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Amb aquest
dossier
enfrontem
i analitzem
aquest
problema
d’una manera
polièdrica,
tenint en
compte la
seva enorme
complexitat,
amb articles
del prestigiós
climatòleg
Javier MartínVide, de
l’advocat i
especialista
en energia i
medi ambient
Joan Herrera,
del catedràtic
d’antropologia
social Carles
Feixa i de la
meteoròloga
Mònica Usart.

Risc global
solució urgent
per Javier Martín-Vide
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E

vernacle i que, per tant, ha elevat la temn un món com l’actual,
peratura de l’aire. Passa el mateix amb
canviant, accelerat i més
els altres dos gasos que hem citat, fruit
imprevisible que el passat,
A finals dels anys
dels canvis generalitzats d’usos del sòl i
han sorgit nous problemes
setanta del segle
de processos industrials.
i reptes d’escala global,
XX, la temperatura
A partir de l’extensa xarxa d’observal’agent i possible víctima dels quals és
toris
meteorològics, de dades registrades
la humanitat. Entre aquests problemes,
mitjana global de
pels satèl·lits meteorològics i d’indicahi ha coincidència a assenyalar, tant en
l’aire en superfície
dors naturals, no hi ha cap dubte cienl’àmbit científic com recentment també
va començar a
tífic que vivim en un planeta i en un
en el polític, el canvi climàtic com un
augmentar.
país més càlids que fa quaranta anys. El
dels més importants, per la magnitud
Grup Intergovernamental d’Experts sode la seva afecció, tant espacial com
bre el Canvi Climàtic —IPCC en la seva
social i econòmica, i per la complexitat
En ciència, no
sigla en anglès—, que sota els auspicis
que planteja la seva contenció o resoes discuteix
de les Nacions Unides emet periòdicalució. El canvi climàtic és, així, un nou
l’existència
de
ment informes sobre el canvi climàtic,
risc global.
l’escalfament global, va determinar en el seu cinquè informe,
Des de finals dels anys setanta del
dels anys 2013-2014, que la temperasegle XX, la temperatura mitjana global
el cavall de batalla
tura mitjana de l’aire en superfície des
de l’aire en superfície va començar a
és quina n’és la
de 1880 fins a 2012 havia augmentat
augmentar. Si al principi això es podia
causa.
0,85°C. Aquest valor sembla molt peexplicar per la intrínseca variabilitat dels
tit, però la paleoclimatologia, ciència
elements climàtics, en l’últim decenni
que reconstrueix els climes del passat,
del segle passat l’increment tèrmic va
n’avala la importància en no trobar amb
començar a mostrar una significació
estadística, és a dir, ja assenyalava una evolució a l’alça no prou feines referents en el passat geològic d’una taxa de
deguda a l’atzar. La causa de l’escalfament global —glo- variació tan ràpida. Al final de 2019, l’augment respecte
bal perquè afectava totes les regions del planeta— es va al període preindustrial, establert en la segona meitat del
identificar en les emissions ingents dels anomenats gasos segle XIX, ja era d’1,1°C.
No es discuteix en ciència l’existència de l’escalfament
d’efecte d’hivernacle, principalment de CO2, però també
de metà i d’òxid nitrós, entre d’altres. Aquests gasos, global, ni fins i tot en els àmbits negacionistes, que han
presents en l’atmosfera d’una manera natural, són trans- d’admetre aquest fet davant el gran volum de dades insparents a la radiació solar, però, per contra, absorbeixen trumentals que l’evidencien. L’últim cavall de batalla és
una part substancial de la radiació emesa per la superfície quina n’és la causa. Respecte a això, cal indicar que el
terrestre i la hi retornen, amb la qual cosa donen a l’aire canvi climàtic no és una novetat a la Terra des de la seva
una temperatura relativament alta, els confortables 15°C formació fa uns 4.500 milions d’anys. El planeta ha patit
de la temperatura mitjana de la Terra. Per tant, l’efecte molts canvis climàtics, alguns d’una gran magnitud. Van
d’hivernacle és un procés natural al planeta que habitem. tenir causes naturals, com la variació en l’activitat solar,
No obstant això, la crema ingent de combustibles fòssils, els cicles orbitals, l’activitat volcànica, etc., causes que
com el carbó, el petroli i el gas natural, des de l’inici de la continuaran provocant canvis climàtics en el futur, però
revolució industrial ha injectat a l’atmosfera una enorme l’escalfament observat recentment no es pot explicar per
quantitat de CO2 addicional que ha reforçat l’efecte d’hi- aquestes mateixes causes. S’ha de recórrer a la causa an-
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No hi ha cap
dubte científic
que vivim en un
planeta i en un
país més càlids
que fa quaranta
anys.
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Com a
conseqüència
de l’escalfament
global tenim un
nítid i gairebé
generalitzat
retrocés de les
glaceres, a més
d’una pèrdua
quantiosa del gel
marí de l’Àrtic.

”
tròpica, a les creixents concentracions dels gasos d’efecte
d’hivernacle a l’atmosfera, perquè els números quadrin.
En el cinquè IPCC s’afirma que és summament probable,
amb un nivell de confiança del 95%, que la causa antròpica sigui la dominant en l’escalfament actual. És estrany
pensar que els 7.500 milions d’humans que consumim
cada dia una quantitat enorme de recursos i generem
també diàriament un volum ingent de residus estiguem
començant a deixar petjada al planeta a una escala global?
Com a conseqüència de l’escalfament global tenim
un nítid i gairebé generalitzat retrocés de les glaceres, a
més d’una pèrdua molt quantiosa del gel marí de l’Àrtic.
Això últim permetrà una ruta sense gel, comercialment
molt atractiva, a final de l’estiu boreal d’aquí a molt poques dècades. Tant és així que les potències limítrofes
d’aquest oceà es posicionen geoestratègicament per aprofitar aquesta possibilitat i per a l’explotació dels seus re-

