
L’energia del futur 
 
        Cada cop que es produeix un gran esdeveniment o crisi que alguna cosa té a veure 
amb l’energia, com rebel·lions o guerres al països productors de petroli, augments 
significatius de preus del barril de cru, incidents o accidents als centres generadors 
d’energia —exemple ben recent el del Japó—, i fins i tot, publicacions d’informes 
d’organismes competents relatius al consum de l’energia, els Governs, els ecologistes, 
grups socials  i la societat en general encetem unes grans campanyes de discussió i 
conscienciació entorn les energies alternatives. Mitjans de comunicació, tertulians, 
activistes verds i partits polítiques comuniquen un poti-poti de solucions, la gran 
majoria de les quals només s’hi concentren en la substitució de les fonts de generació 
actuals —contaminants i esgotables— per altres que semblen més netes i inesgotables. 
Molt bones i necessàries són totes les discussions i plantejaments envers el tema de 
l’energia, tan de bo si hi sovintejaren més...  Pocs dies o setmanes després, la 
preocupació  es va apaivagant fins que arriba a l’esmorteïment quasi total. Ja arribarà 
una altra crisi, sembla pensar la societat occidental. 
        Mentre tant, segons el meu humil parer, la solució o l’objectiu més importat queda 
oblidat o en tot cas negligit. Penso que ha de ser l’estalvi d’energia el primer problema a 
atacar amb tota decisió i esforços possibles, sigui quin sigui  la font generadora. De 
debò, l’estalvi si que és una font inesgotable. No sembla pas que estem massa decidits a 
encetar el problema definitivament. De cop i volta, qualsevol dia, el preu de l’energia 
fregarà cims impensables, llavors, tots a córrer: el govern ho hauria d’haver previst, 
exigirem. 
        I ara fabriquem cotxes de molts cavalls que consumeixen doble d’allò que seria 
raonable i quan no es pot passar de 120 km p/h. Cotxes per anar per la muntanya quan 
anem barrant pistes i camins afortunadament. Encara que es limités la velocitat a 100 
per autopista i estigués prohibit circular pels camins, seguiríem fabricant cotxes grans i 
potents, i es vendrien, esclar. 
        Tenim una font natural, tradicional, inesgotable i de franc per assecar la bugada i 
construïm pisos sense espai per a l’estenedor. Solució: muntar una assecadora que 
consumeix el que vol. En aquest mateix sentit, per què les rentadores i rentavaixelles 
poden funcionar mig buides? 
        Per què enllumenem tant i tantes hores els espais i monuments públics? Per què 
enllumenem el cel? Que maco queda! Hauria de ser un pecat greu, obrir una finestra 
quan dins de l’edifici està funcionant l’aire condicionat.  
        Quants empresaris no es plantegen inversions d’estalvi d’energia, però les deixen 
aparcades perquè diuen que no són rendibles. Si així fos, l’energia és massa barata. 
        Seguiu cercant exemples, en trobareu un munt, i convindreu amb mi que l’energia 
del futur serà el seu estalvi. 
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