
AVUI
DIMECRES, 12 D’OCTUBRE DEL 2005 3Entrevista

Michael Crichton Novel·lista nord-americà

“La gent haurà de pagar
per informació fiable”
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Ha passejat els seus 2,05
metres d’èxit per la Barcelona
pre-Mercè del civisme i ha
esvalotat el galliner amb una
conferència al CosmoCaixa on
qüestionava que l’activitat
humana estigui provocant el
canvi climàtic, feia una bona
estirada d’orelles als científics
que estudien el canvi climàtic i
als polítics que donen suport a
acords com el Protocol de
Kyoto i criticava els
ecologistes, als quals va acusar
de dogmàtics i de basar-se en
especulacions. Conferència
inclosa en la gira de
presentació de la seva nova
novel·la, Estat de por, una obra
amb tots els ingredients del
technothriller, gènere que el
mateix Crichton va establir el
1969 amb La amenaza de
Andrómeda.

Hi explica una trepidant aventura
que arrenca quan George Morton,
un multimilionari filantròpic,
comença a sospitar que el grup
ecologista al qual fa importants
donacions no és tan inofensiu com
sembla. Una trama polèmica que
ha alimentat els atacs dels
filoecologistes, però potser no tant
com els tres apèndixs de regal que
inclou Estat de por, en què, per
exemple, demana un nou
moviment ecologista i un
mecanisme de finançament
imparcial de les investigacions
científiques. Per què Michael
Crichton, milionari fabricant de
best sellers i exitós home de
cinema i televisió, s’ha volgut ficar
a l’ull de l’huracà? Estratègia
editorial per desviar l’atenció d’una
novel·la que no arriba a les cotes
de Parc Juràssic, el seu megaèxit?
La polèmica està servida.

Les associacions ecologistes no
surten gaire ben parades en la
seva última novel·la. Com ha reac-
cionat aquest moviment?
Hi ha hagut força atacs, però
no han parat atenció al missat-
ge. Perquè el que la novel·la vol
dir és que estan fent les coses
malament. Estan centrant
l’atenció en qüestions menors i
ignoren les qüestions de fons.
Estan recaptant diners amb te-
mors falsos i se’ls gasten sense
que hi hagi efectes positius en
el medi ambient. Estan fent
servir querelles quan d’altres
mètodes serien millors i operen
a partir d’una ciència que ja fa
trenta anys que és obsoleta. Cal
un nou tipus d’ecologisme amb
metodologia científica i no amb
dogmes desactualitzats.

De debò creu que principis ecolo-
gistes com el desenvolupament
sostenible tenen com a efecte la
preservació dels privilegis econò-
mics d’Occident?
Com a principi de precaució sí,
sense cap mena de dubte. El
principi de precaució és una
manera d’evitar el canvi i un
perjudici molt dolent per a paï-
sos que necessiten el canvi. La
idea de desenvolupament sos-
tenible és una bona idea, però
desgraciadament en la pràctica
¿com se sap què és sostenible i
què no? No hi ha criteris per a
això. I cal recordar que tothom
que creia en el desenvolupa-
ment sostenible al segle XX va
construir preses per a l’energia
hidroelèctrica, perquè això
aleshores era sostenible. I ara
sabem que causa més escalfa-
ment global, que espatlla el pai-
satge, causa problemes als pei-
xos que han de saltar riu
amunt, trenca la bellesa natu-
ral i no és la solució que es creia
que seria el 1930. Per tant, cal
anar amb compte avui. Perquè
avui és l’energia eòlica.

Aleshores, què fem? No ens
podem refiar dels ecologistes, ni
dels polítics, ni de l’empresa.
Només fem cas als científics?
Els nostres temps són uns
temps difícils, pel que fa a la
informació. Durant molts anys
s’ha parlat del que en diuen la
guerra de la informació i ha
arribat al món que ens envol-
ta, de manera que quan hi ha
subvencions actua. Per exem-
ple, a Anglaterra hi va haver
subvencions fortes per a mo-
lins de vent i resultava que els
propietaris dels parcs eòlics es-
taven finançats per companyi-
es petrolieres, perquè sabien
que així causarien l’oposició de
la gent. Quan vaig fer la meva
recerca vaig aprendre que re-
alment és molt llarg i costa
molt esforç i molta feina esbri-
nar la veritat.

La veritat existeix o no?
Jo crec que sí que existeix.

I com en pot estar segur?
El que he descobert és que no
es pot llegir diaris, no es pot
veure la televisió, no es pot es-
coltar la ràdio, no es pot creure
en el que qualsevol organització
t’expliqui, sigui política, una
ONG, res. No es pot creure el
resum d’un article científic.
T’has de llegir tot l’article i has
d’analitzar a fons què diuen,
quin és el seu mètode d’anàlisi,
quina fiabilitat sembla que té,
quins han sigut els reptes, si els

reptes tenen substància o estan
políticament motivats, quins al-
tres estudis hi concorden o hi
estan en desacord i finalment
pots decidir “molt bé, el centre
de l’Antàrtida s’està refredant”,
però trigues molt de temps.

I no ho pot fer tothom. Et calen uns
coneixements bàsics perquè si no
et perds...
Sí, crec que el que passa, el que
passarà, i ho he predit durant
molt de temps, és que finalment
la gent haurà de pagar per in-
formació altament fiable i que
hi haurà serveis que l’oferiran.