cursos minerals. La pèrdua de gel i de neu, substàncies
altament reflectants de la llum, accelera l’escalfament.
D’altra banda, la fusió del gel continental, juntament
amb l’expansió tèrmica de l’aigua en escalfar-se, està
elevant el nivell dels oceans a raó d’entre tres i quatre
mil·límetres per any, fet que tindrà un efecte molt negatiu a les costes, on resideix un percentatge notable de
la població mundial. La conca de la Mediterrània, en la
qual s’enquadra la península Ibèrica, viu un augment
de temperatura una mica superior al global, ja d’1,4°C
respecte al període preindustrial. De la mateixa manera,
en les últimes dècades es comença a percebre una certa
reducció pluviomètrica. A Catalunya, l’increment tèrmic
és molt marcat: s’estima en 0,25°C/dècada, des de 1950,
mentre que el descens de la precipitació de moment amb
prou feines es reflecteix amb una significació estadística
en les sèries pluviomètriques.
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La causa de
l’escalfament global
es va identificar
en les ingents
emissions dels
anomenats gasos
d’efecte hivernacle,
principalment de
CO2, però també de
metà i òxid nitrós,
entre d’altres.
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El planeta ha
patit molts canvis
climàtics, alguns
d’una gran
magnitud, per
causes naturals. I en
continuarà patint
en un futur. Però
s’ha de recórrer a
la causa antròpica,
a les creixents
concentracions
dels gasos d’efecte
hivernacle a
l’atmosfera, perquè
els números
quadrin.
Els models
climàtics, que són
l’eina més potent
de què disposem
per a fer projeccions
del clima futur,
coincideixen a
dibuixar un planeta
progressivament
més càlid a mesura
que avanci el segle.
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El nivell del mar
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Els models climàtics, que són l’eina més potent de què
disposem per a fer projeccions del clima futur, coincideixen
a dibuixar un planeta progressivament més càlid a mesura
que avanci el segle, entre 1°C i prop de 4°C a la seva fi.
El valor concret dependrà de nosaltres, que ja som el sisè
component del sistema climàtic (a afegir als cinc naturals:
atmosfera, oceà, superfície emergida, biosfera i criosfera).
Segons com actuem, segons quina sigui la reducció de les
nostres emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, el planeta veurà augmentar més o menys la seva temperatura.
Nombrosos estudis alerten que arribar als 2°C per sobre
de la temperatura del període preindustrial suposaria enfrontar-se a processos greus per a la vida i els nostres béns,
alguns d’irreversibles, com ara una pèrdua massiva de biodiversitat, la inundació permanent dels litorals i dels microestats insulars, extrems meteorològics catastròfics, etcètera.
L’Acord de París de 2015 va establir com a meta no assolir
els 2°C i, si pot ser, no passar d’1,5°C. Per això s’imposa una
transició energètica urgent per a canviar els combustibles
fòssils per energies netes, com les de tipus solar, l’eòlica,
la hidroelèctrica, la geotèrmica, etc. Es tracta, per tant, de
descarbonitzar l’economia amb l’objectiu límit i ambiciós
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ALGUNES FOTOGRAFIES COMPARATIVES QUE
MOSTREN COM S’HAN VIST AFECTATS DIVERSOS
PAISATGES AL NOSTRE CONTINENT A CAUSA
DE L’ESCALFAMENT GLOBAL. (FOTOS —SI NO
S’INDICA EL CONTRARI—: JORDI CAMINS)
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que el 2050 l’economia sigui neutra en carboni o, el que és
el mateix, que les emissions de carboni s’equilibrin amb
la captura que en facin els embornals naturals, com ara la
vegetació, o les possibles solucions tecnològiques.
Ja han passat quatre anys de l’Acord de París i continua augmentant la concentració de CO2 a l’atmosfera,
amb un valor actual de 410 parts per milió quan, al final
del segle XIX, era de 290. La inèrcia del sistema climàtic
juga en contra de la humanitat, perquè, tot i reduint a zero
les emissions, la temperatura encara continuaria pujant
durant dècades. Això justifica la declaració d’emergència
climàtica per part d’ens públics, institucions, col·lectius
de ciutadans, etc. Des de la ciència del canvi climàtic es
veu amb una preocupació enorme la manca de mesures
exigents i urgents. A Espanya encara no s’ha aprovat la
Serra d ’O r | ab ril / 20

V

desitjada Llei del canvi climàtic i transició energètica, i a
Catalunya, pionera a l’Estat per l’aprovació de la Llei de
canvi climàtic el 2017, resulta descoratjadora l’aplicació tan
tèbia que se’n fa. Només l’Ajuntament de Barcelona ha començat a aplicar molt recentment mesures en línia amb la
urgència del problema.
Catalunya s’enfrontarà cada vegada amb més freqüència i intensitat als riscos meteorològics reforçats pel canvi
climàtic, com ara intenses onades de calor, que augmenten clarament la morbiditat i la mortalitat de la població
que habita els centres urbans en situació de pobresa energètica, o les sequeres prolongades esquitxades per episodis
de precipitacions torrencials. Només seran manifestacions
a una escala molt petita d’un risc global al qual els humans
hem de donar una solució urgent.
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Del repte moral al compromís
polític davant la catàstrofe
per Joan Herrera

