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Entrepobles és una associació independent que promou canvis socials per que les
persones de qualsevol lloc del món, tant dones com homes, puguin exercir els seus
drets humans, polítics, econòmics, socials, culturals i mediambientals.
Cooperem amb organitzacions socials de Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Perú, Marroc i amb el MST de Brasil. Són aquestes organitzacions dels
pobles empobrits les que millor coneixen els camins i les respostes a les seves
situacions concretes, amb elles construïm relacions de suport mutu, proximitat
i igualtat.
Al nostre país establim aliances i col·laboracions amb organitzacions amb les que
compartim perspectives i accions. Volem potenciar i formar part dels moviments
socials que assumeixen i difonen els valors de la solidaritat internacional, la justícia social, l’equitat de gènere i la sostenibilitat d’una vida humana digna al nostre
planeta.
La crisi social, econòmica, energètica, ecològica i ètica en el nostre món demanda
més que mai la nostra implicació crítica i activa. Ens diuen que l’únic món possible
és aquest en què tot es posa al servei que una minoria segueixi acumulant cada
vegada més riqueses i consum. Més aviat pensem el contrari: aquest món és el que
ens està portant a una situació cada vegada més crítica.
Però al mateix temps, en tots els continents milers de persones i col·lectius estan
construint alternatives de futur per a la humanitat. Cada persona pot atrevir-se
a pensar un altre món i actuar amb compromís solidari i col·lectiu. Entrepobles
vol formar part d’aquest procés, però, per a això necessitem la teva participació per col·laborar en les nostres campanyes i activitats. La participació que et
proposem és oberta i directa a través de les Organitzacions Territorials locals
d’Entrepobles.
L’activisme voluntari és una part fonamental de Entrepobles i és un dels valors
que ens donen força, coherència i independència.
Per a més informació pots visitar la nostra web general:
http://www.entrepobles.org
I la web temàtica sobre Defensa de territoris:
http://defensaterritorios.org/
Per contactar amb Entrepobles:
Seu: Plaça Ramon Berenguer 1, 3r, 1a · 08002 Barcelona · Tf.: 93 268 33 66
Email: info@entrepueblos.org
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Introducció
El futur a les nostres mans: solidaritat
i internacionalisme davant de la crisi global

Àlex Guillamón, abril 2012
Coordinador Tècnic d’Entrepobles/Entrepueblos/Entrepobos/Herriarte

La «Guerra Silenciosa» i els límits del creixement
L’any 1970 es publicava a Perú, la novel·la Redoble por Rancas, de
Manuel Scorza un dels referents de l’anomenat «realisme màgic»
llatinoamericà. Redoble por Rancas, narrava amb tendra cruesa
la resistència d’un petit llogaret andí enfront de l’empresa minera
nord-americana «Cerro de Pasco Corporación». Va ser el primer
lliurament d’una sèrie de cinc títols als quals l’autor va agrupar sota
el títol comú de la «Guerra Silenciosa».
Manuel Scorza, militant d’esquerres i indigenista, havia viscut
d’aprop les lluites de les comunitats de la serra central peruana, a
finals dels 50 i principis dels 60, per defensar les seves terres enfront de la inesgotable avidesa dels terratinents i de la citada «Cerro
de Pasco», hereva de l’explotació minera colonial i predecessora de
l’actual.
Per què «guerra»? Perquè, encara que ningú la va declarar, es tractava d’un conflicte a vida o mort entre dos sistemes de vida que
no podien coexistir al mateix territori. I perquè, com havia passat
sempre, es va acabar dirimint per la raó de la força, amb tot un
desplegament de violència i mort, i amb el desplaçament de les comunitats andines.
Per què «silenciosa»? Perquè tot això passava sense més testimonis
que els remots cims, erms i valls andines, sense que ni en els mitjans
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de comunicació, ni en els cercles de la política i la societat capitalina
es registressin amb prou feines els esdeveniments. Va ser precisament la impotència davant d’aquest mur de silenci qui va dictar a
Manuel Scorza aquestes històries on la realitat era tan greu, que el
realisme no bastava per explicar-la.
Perú: or, coure, zinc…
Si observem el mapa de concessions mineres de Perú, podrem constatar com les concessions atorgades ocupen gran part del territori
peruà (concretament el 15,56%), assolint/arribant tant a la costa,
como a la Sierra i l’Amazònia, i afectant el 64,98% del territori de
les comunitats natives. De les 2.258.000 Ha. concrecionades l’any
1991, s’ha passat a les gairebé 20.000.000 Ha. al 2010.
CONACAMI i Entrepobles, publicat en el núm. 41, de la revista
Ecologia Política (2011) (Font: «Mapa de las concesiones mineras
del Perú, junio 2010, Cooperación)
Al 1972, el mateix any que es va publicar el segon títol de la Guerra
Silenciosa, veia també la llum alguna cosa aparentment sense cap
relació: el controvertit informe «Els límits del creixement» presentat per l’anomenat Club de Roma. Un grup científic interdisciplinari de 17 persones dirigides per la biofísica Donella Meadows de
l’Institut Tecnològic de Massachussetts va analitzar, mitjançant un
model complex de simulació informàtica anomenat World3, diferents escenaris de població, creixement de l’economia i la disponibilitat de capital, explotació dels recursos naturals no renovables,
contaminació…
«Aquesta anàlisi alertava que els recursos naturals eren limitats, i
per tant l’aposta a un creixement econòmic continuat portaria a un
col·lapse, sigui per acumulació de la contaminació o per extinció
de recursos. La producció industrial per càpita acabaria caient així
com a la disponibilitat d’aliments i recursos, i la població mundial
disminuiria per un augment de la taxa de mortalitat» 1.

