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En la mort d'Hermann Scheer: esborrany futur de l'era solar 
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Hermann Scheer va morir el 14 d'octubre de 2010. Una necrològica del pioner verd de l'SPD, 
que durant molts anys va fer campanya per la justícia, la pau i l'ús responsable dels recursos 
naturals. 
 
El seu objectiu era un món just i pacífic. Estava convençut que aquest objectiu només es pot 
assolir a través d'un poder de disposició sobre els recursos justament distribuït i que la qüestió 
de recursos més important és la qüestió energètica. Hermann Scheer estava convençut que 
només la disponibilitat d'energia suficient i assequible és la base de tot desenvolupament 
social. 
 
 
Esborrany futur de l'era solar 
 
No tenia gaire temps per als que pinten escenaris catastròfics i prediquen la renúncia. Sabia 
que amb aquesta "ètica de la renúncia", com va encunyar el terme, no es podia guanyar cap 
majoria de disseny ni futur. "Cap societat pot viure amb una pedra de molí al coll, això només 
pot conduir a la ignorància i el cinisme", va dir Hermann Scheer una vegada en una entrevista. 
El seu credo, d'altra banda, era un disseny futur positiu pragmàtic i realista realitzable: l'era 
solar. 
 
Hermann Scheer provenia de la política de pau i seguretat i, com a jove membre del 
Bundestag, es va ocupar de qüestions de desarmament a principis dels anys vuitanta. Per 
conviccions de política de seguretat, va acceptar el procés de presa de decisions de doble via 
de l'OTAN, però ja era crític amb la naturalesa de l'ús civil i militar de l'energia nuclear. 
 
El maneig irresponsable dels residus nuclears, alguns dels quals irradiaran durant milers d'anys, 
i el fet que gran part dels conflictes armats mundials es deuen a l'accés a matèries primeres i 
fonts d'energia, el van fer convençut que una política energètica alternativa era necessari. A 
més, es va adonar que la majoria dels recursos energètics aviat serien limitats, amb l'excepció 
de les energies solars, és a dir, el sol, el vent i l'energia hidràulica. 
 
 
Política econòmica d'èxit en lloc de crides a la renúncia 
 
En el seu llibre "Das Solarzeitalter", publicat l'any 1989, Hermann Scheer va desenvolupar la 
perspectiva d'una societat basada en les energies renovables descentralitzades. El més 
destacat d'aquesta perspectiva va ser la renúncia total a les crides de renúncia tan populars 



aleshores i la mobilització de la iniciativa privada -és a dir, cívica- i del capital privat a través del 
marc polític. 
 
Una dècada i uns quants llibres després, aquest enfocament es va posar en acció política amb 
la Llei de fonts d'energia renovables (EEG) del govern federal vermell-verd sota Gerhard 
Schröder. Des de llavors, s'han creat més de 300.000 nous llocs de treball gràcies a l'expansió 
de les energies renovables i les tecnologies d'energies renovables s'han convertit en un èxit a 
l'exportació alemanya, efectes que va predir Hermann Scheer. Així, el nom d'Hermann Scheer 
s'associa amb la política econòmica més exitosa que mai hagi implementat un govern federal. 
 
També l'any 1999, Hermann Scheer va rebre el Premi Nobel alternatiu pel seu compromís amb 
les energies renovables. Aquest premi va ser precedit per una sèrie d'altres premis i seguit 
d'altres, inclosa una càtedra honorífica de la Universitat Tongji de Xangai el 2008. Un dels 
majors èxits de Hermann Scheer va ser sens dubte la creació de l'Agència Internacional 
d'Energies Renovables (IRENA) l'any 2009, per a la qual havia treballat incansablement des de 
la fundació d’EUROSOLAR, l'associació europea (sense ànim de lucre) per a la promoció de les 
energies renovables, el 1989. 
 
 
Rialles abundants i consistència persistent 
 
Hermann Scheer era una persona plena de vida i increïblement vital. Els seus amics recorden la 
seva riallada cordial així com el seu somriure entremaliat. El que es va proposar, ho va 
perseguir amb consistència persistent. La seva lluita convençuda i contundent per les energies 
renovables li va suposar un gran reconeixement durant la seva vida, però també molts 
opositors. 
 
Fins avui, molts dels seus oponents no han entès -o no volen entendre- de què tractava 
Hermann Scheer. El van descartar com un utòpic o un ecologista irritable, van distorsionar i 
abreujar els seus pensaments profunds i fins i tot el van vilipendiar. Part d'això el va afectar 
profundament. Seria un engany no abordar això ara en vista de la seva mort. Sobretot, sens 
dubte no seria del seu interès. I alguns farien bé de demanar perdó almenys ara a la seva 
família. 
 
Els nostres pensaments estan amb la seva família i amics afligits. No només hem d'honorar el 
llegat d'Hermann Scheer, sinó que també hem de seguir el seu exemple amb coratge i força i 
obrir el camí cap a l'era solar. Només de fet podem honrar aquest home enèrgic! 
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