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Dòlars, argúcies i canvi climàtic

E

n el món de la desinformació, on la realitat i la
ficció es confonen cada
dia més, les batzegades
del clima comencen a
irrompre en els mitjans de comunicació. El país que domina el
mercat mundial de les notícies és
visitat per Katrina, Ophelia i Rita.
Nova Orleans negada. Houston evacuada. Alhora arriben imatges
de ciclons o inundacions catastròfiques a la Xina, el Japó, l’Índia,
Geòrgia i Romania. Les grans
companyies d’assegurances, que
filen molt prim en aquestes coses,
constaten que el número de desastres naturals s’està disparant.
La ciència d’avui sap que estem
desequilibrant el clima. Però la seva metodologia es basa en models
matemàtics, probabilitats i abstraccions, i per tant no pot declarar
amb certesa que un fet concret
(com el Katrina o la sequera a Ibèria) són conseqüencia directa del
canvi climatic. El que sí diu clarament és que la temperatura global
està pujant, que en el darrer terç
de segle s’ha doblat el número
d’huracans de categoria 4 i 5, i
que si les aigües del Golf de Mèxic no haguessin estat anormal-

ment calentes un huracà com el
Katrina no hauria passat de categoria 2 o 3 i, per tant, hauria estat
molt menys devastador.
Les darreres inspeccions amb
satèl·lit de les aigües de l’Àrtic
mostren que aquest setembre la
capa de gel ha estat més minsa del
que mai s’havia observat. També
s’ha comprovat per primer cop
que el permafrost (el sòl permanentment glaçat) de l’oest de Sibèria s’està desfent. Cent vint-i-cinc
grans llacs àrtics del nord d’Amè-

rica i Sibèria han desaparegut en
les tres darreres dècades. Aquestes
dades mostren un panorama més
greu que el que preveia l’IPCC, la
comissió científica intergovernamental sobre canvi climàtic.
Totes les coses són qüestionables, però algunes ho són més que
d’altres. Les ciències naturals no
són exactes com les matemàtiques.
El canvi climàtic, però, és molt
més real que moltes coses que ens
pensem que estan científicament
establertes. La revista Science va ce-

lebrar aquest estiu el seu 125 aniversari amb una llista (no exhaustiva) de 125 interrogants pendents
en la ciència d’avui. Res no sabem
de com funciona la gravetat. Només entenem un 5% de la composició de l’univers. Etcètera. També
aquest estiu, New Scientist explicava
que la teoria segons la qual l’univers va començar amb un Big
Bang o Gran Explosió, universalment divulgada als llibres de text i
als mitjans de comunicació, és cada vegada més dífícil de sostenir.
I no parlem de la idea, encara més
divulgada, que els gens són el
«codi» de la vida (vegeu «El que
els gens no són gens» a la USERDA
d’abril, núm. 10). Comparat amb
moltes idees científiques que es
consideren certes, el fet que estem
alterant el clima és avalat per una
impressionant muntanya de dades
i d’evidències. Però fer-se’n càrrec
té grans repercussions econòmiques. La companyia petroliera ExxonMobil dedica milions de dòlars
cada any a crear confusió en temes
de canvi climàtic. No és un cas aïllat. La dreta nord-americana fa el
que pot per ocultar les qüestions
ecològiques que posen en evidència el seu deliri (vegeu «Delirant

mentre el món s’escalfa», a la
USERDA de març, núm. 09).
Ara s’acaba de traduir l’última
novel·la de l’autor de Parc juràssic,
Michael Crichton, personatge que
s’entén molt bé amb la dreta
nord-americana. Es diu Estat de por
(State of Fear). Associa els ecologistes als terroristes i els negadors
del canvi climàtic als herois assenyats que salven el món. Té
gràfiques, dades i un «Missatge»
final amb els quals pretén passar
com a informe (desinformador)
sobre el canvi climàtic. Des que el
passat desembre va aparèixer en
anglès la premsa nord-americana
seriosa ha deixat clar que és una
obra científicament deshonesta.
Crichton es defensa dient que només ha escrit una novel·la. Però
el passat 28 de setembre, convidat pel senador Inhofer (famós
per haver dit que el canvi climàtic és «l’ensarronada més gran
que mai no s’ha perpetrat sobre
el poble nord-americà»), Crichton va testificar davant del Senat
dels Estats Unitats com a «expert» (!) en canvi climàtic. En ensarronar sí que en són experts.
Així estan les coses en el món de
la desinformació.