1. Eduardo Gudynas a La pluralidad del desarrollo sostenible, CLAES, Montevideo, 2008.
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Com ens explica Margarita Mediavilla en el seu article escrit per a
aquesta publicació, malgrat que només un any després la crisi del
petroli va venir a confirmar els advertiments de l’informe, gairebé
ningú va acabar prestant l’atenció que es mereixia a aquell col·lectiu
científic d’eixafa guitarres.
Des dels poders econòmics i polítics les preocupacions anaven més
aviat en direcció contrària. Aquell mateix any a la reunió del famós
Grup Bilderberg, David Rockefeller proposava la creació de la «Comissió Internacional per a la Pau i la Prosperitat», que va passar a
la història com a «Comissió Trilateral», que es reuniria per primera
vegada al 1973 a Japó. Aquest parlament constituït per «designació
divina» (és a dir, pel «déu dolar»), fou el principal impulsor del
cop de timó que va posar fi a l’època del capitalisme tou o keynesià,
sorgit desprès de la II Guerra Mundial per la necessitat d’un pacte
social per a la reconstrucció econòmica i la competència enfront del
«socialisme real». Calia posar fi a l’ona de mobilitzacions estudiantils, populars, al poder dels sindicats, als països industrialitzats, a
les descolonitzacions i a les reivindicacions dels anomenats «Països
no Alienats». Calia donar el «sprint final» de la Guerra Freda. És a
dir, calia desempolsar el més pur de la doctrina liberal, el que es va
anomenar neoliberalisme.
En aquest context, s’entén que les conclusions de l’informe sobre
els límits del creixement eren totalment inoportunes, quan el que
es pretenia precisament era una fugida cap a endavant.
Però l’Informe del Club de Roma tampoc va tenir més èxit entre les
files de l’esquerra i la major part dels corrents de pensament alternatiu de l’època. En primer lloc havia estat promogut per una institució
nord-americana i això el feia sospitós d’entrada. Però, sobretot, perquè les principals doctrines anticapitalistes, ancorades en la lletra del
que els seus fundadors havien escrit el segle XIX, tenien com horitzó
utòpic societats de l’abundància. La fi del capitalisme i la instauració
d’una nova organització social d’economia planificada i sense classes
socials permetrien desplegar al màxim les «forces productives» i el
conseqüent progrés econòmic i social sense límits de la humanitat.2
2. Aquest horitzó utòpic semi-bíblic es reflecteix molt gràficament, per exemple, als «cabalosos
rius de llet i mel» que prometia i promet l’himne del Front Sandinista.
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És de justícia ressaltar aquí algunes excepcions a contra corrent com
a la que podríem denominar «eco-llibertària». L’editorial Ruedo
Ibérico va ser l’espai des d’on gent com Joan Martínez Alier o José
Manuel Naredo van introduir, desenvolupar i divulgar al nostre país
l’economia ecològica i l’ecologia política. Ambdues estaven basades en les idees del romanès Georgescu-Roetgen, que va formular
una sòlida crítica a l’economia «clàssica», per la seva «metafísica»
en el sentit més literal de la paraula, és a dir, per la seva obstinada
(i interessada) ignorància de la base i els límits físics de l’economia
humana.
I des del marxisme crític, Manuel Sacristán, fou en aquella època el
gran precursor de la conjunció entre socialisme i ecologisme, i de
moltes d’altres idees fecundes per a l’esquerra emancipadora, el referent de la qual va ser la revista Mientras Tanto. Encara que no coincidís amb alguns dels seus postulats, Sacristán va prologar i divulgar
les tesis de l’heterodox filòsof de la República Democràtica Alemana
Wolfgang Harich, recollides en el llibre «Comunismo sin crecimiento? Babeuf y el Club de Roma» (1975), que, a contra corrent del pensament oficial als països de l’Est, va defensar les tesis dels límits del
creixement, encara que la seva proposta es basava en un comunisme
amb un Estat fort, per considerar que només mitjançant la coerció
la societat acceptaria restriccions al consum de béns.
Ambdues corrents van tendir a convergir en les dècades posteriors,
sent la base de l’ecologisme social (des de l’àmbit més teòric al més
activista) que ha arribar fins als nostres dies.
Paraguai: soja transgènica
El proper any (2010), seran quatre milions les hectàrees plantades
amb soja a Paraguai, el que supera àmpliament el 50 per cent del
total d’àrea de cultiu d’aquest país. Les xifres espanten. Uns 70 mil
camperols per any abandonen les seves terres per l’avanç de la soja.
El 80 per cent de la producció és transgènica. Són milions el litres
de glifosat que enverinen la terra i arrasen les comunitats.
Entrevista a Pablo Palenzuela, Sobrevivencia — Amigos de la Tierra Paraguay, Radio Mundo Real, Octubre 2009
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El 92% de la soja que importa Espanya es destina a l’alimentació
animal. La soja és el principal component proteic dels pinsos amb
els que alimentem als animals de producció intensiva. Totes les nostres necessitats de soja es satisfan gràcies a la importació.
Veterinaris Sense Fronteres, Quan la ramaderia española es menja
el món. Tribunal de la soia. Barcelona 2006.
Subratllar avui aquestes aportacions no és única ni principalment un
exercici de memòria històrica, sinó una referència imprescindible per
al pensament i l’acció transformadores davant els problemes que ens
toca abordar en l’actual context, des del més local al més global.
Ecologistes en Acció és la principal expressió organitzativa social
d’aquest moviment, per això ens semblava imprescindible recollir
en aquesta publicació la seva anàlisi enfront de la Crisi Global, representat en l’article de Yayo Herrero.
Un cop salvades aquestes excepcions, la conclusió principal és que
l’Informe del Club de Roma, que havia sorgit des d’institucions científiques del propi sistema amb la pretensió de generar un debat
entre les elits governants sobre el futur del capitalisme i de la humanitat, va acabar sent quelcom tan marginalitzat, que pràcticament
només va trobar aixopluc entre les files de l’emergent moviment
ecologista.
No explicarem aquí tot el que va seguir. Del que es tracta és de subratllar que, vist amb la perspectiva de 2012, els 40 anys que van seguir,
van ser quatre dècades perdudes, quatre dècades d’agudització de la
iniquitat, del saqueig i la lladreria legal i il·legal, quaranta oportunitats conscientment esbardissades de corregir el rumb. Quaranta
anys de «neoliberalisme» (de dretes i d’esquerres), de deutes externs,
d’ajustos estructurals, de privatitzacions, de liberalitzacions de mercats, d’hipoteques, de «desenvolupament sostenible», de «des regularitzacions», d’acumulacions obscenes de riquesa, de «capitalisme
de casino», d’estupidesa humana feta política (de dretes i «d’esquerres»), etc. Seguint el símil bíblic, quaranta anys com els quaranta dies
del Diluvi Universal… Amb la diferència que, ara com ara, no només
no s’entreveu l’arc de Sant Martí, sinó que revifa la pluja.
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Després de 40 anys de lucre sense límits.
Més enllà de la petjada ecològica
Transcorreguts aquests 40 anys avui, la «Guerra Silenciosa» per
l’ocupació del territori, de la que parlava el nostre amic Manuel
Scorza, ha adquirit una dimensió global. Globals són tant la «guerra» de conquesta, com el seu fragorós «silenci». Els parts d’aquesta
guerra o no ens arriben, o el seu significat queda confós entre l’eixordador «soroll informatiu». O potser sigui que «les parts» no ens
deixin veure el «tot»…Hi ha qui la defineix també com «l’última
conquesta». Em sembla una definició encertada puix que ens fa
conscients que avui el capitalisme real està arribant als confins, a
les seves últimes fronteres, o als límits dels quals parlava el Club de
Roma: els últims pobles indígenes que després de 500 anys quedaven per colonitzar, els últims territoris i ecosistemes que quedaven
per saquejar, els últims jaciments de tot tipus de «recursos» o béns
comuns (tant de la nostra generació com de les futures), que queden
per esgotar…
Indonèsia: palma d’oli per a agrocombustibles
L’any 2004 i 2005 l’organització «Amics de la Terra» de Gran Bretanya va publicar un informe sobre l’impacte de la producció d’oli
de palma. Va afirmar que «l’explotació de plantacions d’oli de palma
va ser responsable d’un 87% de l’explotació de la desforestació de
Malàisia». En Sumatra i Bormeo, uns quatre milions d’hectàrees
de bosc s’ha convertit en terra de cultiu de palma. Ara es projecta
buidar uns sis milions més d’hectàrees a Malàisia, i 16,5 milions a
Indonèsia. […] Els boscos d’Indonèsia desapareixen a un ritme de
3,8 milions d’hectàrees per any, i la terra convertida a plantacions
d’oli de palma s’ha duplicat durant l’última dècada a gairebé 5 milions d’hectàrees- una superfície equivalent a la de Costa Rica.
Begoña Carrera Ríos y Tom Kucharz, Ecologistes en Acció, La insostenibilitat dels monocultius agro- industrials -majoritàriament
destinats a l’exportació- com l’oli de palma. Madrid, novembre de
2006
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Al llarg d’aquest article inserim diversos quadres amb diferents
exemples, simples mostres del que significa aquesta «Guerra Silenciosa Global».
Amb l’esquematisme forçat per la brevetat podríem definir tres espais interrrelacionats, que conformen el model actual de globalització i deslocalització, mediades pel lucre, de la producció de béns
i serveis.
En un primer espai tindríem els escenaris de l’extracció industrialitzada i transnacional dels recursos (béns): energia, minerals, fustes,
aliments, recursos biogenètics, «serveis ambientals», mà d’obra, etc.
Són espais naturals i escenaris rurals, on aquest model extractivista,
com hem esmentat, necessita arrabassar territoris i jaciments a les
comunitats camperoles i/o indígenes que els habiten. En aquests
territoris la dinàmica endògena i l’extractivista no caben al mateix
temps. I la correlació de forces està molt clara. Com ens explicava
Manuel Scorza als anys 70, el resultat és el progressiu desplaçament
i despulla de les comunitats camperoles i indígenes, així com de les
seves formes de vida tradicionals, amb la conseqüent degradació
dels ecosistemes.
En aquestes últimes dècades les comunitats camperoles i/o indígenes
no s’han limitat a la resistència, sinó que han intentat organitzar-se,
rearmar-se de raons i alternatives. Conceptes com el de la sobirania
alimentària (encunyat per la Via Campesina) o el «bon viure» (desenvolupat pels pobles indígenes d’Amèrica des de la reconstrucció
de la seva cosmovisió) són el resultat de duríssimes lluites, de llargs
i complexos processos de rescats de sabers per a, a partir d’aquells,
argumentar les seves resistències davant els poders polítics i econòmics i construir alternatives a la lògica capitalista. Amb múltiples
contradiccions, assajos i errors, i amb un creixent protagonisme
de les dones i interessants aportacions com les del «feminisme comunitari», aquestes comunitats estan construint dinàmiques que
demostren que aquesta no és una pugna entre «endarreriment» i
«progrés», com intenten fer-nos creure des del desenvolupisme de
dretes i d’esquerres, sinó entre la raó social i la raó lucrativa.
Hi ha un segon espai on estem el que algú ha denominat «la classe
consumidora global»:
13
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República del Congo: coltan i diamants
La part més important dels minerals utilitzats per produir telèfons
mòbils prové de les mines situades a l’est de la RDC. El món occidental està comprant els anomenats minerals del conflicte i per
aquest motiu finança una guerra civil que, segons les organitzacions de drets humans, és la més sagnant des de la Segona Guerra
Mundial (més de 5 milions de persones han perdut la vida i més de
300.000 dones han estat violades). La violència continuarà mentre grups armats puguin finançar la seva guerra particular venent
minerals.
Campanya «No amb el meu mòbil», Barcelona, 2012
Avui existeix un cercle pervers d’explotació dels minerals a la RDC.
Els diamants, per exemple, van fins a Sud-àfrica o a la República Centreafricana, per després anar a Israel o Bèlgica, on estan els mercats
més importants de diamants del món. El coltan viatja fins a Tanzània
o Kenya; d’allà va a d’altres països com a Xina, Rússia, Bielorússia,
on el mineral és transformat en microprocessadors per la indústria
siderúrgica. Al seu torn, aquests microprocessadors viatgen a altres
països com a Japó, EUA, Noruega o qualsevol altre país occidental on
estan les grans empreses de fabricació de telefonia mòbil.
Josep Mª Royo Aspa: «En la República Democrática del Congo
sólo se ha alcanzado una paz sui géneris», Revista Pueblos 2011
«Més de 1.700 milions d’habitants del planeta conformen la categoria global de la «classe consumidora». En el revers de la moneda
figuren els 2.800 milions de persones que sobreviuen amb menys
de dos dòlars al dia […] «en aquest segle, fal·lera consumidora sense
precedents destrueix els sistemes naturals dels quals tots depenem
i fa encara més difícil que els pobres satisfacin les seves necessitats
bàsiques3»

