mare. I és a fer 
aquest paper que l’ha convidat el 
pres ident  d ’Esquerra ,  Or io l 

però sense cap poder. ¿Quina altra 
cosa seria Artur Mas al Palau sense 
tenir una majoria suficient al Par-
lament? No és estrany que el con-
seller Ramon Espadaler sortís im-
mediatament a desestimar l’oferta 
amb el to ofès de qui sap que la pro-
posta és més que tòxica: gairebé in-
solent.

Caramel enverinat

I així ho ha interpretat també Mi-
quel Iceta, primer secretari del PSC, 
que va considerar el gest «una bro-
ma pròpia del dia dels Innocents», i 
va aprofitar per reclamar més serie-
tat a Mas i Junqueras, embrancats 
des del 9-N en un interminable es-
tira-i-arronsa sobre una hipotètica 
llista única per a les eleccions. Mas, 

com s’ha vist, pot ser moltes coses, 
però no és cap innocent de la polí-
tica. Per això no es menjarà cap ca-
ramel enverinat per més brillant 
que sigui la cel·lofana.
 I Junqueras ho sap. Llavors, ¿a 
què treu cap l’insòlit oferiment? 
Es tracta d’un episodi més en una 
escenificació, que ja avorreix, per-
què el culpable d’estripar les car-
tes sigui el del davant. El problema 
que tenen tots dos és que, a base de 
mirar només a la galeria indepen-
dentista amb la seva política de 
floret i tacticisme elevat al cub, es-
tan deixant descobert el flanc per 
on arriba Podem, una força que se-
rà decisiva a Espanya, i que potser 
ho arribarà a ser a Catalunya.

Artur Mas,
la reina 
mare

@JuanchoDumall

Junqueras, a l’oferir-li seguir en la 
presidència de la Generalitat enca-
ra que no guanyi les eleccions.
 El de reina mare és un lloc pura-
ment honorífic, amb molta pompa, 
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La roda

Som el que 
compartim

SAÜL

Gordillo

S’
acaba l’any i els mit-
jans ens dediquem a 
recopilar el més des-
tacat del que ha pas-
sat en resums o anua-

ris que pretenen ser bases d’una 
versió històrica. Periodisme amb 
vocació documental, la jerarquia 
informativa de 365 dies recopila-
da en pàgines de contextualitza-
ció i anàlisi. Recordo els anuaris 
dels 80 i 90, en paper i amb CD-
Rom. Dades i estadístiques, les mi-
llors fotos de l’any, fotoperiodis-
me analògic per acompanyar in-
terpretació densa, rigor en altes 
dosis quan els mitjans no teníem 
competència a la xarxa. 
 Avui un resum de l’any combi-
na el més rellevant amb el més con-
sumit. El que passarà a la història 
i el que forma part dels nostres re-
cords personals. Som el que com-
partim, el que enviem als amics a 
les xarxes i per Whatsapp. Aquell 
vídeo, aquella foto, un muntatge 
enginyós. Resumir el 2014 consis-
teix a explicar el més important i 

també el més viralitzat. La jerar-
quia no renuncia al rigor, però 
allarga la mà a l’impacte, a l’au-
tocomunicació. No hi ha anuari 
ni resum de l’any sense un gest 
de complicitat al contingut social. 
La crisi i la complexitat d’aquest 
temps necessita desgreixadors, el 
lector que avui és usuari té la ne-
cessitat d’agafar-se al que és  anec-
dòtic i simpàtic per superar la du-
resa del dia a dia. 
 ¿Quina notícia, fotografia o ví-
deo has enviat als teus amics? La 
memòria col·lectiva incorpora 
aquest element de familiaritat, de 
divertimento, per fer bona cara al 
mal temps. En la web d’EL PERIÓ-
DICO, el més vist ha estat el vídeo 
d’un jove indi a qui van haver d’ex-
treure 232 dents i la foto a Facebo-
ok del pres més guapo dels Estats 
Units. La gent està cansada de crisi 
i corrupció i té dret a prendre-s’ho 
amb humor. Només així s’entén 
que el 2014 s’acabi sense una ex-
plosió social. H

Resumir el 2014 
consisteix a explicar 
el més important i 
també el més viralitzat

@saulgordillo
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