“

L

a nota oficial de balanç
tar el desastre. No avorriré el lector
amb dades. Com a mostra, el darrer
publicada per l’organitzainforme United in Science que acredita
ció de la Climate Action
L’ONU ha advertit que
que ja s’ha incrementat la temperaSummit 2019 titulava: «La
s’han de multiplicar
tura en un grau Celsius respecte als
cimera fa un gran pas enper cinc els esforços
nivells preindustrials i que la concendavant en l’ambició dels països i l’acglobals previstos si es
tració global de CO2 el 2018 va ser de
ció del sector privat per a aconseguir
407,8 parts per milió (ppm), 2,2 ppm
els objectius marcats per al 2020»,
vol que l’increment de
mentre que el subtítol oferia una vila temperatura es quedi més que el 2017. L’última vegada que
l’atmosfera de la Terra contenia 400
sió menys triomfal: «A mesura que el
per sota d’1,5 graus
parts per milió de CO2 va ser fa entre
temps s’acaba, els líders juvenils adrespecte
als
nivells
tres i cinc milions d’anys, quan la temverteixen: “Us estarem vigilant”»
L’ONU ha advertit que s’han de
preindustrials. I per tres peratura era dos o tres graus superior
i el planeta vivia en condicions que
multiplicar per cinc els esforços glosi es vol que aquest
prefereixo no descriure per no aterrir
bals previstos si es vol que l’increincrement
estigui
per
el lector.
ment de la temperatura es quedi per
sota dels 2 graus.
Així doncs, repte moral i evidènsota d’1,5 graus respecte als nivells
cia científica. I l’acció, massa petita i
preindustrials. I per tres si es vol que
massa tard.
aquest increment estigui per sota dels
La COP25 no estava
És en aquest context en què voldria
2 graus. La mateixa institució explica
dissenyada com una
situar l’article. Què fer? Quin discurs
com els darrers quatre anys han estat
cimera decisiva. Però
utilitzar? Com traslladar la responsaels més calorosos de la història i les
el temps s’esgotava
bilitat moral a una proposta política?
temperatures hivernals de l’Àrtic han
Quina agenda desenvolupar?
augmentat 3°C des de 1990. Els nivells
i això exigia uns
Sobre el discurs... Des d’una persde la mar estan pujant, els esculls de
compromisos que no
pectiva estrictament científica, les
coral es moren i estem començant a
s’han assolit.
dades són aterridores i, per tant, paveure l’impacte fatal del canvi climàtic
ralitzants. L’escenari de catàstrofe és
en la salut a través de la contaminació
una narrativa real, però que ens pot
de l’aire, les onades de calor i els riscos
en la seguretat alimentària.
portar a la inacció. ¿Qué hacer en caso
Actualment, la casa ja crema: els informes climàtics de incendio? és el títol d’un fantàstic llibre d’Héctor Tejero
apunten que el 2019 serà un any rècord de temperatures, i Emilio Santiago que dona suport al programa d’interi els resultats «magres» evidencien la desconnexió que hi venció pública i mobilització social del Green New Deal
ha entre la majoria dels governs del món i la ciència.
en un al·legat per la transició ecològica transversal. Cal
És cert: la COP25 no estava dissenyada com una ci- buscar un punt mitjà entre no fer res, confiar en solumera decisiva. Però el temps s’esgotava i això exigia uns cions tecnològiques que solucionin el problema o entrar
en pànic davant l’escenari catastròfic. Tejero i Santiago
compromisos que no s’han assolit.
El més rellevant és que avui les evidències científiques ens recorden que cal mantenir la calma i preveure una
acrediten que l’escenari s’acosta a un marc de col·lapse. sortida d’emergència. Un dels seus capítols es titula «DeiFa anys que en parlem. Massa. Però les dades confirmen xem el catastrofisme per a temps millors», amb una crida
que vivim els darrers anys en els quals encara es pot evi- clara a l’acció i a la proposta. Per això proposen no negar la
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possibilitat de catàstrofe real, però sense caure en la idea
que no hi ha res a fer-hi. I la proposta no és individual.
És ajuntar-se per fer coses amb uns altres. La sortida és,
per tant, col·lectiva; és a dir, política. I això s’ha de traduir
en l’assumpció que la transició ecològica ha de travessar
tota la nostra estructura social, des dels imaginaris fins a
la legislació passant per tots i cadascun dels pressupostos
de les diferents administracions.
Del repte moral al compromís polític... És cert que el
repte ambiental s’assumeix com el principal desafiament
de la humanitat; no obstant això, no acaba connectant-se
amb una decisió o una opció política entre una gran part
de la ciutadania. Així, ens pot preocupar molt la pujada de
les temperatures o habitar en una zona que acabarà tenint
el clima de Marràqueix en un futur no gaire llunyà, però al
final hi ha un sentiment d’impotència que fa que les nostres decisions personals i fins i tot polítiques ens semblin
insignificants i intranscendents davant la magnitud d’un
desafiament com aquest.
Per què responsabilitzar-se’n si a l’altra punta del planeta no s’hi comprometen? De què serveix que prenguem
mesures si a Àsia comencen a consumir amb patrons homologables als europeus? Amb preguntes tan senzilles, i
fins i tot havent-hi un reconeixement cognitiu (i m’atreviria a dir que sensorial) sobre la magnitud del problema,
la impotència davant l’escenari del canvi climàtic porta a
la inacció, a la falta de compromís o a no donar prioritat
a l’agenda de canvi d’una gran part de la ciutadania i, per
tant, d’una gran part dels governs.

