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Segons UNICEF, l'aigua contaminada mata cada dia 5000 infants en tot el món. Davant de la crisi de 
l'aigua, Ricardo Petrella, fundador i secretari del Comitè Mundial de l'Aigua, presenta un manifest enèrgic 
i activista a favor d'un necessitat canvi en la cultura de l'aigua a nivell mundial.  

La crisi sol explicar-se de manera incompleta, segons Petrella. A saber: una distribució desigual dels 
recursos hídrics, una mala gestió i planificació, un augment de la contaminació i un creixement 
demogràfic. En canvi, en opinió de Petrella, el problema principal són els senyors de l'aigua. Aquests 
senyors, principalment corporacions privades i grups d'interès ultraliberals, amb els altres senyors del 
mal (senyors de la guerra, dels diners i de la tecnologia) són els que neguen qualsevol esperança de 
reconduir la situació actual amb les polítiques vigents.  

Petrella critica a més el localisme amb que sol tractar-se l'aigua. La interrelació de l'aigua a nivell 
mundial es fa evident mitjançant els conflictes de l'aigua i argumenta, igual que Shiva (2002), que sovint 
se'ns presenten camuflats com a conflictes ètnics, religiosos, etc. Efectivament, l'aigua és un factor amb 
tendència a ser infravalorat en l'anàlisi dels conflictes, però sembla poc probable que el conflicte civil a 
Sudan, per exemple, siga únicament una guerra sobre l'aigua, tal com Petrella i Shiva semblen proposar. 

El Manifest proposa una cultura diferent de l'aigua, basada en el dret d'accés a l'aigua i a la gestió 
comunal, i neix del principi fundador que l'aigua és un patrimoni mundial comú i vital. A partir d'aquest 
principi desenvolupa dos objectius principals: accés bàsic a l'aigua per a tots els sers humans i gestió 
sostenible de l'aigua d'acord amb els principis de solidaritat. 

De totes maneres, la descripció de la crisi de l'aigua és segurament el punt fort aquest llibre. Les 
principals flaqueses del llibre les trobem en la cultura proposada per Petrella. Per a començar, igual que 
els fonamentalistes del mercat, contraposa l’ aigua com a dret i com a mercaderia. Com ressalten Carter i 
Danert (2003), que l'aigua sigui un dret no nega el fet que en segons quines situacions de la nostra vida 
sigui també una mercaderia. Però és que a més és un bé ecològic insubstituïble i, òbviament, un valor 
cultural. Per tant, l'aigua és clarament multidimensional i les seves diferents característiques no són 
necessàriament antagòniques. En entendre l'aigua exclusivament com a dret, Petrella rebutja qualsevol 
intent d'introduir actors privats dins del procés de “producció” del servei d'accés a l'aigua i es veu 
obligat a proposar únicament models de gestió comunitaris. 
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En aquest punt discrepem de la posició de Petrella. En primer lloc, hem de distingir entre la provisió d'un 
servei i la producció del mateix. La privatització es dóna quan la provisió és privada. En canvi, un servei 
públic pot, i en gairebé la majoria dels serveis bàsics públics europeus és així, ser externalitzat (produït 
per una entitat privada). Petrella fa bé en descartar la privatització de l'aigua. Però s'equivoca en 
descartar tota externalització perquè els productors poden acabar segrestant el proveïdor públic. Això 
succeeix quan l'externalització s'ha fet malament, és a dir, s'han externalitzar components bàsics de la 
cadena de producció. L'externalització no implica necessàriament una pèrdua de control públic. 

En segon lloc, els models de gestió comunitaris proposats semblen poc viables per a les grans urbs, que 
segueixen augmentant als països en vies de desenvolupament (Borja, 2001) i seran un dels grans reptes 
en el futur. 

 En tercer lloc, la proposta de Petrella implica una pèrdua de poder del sector públic a favor de la 
societat civil comunitària que pot ser contraproduent, justament perquè la supervisió democràtica pot 
quedar segrestada per grups d'interès que es facin passar per representants legítims de tota la societat 
civil. No està ni de bon tros demostrat que la societat civil, per si sola, exerceixi millor el control social 
que el sector públic. 

Finalment, el fet que l'aigua tingui preu no implica que existeixi un mercat de l'aigua (en el sentit pur del 
terme). L'aigua és un bé finit i per tant ha de limitar-se el seu consum bé via regulació o bé via cost. Per 
això, negar-li una condició de mercaderia (regulada) a l'aigua fa renunciar a Petrella d'una eina molt útil 
per a la reducció de la demanda d'aigua, com són les tarifes variables, que poden garantir l'accés 
universal a una mínima quantitat d'aigua (per exemple, 80 litres per persona per dia. A partir d'aquesta 
quantitat la tarifa per litre puja, tal com proposa la Fundació Nova Cultura de l'Aigua). I és que el Manifest 
se centra en l'oferta de l'aigua. En canvi no se centra prou en la demanda de l'aigua, a intentar moderar el 
consum, tal com proposen Postel (1999) i el molt crític Germinal (2003). 

En definitiva, una vegada més, un enèrgic treball activista a favor de major justícia global que es queda 
fluix en la part propositiva (almenys a curt termini) i cau, a vegades, dins d'un reduccionisme que 
precisament intenta rebutjar. 
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