3. Informe Worldwatch Institute 2004 / Más ricos, más gordos, pero no más felices.
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Aquest concepte ve a trencar amb el model esquemàtic Nord/Sud
per integrar la dada de l’existència d’elits i classes mitjanes consumidores no solament a Amèrica del Nord, Europa i Japó. Dit amb
un exemple: la sortida al mercat de l’últim model d’iPhone genera
ansioses cues als centres comercials de Chicago, Berlín, Madrid,
Tòquio…, però també de Xangai, Sao Paulo, Jakarta, Johannesburg
o Delhi… Tammateix, els qui hi tenen accés tot just superen el 20%
de la humanitat.
Referent a això ens ha semblat molt interessant incloure en aquesta
publicació les reflexions de Pedro Prieto en forma de «missatge als
indignats occidentals».
Una de les principals conseqüències de la crisi financera iniciada
als Estats Units al 2008 serà sens dubte, la disminució a molt curt
termini d’aquesta capacitat consumidora per a amplis sectors de
l’Europa del Sud.
Una de les característiques de la gent que forma part d’aquesta «classe consumidora» és que, conscient o inconscientment considera com
quelcom normal o natural el fet que pràcticament tot el que necessita
per a satisfer les seves necessitats materials (tant les més bàsiques, com
a les més supèrflues) estigui constituït a partir de matèries primeres o
recursos extrets de territoris, regions, països i continents aliens.
Aquesta falta de consciència sobre la deslocalització de tot el que
consumim implica una doble ignorància:
• la de no qüestionar el preu humà, social, ambiental i generacional
d’aquesta «alienació» de territoris i recursos (béns) naturals per
a la producció i el consum, a l’escala i als ritmes que requereixen
els marges de benefici de les empreses que els produeixen i venen.
Quelcom que va més enllà de la famosa «petjada ecològica»;
• la de no qüestionar l’extrema vulnerabilitat i dependència d’aquesta forma de satisfacció de totes les nostres necessitats materials,
incloent les més bàsiques, utilitzant territoris i recursos aliens.
Vulnerabilitat que s’oculta darrere d’una falsa aparença de seguretat davant l’actual abundància i varietat de productes de consum
que es mostren a la nostra disposició.
15
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Amazònia equatoriana: petroli
A l’Amazònia equatoriana es troben destinades prop de quatre milions d’hectàrees de bosc humit tropical per a l’activitat hidrocarburífera. Estan concessionats 15 blocs a 11 transnacionals. L’empresa
estatal Petroecuador ocupa aproximadament 700.000 ha. Amb les
seves operacions en 10 camps.
Soledad Vogliano, en Proyecto Cultura y Ambiente, Conflictos socioecológicos, Combustibles fósiles, Ecuador — extracción petrolera
en la Amazonía
I enmig dels dos escenaris anteriors estan els qui es porten realment el pastís. Els qui controlen, organitzen i dirigeixen l’extracció
i producció de béns i serveis deslocalitzats. Però, sobretot, els qui
inverteixen en aquests descomunals negocis, que s’amaguen darrera
d’aquesta misteriosa denominació dels «mercats». També estan les
empreses que presten la logística a aquests processos (grans infraestructures, comunicacions, etc.). I, com no, els qui, des de governs,
judicatures i organismes internacionals els donen legitimitat mitjançant lleis, tractats i acords. Els qui fabriquen necessitats, desitjos
i prohibicions, somnis, malsons, addiccions, seduccions, pors, neurosis, eufòries, premis i càstigs, des de la publicitat, la comunicació
social o la religió. I, finalment els qui mantenen la disciplina de
la violència, tant «l’estructural», com la concreta: exèrcits i cossos
de seguretat, públics, legals i il·legals, territoristes i antiterroristes,
forces del «Bé» i forces del «Mal»…