La humanitat no ha tingut mai un desafiament
d’aquesta magnitud. Però la impotència paralitza.
Un altre element clau és trobar el punt d’equilibri en
el plantejament del conflicte ambiental en el qual ens
endinsem. El principal repte en aquest context es troba
en com aconseguir que l’ecologia i el canvi climàtic es
converteixin en el vector principal a l’hora d’optar, votar o
decidir políticament.
Això significa viure d’una manera diferent, i té una estreta connexió amb l’aspiració i la consecució de societats
més igualitàries. L’esquerra ha de ser necessàriament ecologista, partidària d’una economia que faci balanç d’allò
que consumim i d’allò que aportem i retornem al planeta.
Es tracta, doncs, d’incorporar un balanç entre el sistema
natural i els subsistemes social i econòmic, interconnectant el creixement econòmic i els límits biològics i físics
dels ecosistemes. I és en aquest context que crec que és
clau situar l’ecologia com un escenari d’oportunitat, per
viure millor, per tenir ciutats menys contaminants, per generar més ocupació, per repartir la riquesa. Si la majoria
de la població global viu en ciutats que consumeixen més
del 70% de l’energia del planeta, no és hora que en aquestes realitats comencem a pensar en com produir allò que
necessitem per a viure?
L’agenda de transformació, no solament de relat... És
en aquest context que l’agenda ecològica ha de ser concreta. No n’hi ha prou només amb el relat. Aquesta agenda
s’ha de traduir, en primer lloc, en una agenda urbana que
encari els reptes del planeta començant per la ciutat. Ciu-
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L’última vegada que l’atmosfera de la
Terra contenia 400 parts per milió de
CO2 va ser fa entre tres i cinc milions
d’anys, quan la temperatura era dos o
tres graus superior.
La proposta no és individual. És
ajuntar-se per fer coses amb uns
altres. La sortida és, per tant,
col·lectiva; és a dir, política.
Hi ha un sentiment d’impotència que
fa que les nostres decisions personals
i fins i tot polítiques ens semblin
insignificants i intranscendents
davant la magnitud d’un desafiament
com aquest.
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La impotència davant l’escenari del
canvi climàtic porta a la inacció, a la
falta de compromís.
El repte es troba en com aconseguir
que l’ecologia i el canvi climàtic es
converteixin en el vector principal
a l’hora d’optar, votar o decidir
políticament.
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L’energia ha estat, al llarg de la
història, un factor de control i de
poder.
El segle que ve serà el segle del canvi
climàtic, dels límits físics als models
de creixement, en què el conflicte
entre el capital i la biosfera serà al
centre de tots els altres conflictes.
Una societat moderna i democràtica
és aquella que sap preveure els
problemes que tindrà.
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tats que han estat embornals ambientals, desconnectades
de la biosfera, hi han de tornar a connectar. I ho poden fer
a partir de la defensa del dret a respirar un aire net. Tenim
competències sobre urbanisme i transport. No és senzill,
però és possible.
L’altre vector de l’agenda és, al meu entendre, l’energètic. I ho és no solament perquè ens permet encarar el
repte del canvi climàtic, sinó també perquè ens permet
repensar el model productiu. L’energia ha estat, al llarg
de la història, un factor de control i de poder. De fet, totes les revolucions industrials han estat possibles no sols
per l’explotació de l’home (i de la dona) per l’home, sinó
perquè hem utilitzat en pocs anys l’energia que el planeta
havia generat durant milers d’anys. Però avui, l’energia no
té necessitat d’estar en poques mans ni centralitzada. És
possible l’energia distribuïda, en moltes i diverses mans. I
a més, transitant cap a un nou model energètic, podem no
solament millorar la balança comercial (som en un dels
indrets amb una major dependència energètica del planeta: mentre que és del 51% a la Unió Europea, a l’Estat
espanyol és del 74%, i a Catalunya, del 91,8% per la baixa
penetració de les renovables), sinó també repartir riquesa,
crear teixit productiu i industrial, amb estalvi, eficiència,
generació renovable i gestió de la demanda. I fer els deures en aquesta matèria permet respondre millor als reptes
del planeta, independentment que els veïns facin els deures climàtics o no.
Ecologisme, d’adjectiu a substantiu... El segle que ve
serà el segle del canvi climàtic, dels límits físics als models
de creixement, en què el conflicte entre el capital i la biosfera serà al centre de tots els altres conflictes. La qüestió ja
no és si això altera els tradicionals eixos en què s’ha constituït la política i les polítiques, sinó quant els altera. És
evident que el canvi climàtic tindrà un impacte sobre tots
els fenòmens que avui conformen la societat i que agreujarà les contradiccions i les tensions. Fenòmens com la
immigració, o com el conflicte que ha mogut el segle XX
entre capital, treball i fins on arribava el repartiment de la
riquesa, o com la situació de la dona en tant que suplidora
de les mancances en el desenvolupament de l’estat de
benestar s’accentuaran. I la qüestió és si l’agenda política
i les propostes a desenvolupar són capaces d’avançar-se
o, per contra, es dediquen a administrar aquest escenari
a cavall d’un tigre desbocat per un escenari d’emergència
climàtica. Una societat moderna i democràtica és aquella
que sap preveure els problemes que tindrà. Una societat
pobra és la que arrossega els peus davant dels desafiaments. L’agenda climàtica i la transició energètica haurien
de ser elements centrals, en una societat com la catalana,
que es veurà greument afectada pel canvi climàtic com a
país del sud d’Europa amb una dependència energètica
molt elevada dels combustibles fòssils.
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de incendio? `½jVÌÀ
/iiÀ ->Ì>}]
Õ>}wVLÀiµÕi
jÃÕ>±i}>Ì>v>ÛÀ`i
>ÌÀ>ÃViV¢}V>
ÌÀ>ÃÛiÀÃ>°

>ÀVi>°
*iµÕ°

“

Ciutats que han estat embornals
ambientals, desconnectades de la
biosfera, hi han de tornar a connectar
[...] Tenim competències sobre
urbanisme i transport. No és senzill,
però és possible.
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Els joves
i l’emergència climàtica
per Carles Feixa

