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“O fracking é unha estafa”
“A extracción de gas e petróleo me-
diante o sistema de fracking é unha 
burbulla especulativa que explotou 
e deixou gran cantidade de resi-
duos e débedas”. Antonio Aretxa-
bala, xeólogo e profesor da Uni-
versidade de Navarra, é contrario 
ao uso do fracking porque, para el, 
ademais do impacto ambiental que 
supón, non é unha técnica rendible 
pola gran cantidade de enerxía que 
se necesita para extraer o combus-
tible. De xeito que Aretxabala avo-
ga por un maior uso das enerxías 
renovables, en especial o autocon-
sumo nos fogares, e por practicar 
un consumo sustentable. Nas súas 
palabras, “non precisamos un 4x4 
para ir mercar o pan”.
Ten moi clara a súa postura… O 
fracking resultou ser unha estafa. 
A burbulla explotou e deixou unha 
gran cantidade de residuos e débe-
das, aínda que probablemente houbo 
xente que se lucró nos movementos 
especulativos intermedios. De todos 
os xeitos, nin é a salvación, nin os 
Estados Unidos son autosuficientes 
enerxeticamente falando, tal e como 
se dixo.
Entón, cal é a realidade? A Axencia 
Estadounidense da Enerxía recoñe-
ce que as 127 grandes empresas de 
extracción de hidrocarburos (por cal-
quera método) acumulan débedas de 
billóns de dólares desde 2010. É un 
problema que afecta a toda a produ-
ción de enerxía. Desde 2005, o petró-
leo está en caída libre. O fracking ou 
as áreas bituminosas do Canadá (un 
tipo de petróleo non convencional e 
moi contaminante) son intentos des-
esperados de manter unha economía 
baseada en queimar combustible fósil.
Os defensores do fracking argumen-
tan que se desinforma a poboación. 
Din o mesmo que hai uns anos, pero 
xa se publicaron moitos estudos. O 

fracking é unha novidade en canto a 
tecnoloxía de extracción, pero é máis 
do mesmo: queimar combustible para 
xerar enerxía.
Daquela, acábase o petróleo? Sem-
pre haberá petróleo. O problema é 
que a enerxía necesaria para extraelo 
é cada vez maior. Confúndese recur-
so con reserva. A mediados do século 
XX, podíanse extraer cen barrís de 
petróleo e gastábase o equivalente 
a un barril. Hoxe en día, cun barril 
extráense quince, e iso nas mellores 
reservas de Arabia Saudita. Xa non 
hai petróleo doado de extraer. Co 
fracking, necesítanse dous barrís de 
petróleo para extraer un e isto con-
séguese endebedándose. A xente de-
bería preocuparse polo problema de 
subministración enerxética que habe-
rá nos vindeiros dous ou tres anos. 
As xeracións futuras terán que pagar 
esta desfeita.
Comentouse que a baixada do pre-
zo do petróleo se produciu polos 
produtores convencionais para sa-
car do mercado as empresas de 
fracking. Os prezos baixan porque a 
actividade económica está a caer de 
maneira brutal. Hai grandes stocks 
de petróleo acumulado que non se 
venden porque non hai demanda 
de enerxía, e non por unha suposta 
guerra maquiavélica entre os países 
árabes e os Estados Unidos, Rusia 
ou Venezuela. 
Opoñerse ao fracking é unha cues-
tión máis económica ca ambiental? 
Non, éo en todos os sentidos. Aínda 
así, en realidade, hai que reformular-
se o actual modelo económico, non 
podemos mantelo co fracking nin co 
resto de combustibles fósiles.
Que habería que facer? Primei-
ro, informar a sociedade para ter o 
diagnóstico e reaccionar. Segundo, 
os responsables institucionais debe-

rían estar ben asesorados. E, terceiro, 
pensar nun mundo en decrecemento, 
no que o petróleo doado de extraer 
xa se acabou.
As renovables poderían mitigar es-
tes problemas? Se o cambio de mo-
delo económico tamén é social, si, 
sempre que estes recursos estean 
dispoñibles. Por exemplo, en Alema-
ña, os edificios son autosuficientes 
enerxeticamente, mentres que isto en 
España se penaliza. 
O ministro de Industria, Enerxía e 
Turismo apoia o fracking porque 
asegura que, deste xeito, depen-
demos menos das importacións. En 
España, a factura da luz é estratos-
férica porque hai que manter o siste-
ma. Mentres, en Alemaña, hai pouco, 
houbo momentos nos que se regalou 
a luz pola gran produción da enerxía 
solar fotovoltaica. 
Os defensores do fracking destacan 
o enorme potencial de España. O 
fracking é un sumidoiro enerxético e 
a débeda crece cada vez máis. A es-
peranza é que as tecnoloxías poidan 
lograr que o que agora non é rendi-
ble o sexa no futuro, pero é ciencia 
ficción. Coas Canarias pasou algo 
similar. Alguén se lucrou con esas 
prospeccións para descubrir que ha-
bía dúas bolsas que non valían nada. 
Son movementos especulativos.
Malia todo, é optimista co futuro? 
As sociedades teñen capacidade pa-
ra sobrepoñerse ás peores situacións. 
Temos varias posibilidades enerxéti-
cas se se suman as renovables. Ha-
bería que baixar o nivel de consumo, 
non precisamos un 4x4 para ir mercar 
o pan nin temos que traer os kiwis 
de Zelandia. Pódese ser feliz e ter un 
alto nivel de vida gastando só un 20 
% da enerxía actual. Non é tan difícil, 
e é sustentable.
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