Un altre món no és possible
sense la solidaritat internacional
Víctor Toledo es pregunta en el seu article si «un altre món és possible». A hores d’ara aquesta és una de les preguntes més pertinents.
Primer perquè el «bonisme» d’aquest famós lema del Fòrum Social
Mundial ja es va mereixent una bona sacsejada crítica. I d’altra banda, perquè abans, encara que sigui implícitament, Víctor ja deixa
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constància en el seu text de l’única cosa que ens ha quedat realment
clara: que «aquest» món és impossible.
Però la resposta a aquesta pregunta no depèn principalment, encara que també, d’establir exactament les reserves de petroli, ni la
previsió exacta de graus d’augment de l’escalfament global, ni de
trobar la pedra filosofal de l’energia renovable. La primera causa
de la crisi global no és l’esgotament de determinats recursos, sinó
l’error d’atorgar-li als diners (i al poder a ells associat) el paper omnímode d’intermediació en totes les esferes d’intercanvi i relacions
interhumanes, així com entre la humanitat i la naturalesa.
La resposta fonamental no és, doncs, tècnica, sinó cultural, social
i política. Depèn, sobretot, de la capacitat humana de «re-acció»,
emancipació, solidaritat i cooperació, individual i col·lectiva, local
i global.
Després d’aquestes últimes dècades de desarticulació sistemàtica
d’allò col·lectiu i allò públic, conserva la nostra societat suficients
«jaciments» de totes aquestes capacitats? Les reserves que la nostra
societat global pugui albergar encara de solidaritat, creativitat, respecte i cura de la vida són una incògnita més difícil de determinar
que els jaciments de recursos naturals. Però alhora, més decisiva.
Hem superat ja el «pic de la solidaritat» o la solidaritat és un recurs
renovable i cal veure si som capaços de reciclar-lo?» Si més no, les
mobilitzacions del 15M han tingut la virtut de remoure i fer sortir
a la llum una part d’aquests “jaciments adormits” de solidaritat i
empenta col·lectiva.
Els missatges dels poders econòmics, polítics i mediàtics davant la
crisi insisteixen a desactivar al màxim tots els ressorts possibles de
la solidaritat, tant pròxima com a internacional. Fins i tot quelcom
tan retòric i contradictori com han estat les polítiques públiques de
cooperació internacional, ha estat pràcticament esborrat del mapa a
les primeres de canvi amb la poca edificant idea de que en època de
crisi »el primer és el nostre». Tant per part del Govern central, com
de les Comunitats Autònomes o municipis, i per part dels principals
partits amb responsabilitats de govern el missatge a final de comptes ha estat: «cal triar entre les nostres pensions o la cooperació
internacional».
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El missatge davant la crisi que s’emet des del poder és la por, «replegament» i desconnexió. Que cadascú procuri per «el seu», tant a
nivell individual, com a col·lectiu. És a dir, tot el que calgui per assegurar-se que no s’entengui res de la crisi global que estem començant a transitar, ni s’entrelluquin possibles alternatives. Si aquests
són els missatges ara que solament es percep la dimensió econòmica
de la crisi, què serà quan es faci palesa amb tota la profunditat?
En aquest moment de desmantellament i privatització de les polítiques públiques de cooperació, és a dir, de desentesa de tots els
compromisos de restitució cap als països i les poblacions empobrides a través de segles de colonialisme i despulla,4 fins i tot ens cal
fer recordar que l’internacionalisme, la solidaritat internacional,
no va néixer de cap convocatòria de subvencions, ni desapareixerà
amb elles.
Urbanització insostenible: la crisi anunciada i ignorada
Espanya creix en termes econòmics, millora el benestar social dels
seus habitants i el progrés ens col·loca entre els països més afortunats del món. Tanmateix, aquest creixement es cimenta sobre bases
insostenibles, o dit d’un altra manera, «pa per avui, fam per demà»:
un ús intensiu de l’energia, alta generació de residus, urbanització
galopant del sòl i emissions contaminants incontrolades que alimenten el canvi climàtic.
Ministeri de Medi Ambient, «Perfil Ambiental 2005»
La urbanització i la construcció són les principals causes de destrucció del territori. Entre 1987 i 2005 la superfície urbanitzada
a Espanya es va incrementar en un 40%. A regions com Madrid,
Comunitat Valenciana i Múrcia va arribar al 50%.
4. També fa quatre dècades d’aquest exigu i contradictori compromís que mai es va arribar a
complir i que avui es pretén liquidar.
Assemblea General de les Nacions Unides, Resolució 2626 (XXV) de 1970. «Tot país econòmicament desenvolupat s’esforçarà per efectuar cada any a partir de 1972 una transferència
de recursos financers als països en desenvolupament igual, si més no en pagaments efectius
néts,a l’1% del seu producte nacional brut a preus de mercat. Els països desenvolupats que
no puguin arribar-hi el 1972 s’han d’esforçar per aconseguir aquest objectiu el 1975, com a
molt tard»(¡!).
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Com a resultat d’aquesta activitat urbanística «frenètica», Espanya
és el país amb el major parc immobiliari de la Unió Europea, encara que «paradoxalment» és registren més dificultats per accedir a
l’habitatge. Així la construcció massiva que es va dur a terme entre
1987 i 2005 ve acompanyada d’un increment en el preu d’un 250% i
l’endeutament familiar va arribar al 250% de la renda disponible.
[…] la majoria dels promotors són els ajuntaments o els governs
regionals.
Ecologistes en Acció, «Ni un metre més de formigó» (2007)
Els qui en les últimes dècades hem dedicat els nostres esforços de
forma organitzada a la solidaritat internacional des d’una òptica
crítica i emancipadora, sabem que, per infinites raons, la solidaritat,
l’ internacionalisme, la ciutadania global no són «temes» diferents
als que es debaten i lluiten a la nostra societat. Més aviat constitueixen una dimensió fonamental i obligada a l’hora de l’anàlisi i
l’acció transformadora en tots els seus àmbits: l’economia, l’educació, l’equitat entre dones i homes, la crisi rural, els drets laborals, el
medi ambient, la llibertat sexual, les migracions, etc.
Una de les nostres principals aportacions a aquesta imprescindible
«re-acció» social pot i ha de ser la de substituir l’oblit o la indiferència, que sovint es dóna fins i tot en sectors alternatius, per l’empatia i l’aprenentatge mutu entre diferents processos i experiències
emancipadores, pel compromís de no abandonar els qui, des de
diferents «localitats» inverteixen la seva vida en defensar «el seu»
i el «nostre», és a dir, el futur comú.
Les comunitats indígenes que en diferents contextos i continents
defensen els béns naturals enfront del desenvolupisme, conscient
o inconscientment, no només defensen el seu futur, sinó també el
nostre. Els qui en diferents parts del món estan desenvolupant amb
èxit, per exemple, experiències avançades d’agricultura urbana estan obrint un camí que tard o d’hora haurem de transitar per a un
replantejament a fons de la nostra relació amb el territori. Els qui
en diferents països, les organitzacions de dones al capdavant, estan
duent a terme diferents formes de suport mutu, reciprocitat i soli19
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daritat col·lectives per a resoldre els més variats aspectes de la vida
quotidiana són gent de la qual tindrem molt a aprendre.
Haurem d’obrir els ulls a aquestes experiències i, els qui portem
anys en contacte amb elles, podem i hem d’ajudar a estendre ponts
directes. Perquè «afortunadament, a tot arreu del món hi ha gent
que treballa compromesa i infatigablement per trobar formes velles
i avantguardistes alhora de produir aliments, d’oferir i intercanviar
serveis, de cuidar els béns naturals comuns, de defensar practicantlos drets i llibertats, de teixir convivències, de construir ciutadania
activa i responsable, de repartir millor les cures i els afectes, de
comunicar idees i projectes, de crear pensament lliure i realment
científic de contagiar el somriure del compromís, de vincular i retroalimentar internacionalment aquestes experiències».5
I, aquesta és la principal aportació que avui podem i hem de fer amb
polítiques o sense polítiques públiques de cooperació internacional,
amb «subvencions» o sense elles, interrelacionant-nos amb els diferents moviments socials emancipadors.
Podem i hem de contribuir a reparar els «curtcircuits» que el sistema produeix en la solidaritat internacional, en la consciència sobre
la dimensió internacional de les causes, els efectes i les possibles
alternatives de la crisi multidimensional que estem vivint. Curtcircuits terribles com els que també es produeixen, per exemple, quan
sindicats amb influència entre milers de treballadors i treballadores surten en defensa de REPSOL davant la seva nacionalització
a Argentina, en lloc de reclamar la seva nacionalització també al
nostre país.
Caldrà reconstruir el concepte de responsabilitat global, ja no com a
realitat virtual fabricada amb «sabor a realitat» a mesura del poder,
sinó com a connexió entre diferents realitats locals, en les quals
diferents col·lectius i éssers humans, dones i homes, de diferents
continents, a els qui mouen somnis, interessos i necessitats similars,
s’esforcen (fins i tot s’arrisquen) per cuidar i defensar la sostenibilitat de la seva vida i dels seus semblants.
5. Mirant enrere per veure-hi cap a endavant, Entrepobles: 20 anys de cooperació solidaria,
editat per Entrepobles, 2008.
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El deute ecològic
[…] La biocapacitat d’Espanya al 2007 (últimes dades conegudes a
partir de les quals s’elaboren els índexs que s’apliquen ara) s’eleva a
1,61 ha. globals per habitant, però en realitat l’economia espanyola
va consumir aquest any 5,42 ha. globals per habitant. Aquesta xifra
marca el que es coneix com a «petjada ecològica». Això significa
que Espanya té un dèficit ecològic global de 3,81 ha. per habitant,
la quantitat de terreny que consumeix sense que sigui possible regenerar-ho.
[…] En les últimes dècades s’ha incrementat el consum de recursos
naturals, reduint la capacitat del planeta de proveir-nos de béns i
serveis i posant així en perill les bases del nostre sistema econòmic
i social […].
[…] Una de les raons que explica la crisi financera és que el sistema
es basa en una imatge distorsionada de la realitat. No visualitza l’autèntic valor, el cost dels productes. I els actuals sistemes econòmics
tenen el mateix problema: són incapaços de reflectir el seu veritable
impacte social i mediambiental. El PIB no ens diu res sobre l’estat
del medi ambient, de la felicitat de la gent o de les desigualtats. El
sistema econòmic conta com a beneficis el que en realitat són pèrdues per a la riquesa natural.
Calendari de la Petjada Ecològica, New Economics Foundation,
Londres 2013
Aquest compromís global ha d’estar arrelat, per tant, mitjançant
una imprescindible re-localització. En gairebé tots els àmbits de les
nostres vides les alternatives a aquesta crisi global multidimensional
passen ineludiblement per una transició que ens permeti resoldre
cada cop més les nostres necessitats materials i immaterials en base,
en primer lloc, al descens dels nostres requeriments de consum material i, en segon lloc, a l’aprofitament dels béns naturals i socials
disponibles en el nostre entorn relativament proper. És a dir, en
una transició cap a la no dependència i el no abús de béns extrets de
territoris aliens. No només perquè és injust, sinó també perquè serà
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totalment inviable. El famós article de Norman Church, que presentem en aquesta publicació no deixa dubtes sobre aquest tema.
En un període de crisi i de desploma de referències socials i polítiques com el que comencem a transitar, potenciar des d’allò públic
la responsabilitat ètica autònoma, la cura, la reciprocitat i el respecte cap a les persones, cap als col·lectius i cap als béns comuns,
és l’única forma de trobar alternatives per a una humanitat digna i
justa, però també un important antídot contra l’ascens de tot tipus
d’autoritarismes, com els que apunten per totes latituds.
No és casualitat que en aquestes últimes dècades de domini neoliberal, l’augment substancial de les iniquitats i el repartiment desigual
de la riquesa hagin coincidit amb el ressorgiment de la influència
cultural, social i política de tota mena de conservadorismes ideològics i religiosos de diferent signe, però coincidents tots ells en el seu
acarnissament contra l’autonomia de les dones i contra la llibertat
sexual.
Tan injust i insostenible es fer recaure la satisfacció de les nostres
necessitats materials en altres pobles i territoris, com fer recaure la
responsabilitat en la satisfacció de les necessitats relacionals, afectives i de cura de les persones solament en una part de la comunitat,
en les dones. D’aquesta vinculació entre ambdós sentits de la sostenibilitat de la vida hem après molt en aquestes últimes dècades
de l’economia feminista i del debat entre feminisme i ecologisme.
Per això ens ha semblat important comptar en aquest llibre amb
reflexions com les d’Amaia Pérez Orozco.
Les persones, organitzacions, institucions i col·lectius humans (inclosos els més «alternatius») que «aprenen» a acceptar, normalitzar, justificar i promoure la discriminació, els privilegis, els abusos
i les violències patriarcals envers les dones, estan «preparats» per
acceptar, justificar i promoure qualsevol altre tipus de discriminació. Perquè estan també preparats per acceptar tota classe de
mecanismes de control social, conservadorisme ideològic, per a la
repressió de l’autonomia de les persones en els seus projectes de
vida, i especialment de la llibertat sexual.
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Cadenes globals de cura
Qui ha de tenir cura, a qui, com, a canvi de què, etc. no han estat qüestions pública i políticament negociades, sinó remeses al marge de la
suposada llibertat d’allò privat. Tanmateix, les respostes a aquestes preguntes no són un resultat de la negociació individual a cada
casa, sinó de l’operació de criteris ètic-morals molt vinculats a les
relacions de gènere de desigualtat i a la distribució macrosocial dels
treballs.
[…] Quan les cures no estan ni social ni econòmicament valorades,
realitzar-los recau en els qui tenen menys capacitat d’elecció o decisió (manca d’alternatives, de recursos, de poder de negociació,
etc). Com afirma Mª Jesús Izquierdo «es fuig de la cura com de la
pesta» (2008).
D’ací la segmentació per sexe, ètnia i estatus migratori prototípica
d’aquest sector laboral i el repartiment de les cures en el si familiar
per eixos de poder (de gènere i generació sobretot).
[…] L’associació entre cures, desigualtat i exclusió de la ciutadania
no és nova, però sí està adquirint una nova dimensió global, en la
mesura en què la seva internacionalització va unida a la seva mercantilització.
La conformació de les cadenes globals de cures […] travessen també les maneres transnacionals de pertànyer; la migració canvia la
pròpia noció de què és tenir cura bé, qui i com ha de fer-ho i per a
qui.
Amaia Pérez Orozco, «Cadenes Globals de cura Quins drets per a
un règim global de cures just?», INSTRAW, NN.UU., 2010
Per això és possible i necessari un abordatge multidimensional que
integri els mecanismes d’explotació, dominació i dependència tant
pel que fa als àmbits de satisfacció de necessitats socials materials,
com als àmbits de la socialització i la cura entre les persones. I que
integri també la construcció de propostes alternatives trenant les
forces d’emancipació. En tot això també es requereix un anàlisi
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intercultural i el rescat d’experiències sorgides d’altres pobles i latituds, no per a copiar-les, sinó per enriquir el nostre propi camí
cap al que els moviments socials a Amèrica Llatina denominen el
«post-desenvolupament» o el «sumak kausay» (viure plenament/
amb plenitud). L’article que incloem d’Eduardo Gudyas sintetitza
bona part de l’intens debat que avui és produeix social i políticament
en tot aquest continent.
A les pàgines següents hem volgut presentar un conjunt d’anàlisi i
reflexions, que ens semblen rellevants per fer-se un escenari sobre
els reptes als quals s’enfronten les nostres societats i, sobretot, per
tenir una visió integral dels mateixos. Això ja ho va fer més profunda
i sistemàticament el company Ramón Férnandez Durán en el seu
últim assaig «La quiebra del capitalismo global 2000-2030», a qui
no podem deixar de recordar en aquests moments. Ací hem adoptat un format més divulgatiu, recollint articles i aportacions, com a
pinzellades, que s’adaptessin als objectius de la publicació.
Amb ella no pretenem aclaparar, sinó precisament, tot el contrari:
il·luminar i fer una crida a la «re-acció». A abandonar l’autopista del
binomi desenvolupament/lucre com a mesura de totes les coses, per
construir nous/vells camins col·lectius i solidaris. Com deia l’any
passat el lema d’una campanya de l’esquerra social a Guatemala «si
no hi ha camí, el farem».
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I.
El moviment ecologista davant la crisi global