“

D’ençà dels anys seixanta del
segle passat, els joves han estat
a l’avantguarda dels processos
de globalització econòmica,
tecnològica, social i sobretot cultural
[...] D’altra banda, els joves també
acostumen a ser els principals
beneficiaris —o més aviat víctimes
propiciatòries— d’aquests mateixos
processos de globalització.
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El vostre silenci gairebé és el pitjor de tot. El futur de
totes les generacions venidores pesa sobre les vostres
espatlles. El que vosaltres feu ara, nosaltres, els joves,
quan siguem grans per fer-hi alguna cosa, ja no serem a
temps de canviar-ho.
(Discurs de Greta Thunberg a la Marxa pel Clima d’Estocolm, 8 de setembre de 2018)
Greta: el que importa és el planeta
Friday: no
Greta: no?
Friday: lo que importa som noltros
(A. Mestres, Greta & Friday, 2020)
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L’

agost de 2018, una adolescent amb la síndrome d’Asperger es va asseure fora del
Parlament suec i va començar una vaga pel
clima. Al cap de poc temps, altres estudiants
d’Estocolm s’hi van unir i van decidir repetir-ho cada divendres, amb la qual cosa van engendrar el
moviment #FridaysxFuture que del país nòrdic aviat es va
estendre a altres països europeus i del món i va esdevenir
un fenomen internacional i viral. Greta s’ha convertit en
una icona global, fins al punt que la revista «Time» l’ha
escollit personatge de l’any 2019, però en realitat, més que
no pas d’una icona, es tracta d’una sinècdoque, ja que representa la part pel tot: el microcosmos de tota una galàxia
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“

Els joves ja no busquen
la veritat en una entitat
superior, sinó en xarxes
de confiança mútua
construïdes per ells
mateixos.
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generacional. A Catalunya, durant el curs 2018-2019, el
moviment es va estendre per molts instituts (significativament molt més que per les universitats): des de llavors, un grapat de joves es congreguen cada divendres
a la plaça de Catalunya de Barcelona i en altres llocs. A
la primavera vaig tenir ocasió de parlar amb alguns dels
portaveus —el moviment rebutja els lideratges— amb un
discurs molt elaborat i gens improvisat. Rere Greta i els
Fridays catalans, hi ha una unitat generacional —la part
més conscient d’una generació, segons Karl Mannheim—
que aquest article aspira a presentar.
La relació entre joves i globalització és un Janus de dues
cares. D’una banda, d’ençà dels anys seixanta del segle
passat, els joves han estat a l’avantguarda dels processos
de globalització econòmica, tecnològica, social i sobretot cultural, i han actuat com a caçadors de tendències
—trendsetters— dels nous usos i costums que després la
societat va incorporant. D’altra banda, els joves acostumen
a ser els principals beneficiaris —o més aviat les víctimes
propiciatòries— d’aquests mateixos processos de globalització, que es concreten en fenòmens com l’increment de
la mobilitat, la liberalització econòmica, la precarització
laboral, les migracions transnacionals, la digitalització i la
uniformització cultural. Per reflexionar sobre les causes i
efectes d’aquests processos, proposo una reflexió entorn
del concepte de Generació B o «cadena de dades», que utilitzo com una metàfora de la joventut de l’era postdigital
o d’Internet 3.0. Es tracta de la generació que succeeix la

La crisi va afectar
profundament la
joventut i es va
traduir en precarietat
laboral, migracions
transnacionals, retard
de l’emancipació i
refugi a les xarxes
socials.

”