Què vol dir? Que serveis com el
Mossad, la CIA i l’MI-5 es dedicaran
a vendre informació?
Sí, i tant. Bé, en teoria, el peri-
odisme d’investigació ho fa.

Hi ha canvi climàtic, hi ha escalfa-
ment global o no?
Sí.

A la novel·la ho qüestiona tantes
vegades que sembla una invenció...
No, i tant que existeix. No és
gaire gran, de moment, ningú
pot estar segur de quant n’hi ha
ni en quina proporció està cau-
sat pels humans. I en això se
centra el debat. El debat no és
sobre si la Terra s’escalfa o no,
que sí que s’escalfa. El debat no
és sobre l’efecte hivernacle, el
CO2, el metà... L’efecte hiverna-
cle es coneix molt bé i existeix.
El debat no és sobre si hi ha
massa CO2 –que n’hi ha, ha aug-
mentat una tercera part des del
1900–. El debat no és sobre si el
CO2 augmenta a causa de l’acti-
vitat humana. Aquesta no és la
qüestió. La qüestió és si l’escal-
fament està causat pel CO2 al
cent per cent, en part, en gran
part, en menor mesura. Aques-
ta és la discussió. I, indepen-
dentment del que diguin, ningú
no ho sap. I no em cregui a mi.
L’IPCC, el Grup Intergoverna-
mental d’Experts sobre el
Canvi Climàtic de l’ONU, que fa
un informe cada quatre anys,
en l’últim informe va presentar
un fullet molt petit que és el
resum de les polítiques, allò que
tothom llegeix i se suposa que
és un resum de l’informe ex-
tens. El resum de les polítiques
diu que no hi ha cap dubte que
l’home està causant l’escalfa-
ment global. L’informe extens
no ho diu. No diu res amb tanta
certesa. Per tant, com es pot re-
sumir l’informe extens en una
cosa diferent?

Aleshores, el diòxid de carboni no
és l’enemic?
Potser sí. Però com que ningú
no ho sap. Hi té una petita
aportació... A veure, permeti
que li expliqui el problema amb
més detall. Fins ara, hem tingut
mig grau més en cent anys.
Augmenta durant quaranta
anys, baixa durant trenta anys
i puja trenta anys. Ara, sabem
que els models informàtics du-
rant més de vint anys han pre-
dit més escalfament del que
s’ha produït. Esperaven que
s’escalfés més de pressa del que
ha passat. Per tant, tothom es
pregunta per què els models no
coincideixen amb la realitat.
Suposen que hi ha aerosols,
partícules en l’aire que estan re-
duint l’escalfament. Però ningú
sap si això és cert. Mai diuen
que els models s’equivoquen.
Diuen que són correctes i el pla-
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“L’últim
segle va ser
el segle en
què vam
entrar a
l’energia
fòssil.
I aquest,
el XXI, serà
el segle
en què la
deixarem”

La polèmica està servida

neta s’està escalfant. I si no s’ar-
riba al nivell d’escalfament pre-
vist és que hi ha alguna cosa
que ho frena. Però no sabem
què és això. Crec que tenim es-
calfament per diverses causes:
el sol és ara molt calent, i crec
que la majoria de científics di-
rien que algun percentatge de
l’escalfament prové del sol. No
tot, però una part. Hi ha molts
científics que diran que un per-
centatge de l’escalfament prové
de grans ciutats que són calen-
tes. I si la seva ciutat està set o
vuit graus per damunt del
camp, i hi ha cada vegada més
ciutats, i són cada vegada més
grans, aleshores podem imagi-
nar-nos que això pot fer aug-
mentar la temperatura mitja-
na. Potser una, dues o tres dè-
cimes. Això significa per mi que
no queda clar que el diòxid de
carboni sigui la causa principal
del canvi. I si no ho és, alesho-
res ens gastarem una quantitat
molt gran de diners per redu-
ir-lo. I si ens equivoquem, ho
haurem malgastat. Perquè jo
crec que aquest segle serà el
segle en el qual ens allunyarem
de l’energia fòssil. L’últim segle
va ser el segle en què vam en-
trar a l’energia fòssil. I aquest
serà el segle en què la deixa-
rem. Per molts motius: polítics,
la dependència dels països que
produeixen petroli, la contami-
nació, la dificultat de subminis-
trament per oleoductes... No és
una font d’energia única. Per
tant, si podem tenir energia
solar, eòlica, s’anirà en aquesta
direcció. I podem esperar que el
petroli serà més car. De fet, ja
ho estem veien, i el preu puja
ràpidament. La Xina en consu-
mirà molt. I amb l’augment de
preus, el valor de noves fonts
d’energia augmentarà. Per
tant, crec que hi ha un bon
motiu per pensar que si no fem
res, pel que fa al diòxid de car-
boni, el problema es corregirà.
Però jo no vull dir que no haurí-
em de cuidar-nos, i molt, del
medi ambient. Crec que ens
n’hauríem de cuidar més. Però
hem d’estar-ne segurs.

A Estat de por vostè planteja la
possibilitat d’un tsunami provo-
cat. ¿Tenia el llibre acabat el Nadal
passat quan hi va haver el tsunami
al sud-est asiàtic?
Ja estava publicat. En anglès i
alemany. Va ser força estrany...

Una tragèdia amb molts morts...
Sí, però això va ser realment un
desastre natural extraordinari.
Una gran tragèdia.

¿Així, no va ser provocat per un
grup ecoterrorista ni es podria
provocar mai...?
No, això no passarà. No. És
només ficció.
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