
podríem convertir els 
deserts en vergers i des-
envolupar cultius alta-
ment productius en to-
tes les èpoques de l’any.
 Un somni molt atrac-
tiu, encara que, avui dia, 
la realitat és molt dife-
rent. No vivim en un 
món d’abundància, si-
nó d’una creixent limi-
tació de recursos, fruit 
de la pressió exercida pel 
creixement demogràfic, 
l’augment de l’esperan-
ça de vida i l’increment 
del consum. I en aquest 
món de recursos limi-
tats, resulta rellevant 
comprendre que la ges-
tió de l’energia, l’aigua 
i els aliments ha d’abor-
dar-se assumint que els 
tres recursos estan inter-
connectats, de manera 
que qualsevol carestia en 
un d’ells es pot traslladar 
als altres. Els cercles po-
lítics saben que energia, 
aigua i aliments són els tres recur-
sos més crítics. Però no està tan clar 
que apreciïn en tota la seva trans-
cendència la interdependència en-
tre ells, cosa que ens fa a tots més frà-
gils. 
 Per exemple, el juliol del 2012, 
tres de les xarxes elèctriques més 
importants de l’Índia van patir un 
col·lapse, i es va desencadenar una 
gegantina apagada que va deixar 
sense electricitat 620 milions de 
persones –una població una mica 
inferior a la de tot Europa i dues ve-
gades la dels EUA–. ¿La causa? L’es-
très generat per la falta d’aigua per 
a la producció agrícola. Com a con-
seqüència d’una gran sequera, els 

Energia, aigua i aliments
Els tres recursos fonamentals del planeta estan interconnectats i exigeixen una defensa integral

E
l premi Nobel de química 
Richard E. Smalley enu-
merava el 2003 els deu 
problemes més impor-
tants que la humanitat 

ha d’afrontar fins a mitjans d’aquest 
segle. En ordre d’importància des-
cendent, la seva llista incloïa: ener-
gia, aigua, aliments, medi ambient, 
pobresa, terrorisme i guerres, ma-
lalties, educació, democràcia i de-
mografia. Energia, aigua i aliments 
encapçalaven la classificació per-
què la solució a aquests tres proble-
mes generaria una espècie d’efecte 
cascada que permetria combatre de 
manera eficaç els restants. Aquest 
efecte també explicaria l’ordre rela-
tiu assignat als tres primers desafia-
ments de la llista. Així, la disponibi-
litat d’energia abundant, neta, se-
gura i barata resoldria el problema 
de l’aigua i, al seu torn, energia i ai-
gua assegurarien la producció d’ali-
ments.

Amb AbundAnt ener-
gia, res ens impediria disposar de to-
ta l’aigua que necessitéssim, perfo-
rant pous profunds, dessalinitzant 
l’aigua dels oceans i transportant 
l’aigua d’un lloc a un altre, fins i tot 
a diferents continents. Així mateix, 
amb abundant aigua no hi hauria 
impediments per disposar d’ener-
gia, perquè podríem multiplicar la 
generació hidroelèctrica i irrigar 
vastes extensions dedicades al cul-
tiu de biocombustibles. I, sens dub-
te, amb abundant energia i aigua 

agricultors van multiplicar l’ús de 
bombes elèctriques per extreure ai-
gua dels pous, incrementant nota-
blement la demanda d’electricitat, 
just al mateix temps que la produc-
ció d’aquesta última queia pel des-
cens del nivell d’aigua als embassa-
ments que alimentaven les centrals 
hidroelèctriques.
 Poden pensar que aquesta me-
na de situacions no poden donar-
se en els països industrialitzats, pe-
rò aquesta percepció queda en en-
tredit pel cas de Califòrnia. El prim 
mantell nival a les muntanyes, unes 
pluges en mínims històrics i l’acti-
vitat en curs a la conca del riu Colo-
rado han reduït en un terç l’aigua 

aportada per aquest riu a la Cali-
fòrnia central, on la intensa activi-
tat agrícola ha portat els grangers 
a bombar grans quantitats d’aigua 
del subsòl (l’últim estiu en algu-
nes àrees el bombament per a ir-
rigació s’havia duplicat en relació 
amb els volums de l’any anterior). 
I just quan la demanda d’electrici-
tat creix per aquest motiu, la com-
panyia elèctrica que gestiona du-
es grans plantes nuclears s’ha vist 
obligada a tancar-les per falta d’ai-
gua per refrigerar els reactors.

disposEm de solucions tèc-
niques per abordar la problemàti-
ca derivada del nexe existent en-
tre energia, aigua i aliments. Però 
no les posem en marxa per raons 
bàsicament ideològiques i políti-
ques que ens impedeixen actuar 
amb eficàcia. Per un costat, polí-
tics, empresaris i tècnics solen tre-
ballar per separat. Per un altre, els 
encarregats d’elaborar els plans 
de futur en matèria energètica as-
sumeixen que tindran tota l’aigua 
que necessiten, i el mateix es fa 
amb l’aigua respecte a l’energia. I 
per acabar d’empitjorar les coses, 
encara que la planificació agrícola 
sol tenir present el risc de sequera, 
l’única reacció prevista per fer-hi 
front és la d’incrementar el bom-
bament o la d’apel·lar a altres so-
lucions que també comporten un 
important increment del consum 
energètic. ¿Quan aprendrem que 
la innovació més important en la 
gestió de recursos passa per una 
aproximació holística o integral 
i que aquesta és una condició sine 
qua non per a la presa de decisions 
polítiques intel·ligents? H
Catedràtic de Recursos Energètics. Fa-
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Raons d’índole ideològica i 
política impedeixen actuar amb 
eficàcia en matèria energètica