Generació@ o Arrova (la joventut de l’era digital o d’Internet 1.0) i la #Generació o Hashtag (la joventut de l’era hiperdigital o d’Internet 2.0), que he exposat en un altre lloc.
La noció «cadena de dades» va ser utilitzada primer per
Bitcoin el 2009, que va proposar el logo del concepte:
una B que imitava el dòlar (B). Correspon a l’anomenada
web 3.0, també anomenada web semàntica, que combina
big data, Internet de les coses, intel·ligència artificial,
3D, personalització i èmfasi en les emocions. La base del
concepte és que permet validar la fiabilitat d’unes dades
segons la seva traçabilitat, sense necessitat d’una autoritat
de certificació superior. Però els beneficiats no són només
els usuaris de la moneda digital: la tecnologia blockchain
permet crear aplicacions autònomes sense passar per intermediaris o, com diu Palacios (2019), «que tota mena de
persones creatives puguin generar valor i compartir-lo».
Segons la Viquipèdia, «es considera una tecnologia en la
qual la “veritat” (estat fiable del sistema) és construïda,
assolida i enfortida pels seus membres; fins i tot en un
entorn en el qual hi hagi una minoria de nodes a la xarxa
amb comportament maliciós». Això és precisament el que
permet que la informació deixi de ser patrimoni de l’emissor i passi a ser resultat d’un treball de col·laboració, descentralitzat, en línia, dut a terme per comunitats virtuals
amb un fort component juvenil i lúdic.
Si apliquem els conceptes web 3.0 i Blockchain a la joventut d’avui, podem relacionar-ho amb el context socio-
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econòmic de la sortida de la crisi, la cerca de nous nínxols
econòmics en les xarxes col·laboratives, l’intercanvi de
serveis com a alternativa a l’economia monetària, la deslocalització de les cultures juvenils i la crisi de la pròpia
noció de joventut. Simplificant: els joves ja no busquen
la veritat en una entitat superior, sinó en les xarxes de
confiança mútua construïdes per ells mateixos. Entenem
per postdigital no la fi del digitalisme com a tecnologia o
com a praxi quotidiana, sinó més aviat la superació del digitalisme com a ideologia, amb un cert retorn a espais no
tecnològics, a les comunitats primàries i de les afinitats
electives. La crisi va afectar profundament la joventut i es
va traduir en precarietat laboral, migracions transnacionals (de sud a nord, però també de nord a sud), retard de
l’emancipació i refugi a les xarxes socials.
Per generació postdigital entenem la nascuda en el
trànsit al nou segle, hiperconnectada des de la primera
infància en les albors del nou mil·lenni, que va arribar
a la preadolescència en plena crisi, va viure en la distància l’emergència dels moviments indignats i entra en la
joventut coincidint amb el final oficial de la crisi, però
també amb l’auge de moviments neoconservadors, xenòSerra d ’O r | ab ril / 20
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fobs (i juvenòfobs) a tot el planeta. D’altra banda, és la
generació que protagonitza la renovació del moviment
feminista, amb la implicació d’adolescents i joves en els
moviments #NiUnaMenos i #MeToo i en el 8M de 2018
i 2019. D’altra banda, protagonitza l’emergència del moviment ambientalista global contra el canvi climàtic, protagonitzat per una adolescent sueca (#FridaysForFuture).
En l’era postdigital, la joventut es converteix en l’edat de
moda, en forma de culte a la imatge, obsessió per l’antiaging, paradigma de la innovació tecnològica i de l’experimentació social. Alhora, els joves de carn i ossos veuen
com es consoliden les retallades socials, educatives i laborals establertes durant la crisi, se’ls exclou de la presa
de decisions i es generalitzen intents de censura o control de la xarxa amb l’excusa de combatre les fake news.
Per contenir el risc de morir d’èxit, la joventut s’encadena
en blocs per prevenir un futur incert i genera una mena
d’intel·ligència col·lectiva, com els cyborgs.
Arriscant-me a ser futuròleg, intentaré deduir de la categorització anterior els trets emergents de la generació
postdigital, precisant que es tracta d’una pura especulació
sense suport encara en estudis empírics.
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La tecnologia blockchain
permet crear aplicacions
autònomes sense passar per
intermediaris i que tota mena
de persones creatives puguin
generar valor i compartir-lo.
La informació deixa de ser
patrimoni de l’emissor i passa
a ser el resultat d’un treball de
col·laboració, descentralitzat,
en línia, dut a terme per
comunitats virtuals amb un
fort component juvenil i lúdic.
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a) Generació Hashtag versus Generació Blockchain. Quan
els adults hem aterrat finalment a les xarxes socials, convertint-les en fonament de la postveritat, els adolescents
i joves en fugen i busquen altres territoris a colonitzar.
Primer va ser Instagram, una xarxa social que privilegia
la imatge i les emoticones. Després van començar a collaborar en línia amb cadenes de metadades, per alliberar-se dels lligams del sistema, però també per confirmar
la seva condició precària. Un exemple significatiu del que
estic dient és l’anomenada Torre de la Veritat. Es tracta
de la creació per Facebook d’una unitat encarregada
de vigilar les fake news, instal·lada en diverses plantes de
la Torre Agbar de Barcelona (al districte 22@ on tenen la
seu la meva universitat i diverses empreses audiovisuals
i tecnològiques). Hi treballen centenars de joves hiperformats, però amb sous mileuristes.
b) Espai Glocal versus No-Lloc. El retorn globalitzat a
la localitat, visualitzat en la comunitat presencial i online
que va ocupar les places del 15M, corre el risc de transformar-se en un no-lloc. Utilitzo lliurement el concepte
encunyat per Augé (1996) per a designar la ubiqüitat de
l’espai juvenil, entre l’expulsió de l’espai públic, la super31 / 271

Joves que van créixer en
l’hiperdigitalisme cerquen
espais lliures de tecnologia.
D’altra banda, incorporen
plenament la tecnologia al seu
jo interior.
La crisi dels refugiats de
l’Orient Mitjà i de l’Àfrica
subsahariana, la caravana de
migrants centreamericans i
l’auge de l’extrema dreta a
escala global converteixen el
translocalisme en construcció
de noves fronteres, físiques o
simbòliques.
Una generació que navega i
s’encadena en dades, però
que recupera la forma de
protesta més tradicional i
presencial: la vaga.
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visió i comercialització dels espais d’oci, la desorientació
de l’hiperespai, l’anonimat dels nous centres comercials i
el retorn a l’anonimat de l’habitació. La multiplicació dels
espais esdevé sensació de no-lloc, perduts en el no-man’sland (o millor en el no-women’s-land) d’una adolescència
i una joventut perllongades o eternes (que alguns anomenen emerging adulthood i d’altres adultescencia). Alhora,
la tecnologia es deslocalitza, com va posar de manifest la
febre del Pokémon Go l’any 2016.
c) Temps Viral versus Slow Time. A la sortida de la crisi i
després de la ressaca dels moviments socials post 2011, hi
ha l’auge d’una nova extrema dreta, però també el retorn a
un temps més pausat, slow time, que connecta amb altres
moviments que elogien la lentitud: slow food, slow travel,
slow work, etc. D’una banda, els joves que van créixer en
l’hiperdigitalisme cerquen espais lliures de tecnologia.
D’altra banda, incorporen plenament la tecnologia al seu
jo interior, sense el dualisme persona-màquina de generacions anteriors (que es fa ressò del dualisme judeocristià
original cos-ànima). Adolescents i joves no tenen problemes a combinar espais-temps d’hiperconnexió amb
espais-temps de desconnexió, cronòtops hiperdigitals i
cronòtops analògics. La lentitud com a entrenament de la
velocitat.
d) Translocalisme versus The Wall. La crisi dels refugiats
de l’Orient Mitjà i de l’Àfrica subsahariana, la caravana de
Serra d ’O r | ab ril / 20
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migrants centreamericans i l’auge de l’extrema dreta a escala global converteixen el translocalisme en construcció
de noves fronteres, físiques o simbòliques, normalment
erigides per adults (nadius territorials i migrants digitals)
per impedir el pas de joves (migrants territorials i nadius
digitals). Un cas emblemàtic són les tres eleccions o referèndums que van tenir lloc el 2016: les presidencials
als Estats Units, el Brexit i l’acord de pau a Colòmbia. En
els tres casos van guanyar opcions contràries al translocalisme, que cercaven erigir fronteres o retornar a un passat
sense barreges, opcions secundades pels grans i rebutjades pels joves (contra Trump, contra el Brexit, per la pau):
les velles generacions imposaven així un futur amb fronteres a les noves generacions que volien viure sense. Com
succeeix amb els caminants blancs de Joc de Trons, el Mur
pretén establir clares delimitacions ètniques, de gènere o
generació per superar la por a l’Altre (al diferent). Però la
tecnologia blockchain, en aquest cas, trenca les fronteres i
experimenta amb no-llocs transfronterers.
e) Rizoma versus Holograma. La revolució rizomàtica teoritzada per Castells (2012) no s’ha extingit, però corre el
risc de transformar-se en fantasmagoria: en holograma.
En uns temps en què la realitat virtual i el 4D es generalitzen, en què es pot imprimir a distància qualsevol prototip
multidimensional, en què un polític empresonat participa
en mítings mitjançant un holograma, la cultura juvenil
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sembla que recrea la Holesecció de Star Trek, l’espai de
la nau interestel·lar on els navegants es relaxaven amb
jocs de realitat virtual, en forma d’hologrames que els
transportaven a espais i temps passats o futurs, reals o
imaginaris. De la mateixa manera, la ment postdigital de
la Generació Blockchain transforma les arrels del rizoma
en hologrames futuristes i els converteix en caçadors de
tendències capaços de prefigurar la societat i la tecnologia
del futur.
El 22 de gener de 2020, un any i mig després que Greta
iniciés la seva vaga pel clima i mentre la noia fa la volta al
món per terra i mar (però no per aire), com a evangelista
de la nova religió —de la mala nova— de l’emergència climàtica, assisteixo a una estrena teatral a l’Espai Brossa del
Born protagonitzada per dos joves i brillants intèrprets. Es
tracta de la primera part de la peça teatral Greta & Friday,
titulada «Amor pur», escrita per Albert Mestres (la segona
part, «Amor mor», escrita per Queralt Riera, s’estrenarà
pròximament). La trama es basa en una parella d’adolescents que es coneixen en una vaga pel clima, s’enamoren
i aboquen el seu amor a reflexionar sobre ells i sobre el
món que els envolta. En el primer acte, la noia —una barcelonina de nom Greta— diu que va conèixer l’altra Greta
a Estocolm, en un viatge amb el seu pare, i que en tornar
va iniciar la vaga al seu institut. Comença queixant-se que
considerin tota la seva generació uns aspergers, adoles-

