
l desenvolupament sosteni-
ble ha acabat convertint-se
en un concepte manipulat
pel neoliberalisme i la so-
cialdemocràcia. S’ha utilit-

zat com a reclam publicitari i mercanti-
lista per intentar fer creure a la població
que es pot continuar incrementant el PIB
(3,7% de creixement anual d’Espanya en
els darrers deu anys; superior al dels Es-
tats Units!) i augmentant el consum ener-
gètic tot disminuint l’impacte sobre l’en-
torn. El desembre del 2007 la factura en-
ergètica de l’Estat va suposar 3.500 mi-
lions d’euros, el 50% més que l’any ante-
rior. Aquest creixement tan espectacular
ha comportat, però, que les emissions de
gasos que provoquen el canvi climàtic
hagin augmentat en més d’un 10% du-
rant aquesta dècada.

Els entropistes, continuadors de l’es-
cola del malaurat bioeconomista roma-
nès Nicholas Georgescu-Roegen, consi-
deren que el desenvolupament sosteni-
ble ha servit per convertir la crisi ecolò-
gica en un nou i lucratiu negoci per als
antics contaminadors, especialment per
als monopolis elèctrics i energètics i per
a les entitats financeres i caixes que hi
participen. La compra i venda de drets a
contaminar ha esdevingut un dels nego-
cis més lucratius a les borses internacio-
nals. El concepte de desenvolupament
sostenible –«una bonica cançó de bres-
sol», segons Georgescu-Roegen– va
apartar del camí l’ecodesenvolupament,
que vinculava el model productiu a les
lleis de termodinàmica i als principis de
l’equilibri de la biosfera. Va ser el mateix
excap de la diplomàcia nord-americana,
Henry Kissinger, que va actuar de lob-
bista sobre els dirigents del Programa de
les Nacions Unides pel Medi Ambient
(PNUMA) perquè s’imposés el sustai-
nable development. Maurice Strong, im-
pulsor de la cimera de Rio, i Stephan
Schmidheiny, fundador del Business

E

Council for Sustainable Development,
que hi contribuirien a escala mundial de
manera decisiva. Intel·lectuals i ambien-
talistes vinculats a les institucions finan-
ceres com el Banc Mundial acabarien de
rematar la feina. D’aquesta manera el
desenvolupament sostenible es converti-
ria en el fals paradigma dels anys 90,
creant il·lusions i esperances per a molts
sectors socials i alternatius. Després vin-
drien les agendes 21, els consells de sos-
tenibilitat... i les decepcions.

Quinze anys després de Rio el malver-
sament energètic dels recursos fòssils
s’ha incrementat en tots els països indus-
trialitzats. La capacitat de càrrega del
planeta (és a dir, d’assimilar la contami-
nació que provoquem els humans) s’ha
superat en més d’un 120%. Fins i tot el
desplegament de les energies renova-
bles, especialment solar i eòlica, no pot

aturar la degradació a causa del centralis-
me energètic provocat pel parc nuclear i
el consumisme que aquest comporta. A
Catalunya la «petjada ecològica» ha
augmentat sensiblement a mesura que
les infraestructures viàries, energètiques
i urbanístiques continuen menjant-se ter-
res fèrtils. Perquè el territori pogués assi-
milar aquesta degradació, mantenint
l’actual nivell de vida, es requeririen
quasi set Catalunyes! Les institucions,
però, continuen afavorint una política
energètica d’oferta en lloc d’actuar sobre
la demanda. Amb aquesta perversa dinà-
mica mai es podrà lluitar coherentment
contra el canvi climàtic.

Les energies renovables que propo-
sem els ecologistes (no s’ha confondre
amb els ambientalistes i «verds» que ac-
tuen des dels partits polítics favorables a
l’economia productiva tradicional) no-

més tenen sentit en el marc d’una política
energètica descentralitzada, basada en
l’eficiència i el decreixement. Podríem
tornar als nivells de consum dels anys 60
mantenint la qualitat de vida actual? Els
entropistes així ho creuen. Precisament
per discutir i analitzar les estratègies
d’introducció del decreixement a Cata-
lunya hem organitzat una trobada a
l’abadia de Sant Miquel de Cuixà el 18,
19 i 20 d’abril (vegeu el programa a les
web www.unasolaterra.org i www.de-
creixement.net).