Yayo Herrero López, abril 2012
Co-coordinadora estatal d’Ecologistes en Acció

Durant els últims anys hem vist com qualsevol tipus de preocupació
per la crisi ecosocial ha desaparegut de les agendes polítiques.
L’explosió de la bombolla immobiliària i el marc de retallades socials amb el qual es pretén inflar de nou un model econòmic centrat
en l’acumulació, han aconseguit sepultar la insostenible tensió que
es produeix entre una economia que pretén obtenir beneficis sense
qüestionar l’activitat que els genera, i els processos i dinàmiques
que sostenen físicament la vida.
La vida humana és profundament depenent de la biosfera. Som
naturalesa i per això, persones, ciutats, economies o societats no
es poden mantenir durant molt temps funcionant en guerra contra
l’organització de la naturalesa.
Però a més la vida humana té una segona dependència. Vivim encarnats en cossos que són vulnerables. Des que naixem i al llarg de
la vida, sobretot en alguns moments del cicle vital, no podríem sobreviure o viure dignament si no és perquè altres persones empren
molt temps i energia a cuidar i atendre les necessitats dels cossos.
Som éssers interdependents.
Ignorar tots dos tipus de dependència fa que la política i l’economia
s’obstinin en revifar un model econòmic que precisament atempta
contra les bases biofísiques que sustenten tot el viu. Ens trobem davant una crisi global que és ecològica, social i cultural. El que està en
crisi és la forma en la qual els éssers humans ens relacionem entre
nosaltres i amb la resta del planeta. És una crisi de civilització.
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Juntament amb altres col·lectius de pensament i activisme crític,
el moviment ecologista té davant seu la tasca de desvetllar causes i
relacions d’aquesta crisi global, de denunciar la destrucció d’ecosistemes i societats que alimenta el metabolisme agro-urbà industrial
i, juntament amb altres moviments, col·laborar en la reconstrucció
d’un món just i compatible amb la naturalesa.

La crisi ecològica
Fins a la Revolució Industrial els éssers humans sobrevivien imitant
a la biosfera. Els ritmes de vida eren els marcats pels cicles de la
naturalesa i aquests eren dinamitzats per l’energia del sol.
La disponibilitat d’energia fòssil va permetre allunyar-se d’aquest
funcionament i accelerar les extraccions i les produccions al servei
d’un capitalisme incipient. Això va possibilitar un canvi profund
en el metabolisme econòmic i la possibilitat de superar els límits
del territori en el qual es vivia mitjançant un sistema de transport
que permetia obtenir energia, materials i alimentació procedent de
territoris llunyans (Naredo, 2006).
Amb prou feines tres segles després, s’ha superat la biocapacidad
global. Hem modificat el sistema que regula el clima de la Terra;
hem canviat la composició i característiques dels seus sistemes hidrològics; estem minvant la magnitud i complexitat de la biodiversitat; i el paisatge i territori estan sofrint profundes transformacions.
La crisi ecològica de la qual no es parla es plasma en una gran quantitat de fenòmens interrelacionats que amenacen amb transformar
les condicions biofísiques a les quals nostra espècie està adaptada.
A la base de tots aquests fenòmens es troba un element comú: la
incompatibilitat essencial que existeix entre un planeta físicament
limitat i sistema de producció, distribució i consum, el capitalista,
que es basa a l’expansió continuada de l’extracció de materials i la
generació de residus.
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El canvi climàtic
Les concentracions dels gasos d’efecte hivernacle en l’atmosfera
s’han disparat degut, fonamentalment, a la combustió d’energies
fòssils i als canvis d’ús del sòl. La quantitat de calor que reté l’atmosfera és molt major i en conseqüència la temperatura global terrestre
està augmentant.
Aquest escalfament està desencadenant un canvi climàtic que es
tradueix en una alteració global dels règims de precipitacions (quantitat de pluges, distribució, fenòmens catastròfics), de les dinàmiques de les aigües marines (nivell, temperatura, corrents), de les
interaccions que es donen en els ecosistemes, a més d’una diferent
distribució de terres i mars per l’ascens del nivell del mar.
La pujada ràpida de la temperatura mitjana del planeta influeix als
cicles de vida de molts animals i plantes, que, sense temps per a la
readaptació, seran incapaces d’alimentar-se o de reproduir-se. Les
sequeres i pluges torrencials dificulten greument la supervivència
de les poblacions que practiquen l’agricultura i ramaderia de subsistència.
El desglaç dels pols derivarà en la inundació progressiva de les costes i la pèrdua d’hàbitat dels seus pobladors. La reducció de les poblacions de determinades espècies animals i vegetals repercuteix en
la supervivència d’altres espècies dependents d’aquestes, i la cadena
d’interdependències arrossega a tot el seu ecosistema. Aquests canvis dificulten la producció d’aliments per als éssers humans.
De no reduir d’una forma significativa les emissions de gasos d’efecte hivernacle la situació pot ser dramàtica. Però una reducció significativa d’emissions als països més rics, que són els que més emeten
i major responsabilitat històrica tenen, significa un canvi important
en les maneres de producció, les taxes de guany, el consum, el comerç i la mobilitat en aquests països.

27

No deixis el futur a les seves mans

L’esgotament dels recursos naturals
Ens trobem davant el que fa anys Hubbert va denominar el «pic del
petroli» (Hubbert, 1949), és a dir, el moment en el qual s’ha assolit
el màxim d’extracció.
Molts dels jaciments actuals obliguen a fer prospeccions més profundes, a crear plataformes enmig del mar o a assumir processos de
depuració molt costosos i arriscats. Davant aquest horitzó de declivi,
fins i tot les empreses petrolieres comencen a sospesar i engegar
fonts d’energia alternatives que permetin mantenir el creixent consum, recorrent per exemple a l’energia solar, l’eòlica o a la biomassa.
No obstant això, cap d’aquestes fonts té el poder energètic de les
energies fòssils. Les seves taxes de tornada (la relació entre l’energia
que s’inverteix per produir-la i l’energia finalment produïda) són
molt menors (Ballenilla i Ballenilla, 2007).
Això sense comptar amb el substrat físic de materials, també finits,
necessari per fabricar els aparells que permeten la captació i acumulació d’energia. Les energies renovables i netes poden satisfer les
necessitats humanes però no a l’escala de les exigències d’un model
de producció, distribució i consum, summament energívor, que a
més pretén continuar creixent (Fernández Durán, 2008).
L’economia capitalista ha crescut a costa de l’energia barata i aparentment inesgotable que proporcionava el petroli (Naredo, 2006:47).
El petroli, avui, és imprescindible en l’agricultura intensiva i en la
producció de ensums agrícoles, ho és també en la fabricació de robes, cases, mobles, carreteres, envasos… Les grans urbs són inviables sense energia abundant i barata. Vivim en un món construït
amb petroli i el seu esgotament, vulguem o no, modificarà tot el
model de vida.
No només es tracta de l’energia fòssil. El metabolisme econòmic
també «digereix» altres recursos naturals a una velocitat incompatible amb els ritmes que requereix la naturalesa per regenerarlos, per la qual cosa ja ha començat a manifestar-se la progressiva
escassetat d’altres elements imprescindibles per a la vida com són
l’aigua dolça, els boscos, la pesca, els sòls fèrtils, la fauna salvatge o
els esculls de coral o la pròpia biodiversitat...
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La crisi social
El sistema econòmic capitalista s’ha mostrat incapaç de satisfer les
necessitats vitals de la majoria de la població. Els països enriquits
han pogut superar els límits dels seus propis territoris a costa de
la importació, en condicions avantatjoses, de matèries primeres,
biodiversitat i mà d’obra d’altres zones del món.
Les desigualtats entre els països del
Centre i la Perifèria no només es mesuren en termes de renda, sinó que
s’expressen també en termes territorials i físics.
Segons l’informe Planeta Viu (WWF,
2010: 38-39), a cada persona li corresponen al voltant 1,8 hectàrees globals
de terrenys productiu. Doncs bé, la
mitjana de consum mundial supera les 2,2 Ha i aquest consum no
és homogeni. Mentre que en molts països de la perifèria no s’arriba
a les 0,9 Ha, la ciutadania d’Estats Units consumeix 8,2 hectàrees
per càpita; la canadenca 6,5; i l’espanyola unes 5.5 Ha.
L’estil de vida mitjà de les persones que viuen als països enriquits
supera el que permeten els seus propis territoris. Això posa de manifest la inviabilitat física d’estendre aquesta manera de vida a tothom i constata que el seu manteniment només és possible a costa
de l’espoli i la degradació d’altres territoris i de la impossibilitat que
les persones que viuen en ells puguin viure dignament.
La deterioració accelerada dels ecosistemes i de les condicions bàsiques d’existència dels qui els habiten, estan expulsant a les persones
i obligant a uns moviments migratoris sense precedents. A molts
pobles els ha estat arrabassat el dret a romandre i es veuen obligats
a emprendre el mateix viatge que les matèries primeres i els fruits
dels monocultius que s’extreuen dels llocs on abans vivien: el viatge
del Sud al Nord.
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La reproducció social, en crisi
Dèiem en la introducció que la vida humana també està subjecta a
una dependència material dels temps de treball que altres persones
ens dediquen.
En les societats patriarcals la major part d’aquestes tasques imprescindibles per a la vida són assumides per dones, fonamentalment
per la imposició d’un model de divisió sexual del treball que carrega
a les dones, gairebé en exclusiva, amb la tasca d’ocupar-se del benestar quotidià i ajustar les tensions que es creen entre el capital i
la vida humana.
Òbviament, no es pot deixar d’atendre a les persones ancianes, a nens
i nenes i a les persones malaltes o amb diversitat funcional. Atès que
la major part dels homes no es fan responsables d’aquestes tasques
i que els serveis públics estan desapareixent amb l’excusa de tractar
de recuperar el mateix model de creixement que paradoxalment va
causar la crisi econòmic financera, les llars, i en ells majoritàriament
les dones, acaben assumint l’ajust de la crisi i tractant de solucionar
els pitjors efectes de la precarietat sobre la vida de les persones.
Però la disponibilitat de temps també té límits. Les dones amb
dobles o triples jornades tracten de reaccionar transferint part
d’aquests treballs a altres dones de la família, o, quan les relacions
de classe ho permeten, a dones contractades que realitzen aquests
treballs en condicions gairebé sempre precàries.
És especialment notori el paper que juguen les dones migrants en
els treballs de cures. Es crea una cadena global de cures en la qual
aquestes dones que assumeixen com a ocupació precària la neteja, la
cura de la infància, de les persones majors i discapacitades, deixen al
descobert aquestes mateixes funcions en els seus llocs d’origen, on
altres dones, àvies, germanes o filles les assumeixen com poden.
Es resolgui com es resolgui, l’element comú és que l’atenció als cossos vulnerables segueix residint de forma forçosa en la meitat de
la humanitat, mentre l’altra meitat, la societat, les empreses i els
estats no es fan responsables de la reproducció social, encara que
es beneficiïn d’ella.
30