cents anormals als quals «no ens importa res... que ho
tenen tot fet i no fan res i estan acomodats i acostumats
a tenir-ho tot i els ho donen tot mastegat i no mouen un
dit», però, en realitat, «Asperger son ells [els adults] els
que no fan res», per la qual cosa a la nova generació li
correspon un deure històric monumental: «nosaltres no
acceptem que ens deixin un món inhabitable per a nosaltres i per a moltes espècies tret de les rates i per això
estem aquí mateix protestant aquí aquest divendres com
cada divendres». El noi —un mallorquí de nom Friday—
ajuda la seva estimada a tocar de peus a terra —mai més
ben dit— i li fa veure que, en realitat, més que no pas pel
planeta, lluiten per la seva supervivència personal i com
a generació. Mentre esperem l’estrena de la segona part,
que abordarà la vida d’aquesta parella vint anys després,
quan siguin adults, em pregunto fins a quin punt la parella de protagonistes representa a petita escala aquesta
generació encadenada al seu particular microcosmos —al
seu cos fràgil— i alhora al seu univers general —a un
planeta encara més fràgil—. Una generació que navega
i s’encadena en dades, però que recupera la forma de
protesta més tradicional i presencial: la vaga. Motius per
seure i protestar, certament, no els en manquen. Com va
dir José Luis López Aranguren, la joventut retrata sempre,
amb traços gruixuts, allò que no funciona en la societat
adulta, a la qual sovint no agrada aquest retrat.
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Aprofitar el camí
per arribar a tothom
per Mònica Usart
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«M’

han robat els somnis i la infància,
amb les seves paraules buides» (Greta
Thunberg). Aquesta frase forma part
de l’esbroncada que la jove sueca va dedicar als líders
mundials per no fer prou davant de l’emergència climàtica que viu el nostre planeta. Greta s’ha convertit en una
peça clau per fer d’altaveu al món d’un problema que fa
anys que ens persegueix. Lamentar-nos, per això, no és la
solució. Actuar i adaptar-nos és el camí que cal seguir. Fa
molts anys que els científics presenten informes i estudis
per demostrar que els humans estem influint en un canvi
a l’atmosfera del nostre planeta. No és el primer, però sí
que és aquell en què la mà de l’home hi té més a veure.
Fins fa poc semblava que no era un tema que interessés
especialment i fins i tot, en alguns casos, es posava en
dubte. Ara, els nombrosos estudis i els seus primers efectes fan que l’emergència sigui pràcticament innegable.
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Els gasos d’efecte hivernacle no paren d’augmentar.
De fet, l’any passat es van tornar a batre rècords. Són gasos que necessitem per viure. Penseu que, si no hi fossin,
el nostre planeta estaria 30°C per sota del que està ara
i això faria difícil la vida tal com la coneixem. Aquests
gasos actuen com una manta. Deixen passar la radiació solar, però no deixen que s’escapi tota. En retenen
una part que contribueix a l’escalfament del planeta. Si
aquests gasos augmenten, la temperatura també ho fa. És
com si, en comptes d’una manta, et posessis un nòrdic
a sobre. Aquest fet provoca la pujada dels termòmetres
a tot el món, més temperatura a l’aire i al mar, la fusió
del gel dels pols i de les glaceres, la pujada del nivell del
mar (generada per la fusió del gel i la dilatació de l’aigua
cada vegada més càlida), fenòmens extrems cada cop més
violents, pluges més torrencials, sequeres més llargues i
dures...
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“