● Hi ha analistes que
consideren que el
desenvolupament sostenible
ha servit per convertir la
crisis ecològica en un nou i
lucratiu negoci per als antics
contaminadors

L’objectiu de la Convenció Catalana
del Canvi Climàtic proposa la reducció
de 5,33 milions de tones de CO2 del 2008
al 2012. Repte ambiciós a què donem su-
port però caldrà posar-hi energies per
fer-lo realitat amb mesures coherents.
Cinc mil tones s’hauran de reduir en el
transport per carretera, un sector que no
deixa de créixer incontroladament i que
les institucions incentiven amb més i
més infraestructures.

El desenvolupament sostenible ha es-
tat còmplice d’aquesta permanent con-
tradicció, cosa que està provocant l’es-
cepticisme dels electors-consumidors.
Ja comença a ser hora, doncs, de reaccio-
nar. Per nosaltres ha arribat el moment
d’acomiadar-nos definitivament de la
sostenibilitat i optar pel decreixement,
inevitable, si volem de veritat aturar el
caos ecològic que se’ns acosta.

I ara, decreixement
El desenvolupament sostenible s’ha utilitzat com a reclam publicitari per intentar fer creure a la població que es pot
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Fins i tot el desplegament de les energies renovables, especialment solar i eòlica, no pot
aturar la degradació a causa del centralisme energètic provocat pel parc nuclear. / EL PUNT

squerra es fot una patacada i
Puigcercós anuncia que deixa el
govern per fer feina al partit. Fe-

lip Puig ho critica perquè, assegura, ai-
xò és traslladar una crisi de partit al go-
vern. Ho deu saber bé perquè Duran i
Lleida va plegar de conseller de Gover-
nació quan Pujol va fer Mas conseller en
cap. Sap de què parla. Unió i Conver-
gència n’han tingut moltes, de topades,
però ara semblen conformar-se amb les
desgràcies dels altres, perquè estan con-
tents d’haver revalidat un mal resultat a
les generals. Quan escric acaben de per-
dre el diputat que ho dissimulava, i sap
greu perquè se l’emporta el PP. Un altre
que critica Esquerra. Ells que han fet ne-
teja entre els menys durs i més educats
de casa seva per quedar pitjor de com

E estaven. I haver-se de sentir a dir que si
Rajoy no governa és per culpa de la gent
del PP a Catalunya. On estan exultants
és al PSC. Han guanyat i han fet guanyar
Zapatero. Però ara pateixen pel govern
tripartit perquè saben que a Madrid vo-
len moure la cadira al president Monti-
lla per assegurar la de ZP. La jugada
d’oferir a Duran la presidència del Con-
grés és brutal. Així, diuen que no volen
Bono i, a més, fan un regal enverinat al
socialcristià que, si ho accepta, el desac-
tiva políticament. Potser Zaragoza ho
ha pactat amb Mas. O potser s’enten-
dran pel Senat. Per cert, el PSC tenia un
president que plega i demana el vot en
blanc. O sigui que a cada casa n’hi ha,
de guerres, però sembla que només toca
repartir contra els republicans.

Contra Esquerra tot s’hi val

de set en set | JORDI GRAU

isternes seques esdevenen
cims / pujats per esglaons
de lentes hores.» Amb

aquesta cita d’Espriu resumia ahir Jordi
Jané les vicissituds del circ català. A di-
ferència d’altres disciplines artístiques,
el circ ha hagut d’esperar fins ara per
gaudir d’un ple reconeixement institu-
cional. És per això que el dia d’ahir, en
què es va presentar el pla integral del
circ, és històric i obre una etapa d’espe-
rança per a les noves fornades d’artistes
circenses, que a diferència dels seus
predecessors, autèntics herois que han
resistit contra adversitats inimagina-
bles, disposaran de recursos, regulació i
eines per explotar el seu talent i creativi-
tat i que els han de permetre viure digna-
ment de la seva professió. En els últims

«C anys s’han anat obrint escletxes que han
deixat entrar llum en un panorama molt
fosc. Reus ha contribuït a la normalitza-
ció del circ fent del Trapezi un festival
d’èxit. Però també cal recordar que Re-
us va ser un dels municipis on el Circ
Cric va tenir problemes en la gira que
Tortell Poltrona va aturar cansat de les
traves amb què topava. Amb la consoli-
dació de circuits estables i el protocol
que preveu el pla, capítols com l’esmen-
tat no s’haurien de repetir. Per a uns
pocs el circ no només fa temps que és
cultura sinó alguna cosa més elevada.
Tot i que molt tard l’administració ha
hagut d’admetre-ho. I no només això, el
conseller Tresserras sembla ser que s’ha
convertit en còmplice, per convicció, de
la poètica del risc i la comicitat.

El circ també és cultura

tomb de ravals | GERARD GORT

14 PUNT DE VISTA  EL PUNT | Dijous, 13 de març del 2008