El moviment ecologista davant la crisi global

Acumulació i sostenibilitat: dues lògiques oposades
En les societats capitalistes es considera producció tot allò que generi benefici econòmic. No importa la naturalesa de les produccions
que sostinguin el creixement, en els nostres indicadors econòmics
compta en positiu la malaltia, la destrucció de la naturalesa o la
guerra. El que suma com a riquesa és el benefici econòmic de venda
de medicaments i armes i els treballs de reparació dels ecosistemes.
La salut, la pau, l’aire net i l’aigua potable accessible no sumen en
els indicadors econòmics. Són invisibles i la seva destrucció no resta
en cap indicador.
La lògica que el manté viu xoca amb aquella que només mira els
agregats monetaris. La una pretén el manteniment dels processos
vitals i pot contribuir a la resolució de les necessitats humanes,
mentre que l’altra cerca la concentració de poder i l’acumulació de
riquesa.
Aquest contrasentit provoca dinàmiques profundament contradictòries. Els qui avui ens governen diuen que les seves polítiques
s’orienten a aconseguir la qualitat de vida de les persones i defensen
que només és possible aconseguir aquesta fi amb precarietat, retrocedint dècades en matèria de drets laborals, sepultant sòls fèrtils
sota ciment, tractant les lleres dels rius com si fossin canonades
d’aigua…
Diuen els economistes que el procés econòmic té com a finalitat
produir béns i serveis que permetin la reproducció social. Però alhora, la reproducció social s´invisibilitza i es relega a l’altruisme
obligatori de les dones en les llars. I una bona part del què es diuen
béns, en realitat són «produccions» nocives per a la naturalesa i per
al cos de les persones. Sumen com a riquesa encara que destrueixin
naturalesa i materials finits i col·lapsin els embornals del planeta.
Sortir de la lògica biocida obliga a repensar el món des del prisma
de la sostenibilitat i la reproducció social i respondre a altres preguntes. Quines necessitats cal satisfer? Quins són les produccions
necessàries perquè es puguin satisfer? Quins són els treballs socialment necessaris per a això?
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Els reptes de l’ecologisme davant la crisi global
Ja que no és possible un creixement econòmic indefinit dins d’una
biosfera de recursos i embornals finits i que els límits ja han estat
superats, el camí cap a la sostenibilitat està forçosament marcat per
la disminució de l’extracció i la generació de residus.
Reduir la grandària d’una esfera econòmica no és una opció. L’esgotament del petroli i dels minerals, el canvi climàtic, els desordres
en els cicles naturals i la saturació dels embornals del planeta hi
obligaran. La humanitat haurà d’adaptar-se en qualsevol cas a viure extraient menys de la Terra, plegant-se al que la seva producció
cíclica pot donar i generant menys residus. Aquesta adaptació pot
produir-se per la via de la baralla feroç per l’ús dels recursos decreixents o mitjançant un procés de reajustament decidit i anticipat
amb criteris d’equitat.
Una saludable reducció de les extraccions de la biosfera i situar el
benestar de les persones com a objectiu social obliga a plantejar
un radical canvi de direcció. Una de les tasques fonamentals del
moviment ecologista és coadjuvar en el que Latouche (2008:147)
denomina «descolonitzar l’imaginari econòmic».
Canviar la mirada sobre la realitat, promoure una cultura de la suficiència i l’autocontenció en allò material, canviar els patrons de
consum, reduir dràsticament l’extracció de materials i el consum
d’energia, disminuir el transport i la velocitat, són algunes pautes
per aprendre a viure bé amb menys.
El problema és que aquest necessari canvi de mirada xoca amb una
de les conviccions que estan inoculades «en l’ADN» de la nostra
cultura: la que el creixement econòmic és l’única via per aconseguir
benestar.
Per si aquesta dificultat fora petita, ara el moviment ecologista ha de
desentranyar el parany del discurs de l’austeritat que desenvolupa
el poder i que es refereix exclusivament a l’espoli del poc comú que
queda per posar-ho al servei del capital i les seves taxes de guany.
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Quan des de la política institucional es diu que «hem viscut per
sobre de les nostres possibilitats» es tracta de naturalitzar aquest
espoli amb l’excusa de regenerar el tan invocat com impossible creixement econòmic il·limitat. Quan el moviment ecologista diu que
globalment vivim per sobre del que el planeta pot proporcionar,
defensem una cultura de la suficiència que pugui ser compatible
amb els límits de la naturalesa i que permeti que totes les persones
puguin viure vides que mereixin la pena viure’s. Són dos plantejaments antagònics que no poden confondre’s.
Des del punt de vista de la sostenibilitat, l’economia ha de ser el
procés de satisfacció de les necessitats que permeten el manteniment de la vida per a totes les persones (Bosch i col, 2005). Aquest
objectiu no pot compartir la prioritat amb el lucre. Si preval la lògica de l’acumulació, les persones no són el centre de l’economia.
El benefici no es pot conciliar amb el desenvolupament humà, o és
prioritari un, o ho és l’altre, i aquesta opció determina les decisions
que es prenen en el social i en l’econòmic.

Com ha de ser una producció compatible
amb la naturalesa?
El primer debat entorn de la producció és el de què produir i quant.
La producció ha d’estar lligada al manteniment de la vida i no a la
seva destrucció. Per tant aquelles produccions que satisfacin necessitats per a totes les persones sense destruir la naturalesa seran
les que calgui prioritzar. L’agroecologia, la pesca sostenible, la rehabilitació energètica de l’edificació, els transports públics, els béns
relacionals i col·lectius, són camps en ells que hi ha molt per fer.
Les pautes sobre com produir ens les dóna la pròpia naturalesa.
Riechmann exposa que la imitació de l’organització natural ens proporciona el model per a una economia sostenible i d’alta productivitat. L’economia de la naturalesa és:
«Cíclica, totalment renovable i autorreproductiva, sense residus, i la
font d’energia de la qual és inesgotable en termes humans: l’energia
solar en les seves diverses manifestacions (que inclou, per exemple,
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el vent i les ones). En aquesta economia cíclica natural cada residu
d’un procés es converteix en la matèria primera d’un altre: els cicles
es tanquen.» (Riechmann, 2005)
Aquestes són les millors pautes per reconvertir els processos productius fins a fer-los compatibles amb la dinàmica dels sistemes
naturals. Cara a afavorir el tancament de cicles de materials, Naredo ha plantejat que, a més de registrar-se els costos de l’extracció
i maneig dels minerals de l’escorça terrestre, han de consignar-se
els costos de reposició, és a dir de transformació dels residus en
recursos naturals ja que dels contrari, al no restar en els contes la
degradació, s’afavoreix la deterioració del patrimoni natural (Naredo, 2006).
En aquesta línia, la fiscalitat ecològica pretén canviar la base dels
impostos des del valor afegit cap al flux material que es produeix
des de l’extracció de recursos al sistema econòmic i la posterior
volta dels residus.
Una vegada produïts aquells béns i serveis que siguin necessaris, cal
promoure els mercats locals i regionals i la distribució propera. És
una necessitat crucial en un món amb les fonts energètiques d’origen fòssil en declivi i amb una urgent necessitat de reduir emissions
de gasos d’efecte hivernacle.
A més, resulta essencial exigir el principi de precaució, de manera
que no es comercialitzin o s’estenguin tecnologies o productes que no
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hagin demostrat d’una forma convincent que no són nocives per al
mitjà i per a les persones. En l’actualitat més aviat s’imposen les «innovacions» i se suposen innòcues fins que es demostri el contrari.