no tenia una idea clara del tema. Vaig
I si anem rascant i mirant amb lupa
mirar An Inconvenient Truth i The
diversos punts del planeta encara hi troGreat Global Warming Swindle. En la
barem més efectes. Un dels problemes
Hi
ha
hagut
èpoques
primera, es veia com Al Gore, exviceque se’ns presenta a l’hora de pensar
de canvis, però no
president dels Estats Units, intentava
en solucions futures és que el nostre
fer que els líders mundials prenguesplaneta no ha patit mai un canvi igual.
d’aquesta mena ni
sin consciència del canvi climàtic i acHi ha hagut èpoques de canvis, però
lligats a la mà de
tuessin. La segona exposava una idea
no d’aquesta mena ni lligats a la mà
l’home.
totalment contrària: posava en dubte la
de l’home. Això fa que no ens puguem
influència de l’home en l’escalfament
emmirallar en el passat i que, per tant,
Fins fa poc, parlar
global i remarcava que hi havia intese’ns presenti un futur incert. S’intenta
de
canvi
climàtic
ressos polítics i financers al darrere.
fer una projecció, però, òbviament, semera imaginar-nos
A partir d’aquí, el professor ens va fer
pre són suposicions amb base científica
que davant de nous estudis, de noves
escenaris futurs, i ara reflexionar sobre les dues idees i, segons el nostre coneixement personal,
dades i de descobriments es poden anar
ja ho estem vivint.
posicionar-nos abans d’explicar-nos res
modificant. Fins fa poc, parlar de canvi
més. Aleshores, el canvi climàtic no esclimàtic era imaginar-nos escenaris fuSi aquests gasos
tava tant de moda com ara, tot i que els
turs, i ara ja ho estem vivint. Tot i que
augmenten, la
experts en clima ja feia temps que ens
les projeccions cap al futur ens mostren
temperatura
també
advertien d’aquest problema.
escenaris extrems i en alguns casos draho fa. És com si, en
Per mi, allò va ser el començament
màtics, el present ja ens ensenya com
està canviant tot plegat. Perquè us en
comptes d’una manta, de tot. Coneixent els estudis i la base
científica que demostrava un escalfeu una idea, abans calia un mínim de
et posessis un nòrdic
fament mundial a causa dels gasos
trenta anys de dades per veure quina era
a sobre.
emesos per nosaltres, vaig començar a
la tendència que seguia una variable,
creure en una idea que amb els anys ha
com per exemple la temperatura, i ara
anat agafant consistència. Poc després
tot canvia tan ràpid que aquest període
vaig tenir la sort de començar a trebas’ha reduït en deu anys.
Per veure quan vaig començar a ser conscient de la llar als mitjans de comunicació i em vaig adonar que allà
gravetat de l’escalfament global, m’haig de situar uns dins la responsable de vendre aquesta idea era jo i fer que
quants anys enrere. Quan estudiava el màster de meteo- sortís als titulars requeia en part a sobre meu. Els meteorologia, fa més de deu anys, el professor de clima ens ròlegs ens convertim en els científics de la casa i sovint
va proposar mirar dues pel·lícules. Aleshores jo encara parlem no sols de la previsió del temps, sinó també d’al-

”
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Greta s’ha convertit en una
peça clau per fer d’altaveu al
món d’un problema que fa
anys que ens persegueix.
Sovint els meteoròlegs
que som als mitjans ens
convertim en els científics
de la casa i parlem no sols de
la previsió del temps, sinó
també d’altres temes com ara
el clima, l’espai, els volcans,
els terratrèmols [...]. En gran
part, doncs, ens sentim
responsables de conscienciar
la gent i fer arribar aquesta
informació.
Ara és quan els meteoròlegs
hem d’aprofitar el camí
perquè tothom entengui la
gravetat de la situació i actuï
en conseqüència.

”
tres temes, com ara el clima, l’espai, els volcans, els terratrèmols... tot allò que engloba les ciències de la Terra i de
l’Univers. Per tant, en gran part, ens sentim responsables
de conscienciar la gent i fer arribar aquesta informació.
Quina és la barrera amb què ens hem trobat? Que si no
hi havia un titular prou cridaner, costava que aquesta informació passés per davant d’altres o fins i tot que entrés
dins dels informatius.
A vegades, la ciència pot ser complexa i, si no es troba
el camí per «vendre-la», resulta avorrida i no crida l’atenSerra d ’O r | ab ril / 20
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ció. Això s’ha arrossegat durant molts anys amb el canvi
climàtic, però fa poc que hi ha hagut un gir. La gravetat
de la situació ha portat a passar de canvi climàtic a emergència climàtica i també ha generat titulars dramàtics i
alarmants, i no sols dades que no entenia ningú. «El nivell del mar podria pujar més d’un metre l’any 2100»,
«Madrid tindrà el clima de Marràqueix, i Londres, el de
Barcelona», «Els gasos d’efecte hivernacle baten rècords»,
«Més de 400 persones moren cada any per contaminació
a Barcelona»... Titulars així són els que ens han facilitat
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obrir els informatius, debatre sobre el canvi climàtic en
les tertúlies, que sigui un tema de què es parla a les escoles, que els més petits en siguin conscients i comencin
a actuar a casa seva, que es prenguin mesures i que les
cimeres del clima encapçalin els telenotícies. Ara és quan
els meteoròlegs hem d’aprofitar el camí perquè tothom
entengui la gravetat de la situació i actuï en conseqüèn-

cia. Personalment, no deixo de donar gràcies a la figura
de la Greta Thunberg. No em poso a analitzar si està bé
o no que una noia de setze anys falti a l’escola o què li
passarà un cop acabi el seu moment; només li agraeixo
que hagi trobat el camí per cridar l’atenció de milions de
persones, una cosa que fins ara molts científics havíem
intentat sense èxit.
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