
El mediàtic investigador torna després del seu èxit amb el best
seller Petrocalipsis per a analitzar les possibles alternatives al
nostre sistema energètic actual.

Pandèmia, crisi de subministraments, falta de xips, inflació, guerra,
sequera, canvi climàtic, crisi energètica. Les notícies són cada dia
més preocupants; sembla que hem entrat en una espiral de
decadència i misèria. Quant més podrem aguantar? És cert que el
col·lapse és inevitable? Tal com anunciava Antonio Turiel en el seu
primer assaig,j el Petrocalipsis ja és aquí. Ho notem en omplir el
dipòsit del cotxe, quan ens ho pensem dues vegades abans
d'encendre l'aire condicionat, quan tanquen negocis, però
sobretot el notem a final de mes. I això no s'ha acabat: estem
entrant en una fase d'acceleració. El descens energètic és una
realitat urgent i que anticipa un futur molt fosc. Si volem prevaler, si
volem evitar el col·lapse, necessitem fer molts canvis des del
sistema productiu fins al model de societat. I tenir una guia per a
entendre què està passant ara mateix, per què i com evitar el
pitjor. D'altra banda: tot normal i bé.
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