
Dimarts 29 de novembre del 2022  11OPINIÓ

Quanta 
negror
Posseir. Gastar. Consumir. Mal-

baratar. Llençar diners, a la 
babalà. Presumir de targeta de crè-
dit. 

Als volts d’aquests verbs,se’ns 
pretén fer “viure” un concepte o 
invent ianqui, anomenat Black 
friday. Això és gaudir de la vida? 
M’arribo a plantejar tot un seguit 
de preguntes, que em fan ballar 
el tupí. És per això que ja no con-
templo un divendres negre. Més 
aviat tenim d’aquest color tots 
els dies de l’any.

Fa unes tres setmanes, tam-
bé se’ns oferia la necessitat –
gairebé obligatòria– de fes-
tejar suposadament un altre 
“show” dels EUA. Què pin-
ta, pels nostres verals, el Ha-
lloween? Al meu entendre, 
ben bé no res. Exactament 
com passa amb aquesta ba-
janada compulsiva de cre-
mar diners. Arribo a conclou-
re que la societat està malalta. 
De forma paraŀ lela, molts dels 
qui corren a fer cues a les boti-
gues es renten la consciència 
anant a participar simbòlica-
ment en el Gran Recapte d’ali-
ments. Certament, es tracta 
d’una iniciativa solidària fan-
tàstica... Això sí, si tots fóssim 
un pèl més humans, no caldria 
arribar a organitzar temes com 
aquest.

El diner crida el diner. Se’ns 
proposa una uniformitat 
“aborregada”. El més curiós 
rau a veure com la gran “mas-
sa” es deixa seduir. Sense de-
turar-se uns segons a posar-hi 
un bri de seny, se’n van esbo-
jarradament als grans magat-
zems. El que algun sociòleg 
qualificà, encertadament, de 
“les grans catedrals” del nostre 

temps. Si més no, se’ls garan-
teix una temperatura ambien-
tal calentona, quan els termò-
metres anuncien la ja propera 
arribada de l’hivern.

Re i te ro  – u n  co p  m é s – 
que ens ho hem de fer mirar. 
Aquest món s’està morint a 
velocitat de creuer. L’estem 
matant entre tots. Com deia 
en Groucho Marx, en allò que 
a mi m’afecta, m’estimo més 
ser dels qui neden contra cor-
rent: “Que parin aquest tren, 
perquè me’n vull baixar”. No 
m’hi sento gens còmode. Ans 
al contrari, tant se me’n fot que 
em titllin de malastruc. O que 
em considerin una “rara avis”, 
etzibant-me l’etiqueta que soc 
carca. Tota aquesta parafernà-
lia em treu de polleguera. No 
m’omple gens ni mica... Ans 
al contrari, em reafi rma en el 
concepte que em nego a par-
ticipar d’un espectacle de tite-
lles. Per a fer el pallasso, ja hi 
ha el circ. O no? Són moltes les 
coses que ens hem de qüesti-
onar. No s’hi val a fer el passe-
rell, ancorant-nos en allò del 
“qui dia passa, any empeny”. 
Ni de bon tros estic amargat. 
Tan sols penso que vull ser jo 
mateix... I prou!

El COP 27 i la nostra 
responsabilitat climàtica

No s’ha aconseguit reduir l’ús de 
combustibles fòssils com es pre-
veia, en bona part gràcies a la pres-
sió dels països petroliers, que basen 
la seva economia en la seva pro-
ducció i el seu consum. La reunió 
ha servit, bàsicament, per mostrar 
les dificultats de trobar un con-
sens i alinear postures entre els 
diferents països.

De fet, ja abans de començar, 
vàrem poder veure com alguns 
dels països que més emissions 
de CO2 produeixen o els que 
són menys curosos amb els seus 
recursos naturals, com ara Rús-
sia, la Xina o l’Índia, ni tan sols 
s’han molestat en venir. El pro-
blema és que ens estem jugant 
la supervivència de la nostra es-
pècie i de bona part dels éssers 
vius del planeta, i els líders que 
ens representen no actuen.

Ben mirat, els participants de 
la COP 27 i els de les edicions an-
teriors, s’han trobat amb dificul-
tats molt similars a les que, en un 
entorn més proper i local, els to-
ca viure als membres de les co-
munitats de propietaris dels 
edificis del nostre país, quan es 
reuneixen per debatre sobre la 
necessitat d’iniciar obres de re-
habilitació energètica. Els veïns 
saben bé que es poden benefici-
ar d’un important estalvi econò-
mic, d’una millora del confort i 
del benestar i fins i tot de la seva 
salut, gràcies a la reducció de la 

demanda d’energètica que com-
porta millorar i posar al dia els 
seus habitatges, posant un gra-
net de sorra en la lluita contra el 
canvi climàtic, mitigant les emis-
sions de gasos d’efecte hiverna-
cle que el seu edifici emet.

A Europa el 36% de les emis-
sions de CO2 provenen del con-
sum energètic dels edificis i això 
significa que els propietaris te-
nen una responsabilitat impor-
tant respecte d’aquesta petita 
parceŀ la del món que els pertany, 
essent similar a la que tenen els 
polítics que s’han reunit a Sharm 
el Sheik durant aquests dies. La 
inacció per manca de voluntat, 
de mandra per buscar finança-
ment o un arquitecte tècnic que 
els assessori i acompanyi en tot 
el procés rehabilitador, retar-
da eternament una decisió que 
tothom sap que cal prendre de 
manera conjunta i urgent, per la 
senzilla raó que el més fàcil és 
pensar que aquesta inversió pot 
esperar.

I mentrestant, el planeta se-
gueix llençant senyals d’alar-
ma. Sabem que les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle 
en l’any 2030 seran superiors a 
les existents el 2010, el que, en 
la pràctica, elimina per complet 
la possibilitat de limitar l’escal-
fament planetari per sota dels 
dos graus. Qualsevol acord per 
limitar la desforestació tropical 
acaba quedant en paper mullat 
per molt que sabem que aquests 
ecosistemes resulten essenci-
als en la lluita contra el canvi cli-
màtic en absorbir el 25% de les 
emissions de gasos hivernacle.

Europa és potser el punt de 
planeta on les accions, malgrat 
ser insuficients, estan més avan-
çades, però la guerra d’Ucraïna 
ha posat de manifest que el Vell 
Continent viu una triple crisi; 
mediambiental, de cost econò-
mic de l’energia i geopolítica. El 
que obliga a accelerar els canvis 
imprescindibles per reduir la de-
manda energètica i cobrir el seu 
consum mitjançant fonts ener-
gètiques renovables. Una res-
ponsabilitat que no cau en un 
despatx allunyat d’alguna admi-
nistració perduda, sinó damunt 
els nostres caps i que no és tan 
complicada d’assumir. N’hi ha 
prou en veure cada divendres la 
sèrie Generation Next després 
del TN Vespre de TV3 per saber 
què cal fer.

La reunió del COP27 a Sharm El 
Sheik ha acabat constant que 
les conseqüències de la cri-

si climàtica són cada cop més inten-
ses i evidents, però sense que s’hagi 
fet cap pas en ferm per aturar-la. 

La reunió ha 
servit per 
mostrar les 
difi cultats 
de trobar un 
consens
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