LEONARD BEARD

La protecció del medi ambient

M
obilitzacions com 
les del 15-M o les co-
negudes com a pri-
maveres àrabs van do-
nar a les xarxes soci-

als l’estatus de poderoses eines 
alliberadores, capaces d’esquivar 
els ferris sistemes de comunicació 
de masses de les dictadures i dels 
més subtils de les democràcies occi-
dentals. «Twitter canviarà el món», 
van pensar els qui van aplaudir la 
concentració de milers de persones 
a la plaça Tahrir del Caire el 2011. El 
mateix que es proclamaria quatre 
mesos després a Espanya amb la in-
esperada eclosió del 15-M. La comu-
nicació en xarxa es va presentar, 
amb prou raons, com l’instrument 
capaç d’alterar les agendes marca-
des pels poders tradicionals. Era la 

municació, organitzats a la manera 
clàssica.
 Però el sistema, com es deia en 
l’argot marxista, té les seves auto-
defenses. L’última, aplicada a Twit-
ter, és l’ús de robots per manipular 
trending topics  (temes del moment), 
comprar seguidors, difondre idees 
o contrarestar missatges. El repor-
tatge publicat ahir en aquest dia-
ri per Carmen Jané mostrava com 
la intel·ligència artificial, deguda-
ment orientada (off course), comen-
ça a ser capaç de marcar les tendèn-
cies d’opinió i d’aixecar murs da-
vant de determinats missatges.
 En les dècades dels anys 60 i 70, 
l’època daurada de les grans agèn-
cies d’informació, es deia que un 
acord entre quatre d’aquestes grans 
corporacions informatives podria 

crear una mentida planetària. Ai-
xò d’avui és més pervers, perquè 
la manipulació de les xarxes la po-
den fer robots convenientment 
programats, però amb una capa-
citat gairebé infinita de generar 
missatges virals.

El nou periodisme

Twitter ha canviat el periodisme, 
fins al punt que un retuit d’un fa-
mós, encara que sigui un enze, pot 
alterar les redaccions. Però no sa-
bíem que la robòtica aplicada a les 
xarxes socials podia acabar deter-
minant els missatges, els liderat-
ges i els assumptes sobre els quals 
gira el debat ciutadà.

Robots
a Twitter

@JuanchoDumall

versió organitzada del rudimentari 
passa-ho, que va ser determinant en 
la derrota del PP el 2004. Les xarxes 
permetien la guerra de guerrilles 
enfront dels vells exèrcits de la co-
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La roda

Canvi de 
cromos de la 
vella política

sAül

Gordillo

F
a uns anys, els pactes de 
govern en els principals 
ajuntaments, els con-
sells comarcals i les di-
putacions es cuinaven a 

les seus dels partits. Quatre truca-
des entre el Felip Puig (CDC), José 
Zaragoza (PSC), Jordi Guillot (ICV) 
i Joan Puigcercós (ERC) de torn 
servien per repartir-se alcaldies a 
canvi de presidències comarcals o 
àrees de govern en diputacions. 
La vella política era relativament 
efectiva i ràpida en etapes poste-
lectorals com la que ens ocupa 
aquests dies. Avui milers de ciuta-
dans desconeixen qui serà el seu 
alcalde i quins partits governaran 
el seu ajuntament els pròxims 
quatre anys. La fragmentació polí-
tica –són poques les majories ab-
solutes–, les coalicions i confluèn-
cies de partits i organitzacions 
dispars, el caràcter assembleari i, 
per acabar-ho d’animar, els docu-
ments de l’ANC sobre els adherits 
al full de ruta sobiranista i la tàcti-

ca d’ajornar decisions fins des-
prés del 27-S han convertit el ma-
pa dels pactes en un puzle compli-
cat. La nova política té un repte 
gens menor aquesta setmana, cru-
cial per a la governabilitat dels 
consistoris. L’activisme i l’assem-
blearisme conviuen amb les re-
gles de la política tradicional en 
l’àmbit institucional. No és fàcil 
matar el que és vell mentre el que 
és nou floreix amb tants matisos 
en un escenari de gran fragmen-
tació.
 La figura del secretari d’orga-
nització d’un partit clàssic està 
en fase de reinvenció –o d’extin-
ció– quan la interlocució amb els 
nous actors ho canvia tot. CiU i 
PSC salvaran algun moble –Ter-
rassa i Reus, algun tros de pastís 
de diputacions– amb els vells es-
quemes. Al PP, ni això li serveix a 
Catalunya. ERC i la CUP, en can-
vi, guanyen protagonisme mu-
nicipal tractant els altres partits 
d’igual a igual. H

Milers de ciutadans 
no saben avui qui 
serà el seu alcalde i quins 
partits els governaran

@saulgordillo
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