Un canvi radical en el model de treball
En una societat que necessàriament haurà d’aprendre a viure bé
amb menys material, que haurà d’adoptar un model de producció i
consum més sobri i més equitatiu, és de cabdal importància reflexionar sobre quins treballs són social i ambientalment necessaris,
i quins són aquells que no és desitjable mantenir. La pregunta clau
per valorar-los és en quina mesura faciliten el manteniment de la
vida en equitat. Es tracta d’un tema especialment polèmic en un
moment en el que les persones parades son milions i en el qual els
governants ataquen frontalment el dret del treball i les conquestes
socials associades a ell.
El gran escull que se sol plantejar al parlar de transició cap a un estil
de vida molt més auster (ecològicament parlant) és el de l’ocupació.
Històricament, la destrucció d’ocupació ha vingut en els moments
de recessió econòmica. És evident que un fre al model econòmic
actual acaba desembocant en l’acomiadament de treballadores i treballadors. No obstant això, algunes activitats han de decréixer i el
manteniment dels llocs de treball no pot ser l’únic principi a l’hora
de valorar els canvis necessaris en el teixit productiu. Hi ha treballs
que no són socialment desitjables, com són la fabricació d’armament, les centrals nuclears, el sector de l’automòbil o les ocupacions
que s’han creat al voltant de les bombolles financera i immobiliària.
Les que sí són necessàries són les persones que exerceixen aquests
treballs i per tant, el progressiu desmantellament de determinats
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sectors hauria d’anar acompanyat per un pla de reestructuració en
un marc fort de cobertures socials públiques que protegeixin el benestar de treballadors i treballadores.
Els treballs de cures, que històricament han realitzat les dones, els
que serveixen per mantenir o regenerar el mitjà natural, els que
produeixen aliments sense destruir els sòls i enverinar les aigües,
així com els que consoliden comunitats integrades al seu territori,
faciliten el manteniment de la vida en equitat i per això són treballs
desitjables. També ho són els que serveixen per detenir la destrucció
dels territoris.
En aquest sentit, el moviment ecologista té una assignatura pendent:
el diàleg i treball comú amb el moviment sindical. Encara que ja es
van donant tímids passos, el recorregut encara és curt. No obstant
això és urgent articular i confluir en lluites comunes que permetin
protegir i mantenir el dret del treball i, alhora, reflexionar i proposar
un altre model de treball que s’ajusti als límits del planeta. Explorar
com realitzar una transició justa és una tasca prioritària cara a una
reconversió ecològica del model productiu.
Es fa imprescindible revisar i transformar profundament l’actual
model de treball perquè també es reconegui com a tal el que possibilita la reproducció social. No n’hi ha prou amb que la cura es reconegui com alguna cosa important, si no es trastoca profundament el
model de divisió sexual del treball. Cal trencar el mite que les dones
són felices cuidant. Cuidar és dur i es fa per obligació, perquè no es
pot deixar de fer.
En l’àmbit de la reproducció social i les tasques domèstiques i relacionades amb la cura, els serveis públics són essencials si volem
que la societat en el seu conjunt es responsabilitzi d’ells. Deixar-los
relegats a la individualitat de cada llar suposa que els homes només
s’ocuparan d’ells en el cas que la correlació de forces en l’exercici del
poder en cada llar no es resolgui sota la lògica patriarcal.
La valoració i remuneració justa d’aquests treballs és també important perquè els homes s’hi incorporin. Si els treballs relacionats amb
la cura tenen prestigi social i estan decentment remunerats, gairebé
amb seguretat podem dir que els homes voldran fer-los.
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Per afrontar aquesta necessitat, l’articulació amb el moviment feminista és imprescindible. Les nostres societats tenen un problema
amb l’organització del temps, l’espai i la gestió de les prioritats. Si hi
ha un moviment que ha reflexionat sobre temps, espais i prioritats,
aquest és el feminista. Per tant, el diàleg i l’aprenentatge de la riquesa del feminisme són un assumpte d’intel·ligència col·lectiva. La
cerca de sinergies entre ecologisme i feminisme presenta importants
avanços en els últims anys.

Igualtat i distribució de la riquesa
Tradicionalment, s’ha defensat que la distribució estava supeditada
al creixement de la producció. Així es passava de puntetes per la
incòmoda qüestió del repartiment. No obstant això, hem vist que el
creixement contradiu les lleis fonamentals de la naturalesa i que no
pot tenir més que un caràcter transitori i a costa de generar una gran
destrucció. Així, el benestar torna a relacionar-se amb la qüestió
essencialment política de la distribució.
Reduir les desigualtats ens submergeix en el debat abandonat sobre
la propietat.
Paradoxalment ens trobem és una societat que defensa la igualtat
de drets entre les persones que la componen i que, no obstant això,
assumeix amb tota naturalitat enormes diferències en els drets de
propietat. En una cultura de la sostenibilitat caldria diferenciar entre la propietat lligada a l’ús dels béns, d’aquelles altres formes de
propietat lligades a l’acumulació, ja sigui en forma d´ immobles o
productes financers, i posar límit a aquesta última, ja que suposen
situar fora de l’abast d’altres persones la possibilitat de satisfer necessitats bàsiques.
Per limitar l’acumulació i reduir gradients de desigualtat és fonamental modificar el sistema monetari internacional per establir regulacions que limitin l’expansió financera globalitzada, regular la
dimensió dels bancs, controlar la seva activitat, augmentar el coeficient de caixa, limitar les possibilitats de creació de diners financers
i diners bancaris i suprimir els paradisos fiscals de manera que no
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constitueixin vies de fuita perquè els oligarques situïn el seu patrimoni i negocis fora de les lleis estatals.
Apostar per la redistribució equitativa de la riquesa suposa uns serveis públics forts, una fiscalitat progressiva i que la prioritat de la
despesa pública s’orienti al benestar: sanitat, educació, protecció i
cura de la població.
En definitiva, es tracta de canviar els criteris que avui prevalen per
una altra racionalitat econòmica que se sotmeti a les exigències socials i ambientals que permeten el manteniment de la vida. Orientar
les decisions econòmiques cap a la igualtat no és només qüestió de
normativa o instruments econòmics, sinó d’impulsar també canvis
culturals contra direcció dels que s’han vingut estimulant en les
últimes dècades.
En això l’ecologisme social treballa des de fa temps amb altres organitzacions sociopolítiques. Aconseguir que l’esquerra transformadora integri en les seves propostes i lluites la dimensió limitada
que forçosament ha de tenir l’esfera econòmica és un altre repte de
l’ecologisme, encara que cal dir que en els últims anys s’han produït
grans avanços.
Teixir aliances: construir majories
En el moment actual, dins dels moviments socials i polítics que defensen la necessitat d’una transformació que condueixin a la sostenibilitat ecològica i humana i a la justícia social, la potència de l’anàlisi
crítica de la realitat i les propostes de canvi no guarden relació amb
les escasses forces que existeixen per forçar aquests canvis.
Encara que cada vegada són més les iniciatives i moviments de tot
tipus que comparteixen anàlisi, les propostes dels quals són convergents i no excloents, encara s’està lluny de confluir i articular una
base sòlida que exigeixi i recolzi els canvis necessaris.
Si volem forçar canvis, caldrà donar la batalla en l’àmbit de les idees, i en la de la pràctica econòmica, ecològica, social i política. Però
sobretot serà necessari construir poder col·lectiu i sumar majories
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que puguin impulsar i exigir un canvi. Si no som capaços d’articular
moviment, el que vingui darrere d’aquest capitalisme pot ser encara
pitjor.
En aquests moments cal resistir i confrontar i alhora construir experiències que puguin servir per reformular el conjunt de l’organització social. Cal acaronar les iniciatives alternatives, per petites
que semblin. Només a partir d’aquests laboratoris de pràctica social
podem trobar camins, no caminats encara, però viables.
Els moviments socials hem de buscar acostaments, aprendre a conviure amb algunes diferències, acostumar-nos a fer trossos de camí
en una adreça que ens convingui sense trencar massa aviat perquè
la meta a la qual volem arribar no és exactament la mateixa. És molt
més fàcil discrepar que buscar acords, encara que siguin transitoris
i precaris.
Els éssers humans van evolucionar gràcies a la cooperació i el suport
mutu i nosaltres seguim sent éssers humans, abocats per la nostra
pròpia naturalesa cap a la construcció de relacions d’interdependència. L’única cosa que tenim per donar-li la volta a aquest procés
boig de destrucció és la construcció col·lectiva i la cerca incansable
del bé comú.
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II.
¿Un altre món és possible?
Reflexions enfront de la crisi

Víctor M. Toledo
Centre d’Investigacions en Ecosistemes, Universitat Nacional Autònoma
de Mèxic

Primer va ser la crisi social la que va generar consciències, reaccions,
iniciatives diverses, protestes. Desprès va afegir-s’hi la crisi ecològica i, estretament lligada amb ella, la crisi energètica. Avui ha fet la
seva aparició la crisi financera convertida ja en desastre econòmic a
escala global, i les persones que defensen la situació es queden sense
galledes per treure l’aigua del vaixell que s’enfonsa. Són aquestes
crisis fenòmens aïllats o al contrari no són sinó les expressions d’una
sola crisi? La perspectiva històrica, una vegada més, és la què ens
permet respondre a la pregunta, però no la de qualsevol història
sinó la d’aquella que aconsegueix articular la de la societat amb la
de la naturalesa.
Estem en una «fi d’època», entrant a la fase terminal de la civilització industrial, tecnocràtica i
capitalista, on les contradiccions
socials i ecològiques s’aguditzen
i on els escenaris opressius, inesperats i impredictibles són cada
cop més la norma. Dos fenòmens
encapçalen aquesta crisi de civilització: l’escalfament global i la fi de
l’era del petroli. Ara hem d’afegir-hi la crisi provocada i llargament
anunciada, per la voracitat insaciable del capital. Totes són l’expressió
d’un conjunt de processos complicats que s’han esdevingut durant
vàries dècades, és a dir que conformen una inèrcia de llarg alè.
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La gran acceleració: el segle xx
L’ésser humà ha estat present al planeta des de fa 200.000 anys,
un sospir en la llarga, gairebé eterna, història de la Terra. Durant
la major part d’aquest lapse, l’hàbitat planetari ha sofert una creixent pressió per part de l’espècie humana. No obstant això, gens
és comparable amb el succeït en els últims cent anys, un lapse que
equival solament al 0,05% en la història de la humanitat. Avui poden identificar-se un conjunt de fenòmens sense precedent en la
història.1 La població humana, per exemple, es va incrementar més
de quatre vegades entre l’any 1900 i el 2000 en passar d’1,6 mil
milions a més de 6 mil milions. Això suposa l’arribada cada any al
planeta de 77 milions de nous éssers humans. A aquesta velocitat,
l’increment de la població humana és (i serà cada vegada més) un
factor fonamental per entendre la crisi: durant el segle xx ha habitat
el planeta la cinquena part del total històric de la població humana
(viva o morta).
Les dades demogràfiques, no obstant això, empal·lideixen enfront
les de l’economia mundial. Mesurada en dòlars de 1990, l’economia global es va incrementar 14 vegades entre 1900 i 2000, de tal
manera que l’economia mundial de 1950 ha estat superada ja per
l’economia nord-americana d’avui, i l’economia global de 1900 és
equivalent a l’economia japonesa actual.2
L’ús de l’energia, mesurat en tones mètriques de barrils de petroli,
es el tercer gran accelerament del segle passat: va créixer 16 vegades.
L’energia utilitzada al segle xx ha estat major que la utilitzada al llarg
de tota la història de l’espècie, i deu vegades superior a la utilitzada
en els últims 1.000 anys.3 En comparació amb les dades anteriors
l’ús de l’aigua s’incrementa nou vegades, l’increment del biòxid de
carboni (CO2), el principal contaminant atmosfèric, 13 vegades, i les
emissions industrials 40 vegades. De la mateixa manera l’extracció i
el consum de metalls (coure, zinc, manganès, crom, níquel, magnesi,
estany, molibdè i mercuri) han tingut un creixement espectacular en
els últims cent anys. L’extracció d’aquests metalls comporta alhora
1. J. Mc Neill, Something New Under the Sun: An Ecological History of the 20th Century
World, Penguin Books, Londres, 2000.
2. Ibidem.
3. Ibidem.
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l’ús de substàncies tòxiques, l’ús i contaminació de l’aigua i el moviment massiu de materials. D’altres creixements vertiginosos són
els dels vehicles automotors i el dels caps de bestiar, això com el de
les poblacions de la fauna que acompanya l’ésser humà (mosques,
rates, escarabats, etc.) i, en les últimes dècades, el de la informació
manejada globalment a través dels sistemes de còmput i les telecomunicacions.
Els automòbils i els caps de bestiar poden considerar-se dos de les
principals icones del segle xx. Per cada dos éssers humans que neixen a l’any es fabrica un automòbil, de tal sort que pel 2010 el parc
vehicular arribarà als mil milions. L’automòbil produeix el 15% dels
gasos que contaminen l’atmosfera, la seva construcció produeix estre
15 i 20 tones de residus, i cada any els accidents automobilístics maten a un milió d’éssers humans i deixen ferits entre 25 i 35 milions.4
D’altra banda, posats en una balança, tots els caps de bestiar del món
pesen més que tots els éssers humans junts, i a diversos països com
Uruguai, Costa Rica o Austràlia, existeixen més vaques que humans.
Cap al 2001, els caps de bestiar, havien arribat als 1.530 milions,
cadascun d’ells emet metà i òxid nitrós, gasos que indueixen a l’escalfament global. L’expansió de la ramaderia bovina ha estat la causa
principal de la destrucció de milions d’hectàrees de selves tropicals.
Amb poblacions properes a les des éssers humans, els automòbils
i els caps de bestiar, els dos principals disbarats de l’invenció humana del segle passat, competeixen ja amb els creadors d’aliments.
Països com Brasil o EUA, cada parcel·la agrícola pot ser dedicada
a alimentar als automòbils (bio-combustibles), als caps de bestiar
(pasturatges) o als humans (cereals, hortalisses llegums, etc).
L’últim gran esdeveniment que ha acompanyat a tot l’anterior ha
estat el de la producció de residus: l’excreció de materials, substàncies, aigua utilitzada, genomes alterats i escombraries. Els volums
de generació de deferies han trencat tota predicció. Avui podem
afirmar que el planeta és cada cop més un espai irremediablement
contaminat d’una gamma gairebé infinita d’escombreries i desferres.
Només a Europa, possiblement la regió amb les lleis més estrictes,
existeixen uns 30.000 productes químics sense control, és a dir, dels
quals no se sap res sobre els seus efectes sobre la salut humana i
4. V. M. Toledo, Ecología, espiritualidad, naturaleza, Jitanjáfora Ediciones, 2006.
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l’ambient. És molt probable que el notori increment de les al·lèrgies,
l’asma, el càncer, les disfuncions hormonals i la infertilitat estigui
lligat a l’ús incontrolat d’aquestes substàncies.
Dins del panorama anteriorment descrit, no s’ha de deixar de citar
la producció de màquines i aparells inservibles. Per exemple, avui
existeixen 2.100 milions de telèfons mòbils al món, gairebé un per
cada tres persones, i atès que el temps mitjà d’ús de cada aparell es
de 14 mesos, la quantitat de telèfons mòbils que es llencen com a
«ferralla electrònica» és descomunal: només a Estats Units hi ha
500 milions de mòbils llençats.

Els impactes d’un «experiment sense control»
L’ús pacífic o bèl·lic de l’energia nuclear ja havia sacsejat les consciències més lúcides de l’espècie humana. Cap a mitjan del segle
passat van començar a sorgir les primers crides d’atenció sobre els
impactes de la modernitat industrial sobre la trama de la vida i
els balanços ecològics del planeta. Durant els últims cent anys, l’espècie humana ha modificat i afectat els ecosistemes del planeta Terra
de forma més extensa i ràpida que en cap altre període de la història
humana. Dos fenòmens destaquen: el major poder de transformació
adquirit pels éssers humans a partir de l’ús dels combustibles fòssils
(incloent-hi l’energia nuclear) i la lògica o racionalitat que ha dominat aquest període durant els últims cent anys, que avui assoleix
la seva màxima expressió, basada en una voracitat insaciable: la de
l’acumulació, concentració i centralització del capital.
«L’experiment incontrolable» que caracteritza el metabolisme industrial s’explica llavors pels mecanismes insaciables d’un mercat
dominat pel capital que fa ús d’un poder gegantí de transformació,
cada cop més acrescut per la innovació científica i tecnològica. I és
aquesta espiral que creix i creix el que s’ha d’aturar, doncs és l’única
manera de posar fi a una etapa i d’iniciar-ne una altra.
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La petjada ecològica i l’inèrcia de l’era industrial
La quantitat d’aliments, energia, aigua, materials de construcció i
deixalles que cada individu utilitza i expedeix al llarg d’un any, pot
calcular-se mitjançant un índex conegut com la petjada ecològica creat per M.Wackernagel i J.Rees al 1996. Aquest índex és de
caràcter tranversal doncs pot aplicar-se a individus, famílies, barris, comunitats, ciutats, països i a la humanitat sencera, així com
comparar-se a través del temps, i mesura el número d’hectàrees
necessitades per satisfer el consumit.
Des de 1985 l’espècie humana va traspassar, en conjunt, la capacitat del planeta per proveir aquests satisfactòries. No obstant això,
aquesta pressió humana sobre l’equilibri del planeta ha de matisarse, doncs són els països i sectors opulents els que majors impactes
produeixen, de tal sort que, mesurada per països, la petjada ecològica resulta de la combinació del nombre d’habitants i del seu nivell
de consum. Si tots visquéssim com la població mitjana als països
rics, el planeta només podria suportar 1.800 milions de persones, i
no els 6.700 milions que hi viuen en l’actualitat.
Contràriament a l’esperat, la petjada ecològica segueix augmentant
atès que el consum tant dels països rics com dels anomenats emergents (Xina, Índia, Europa de l’est, Brasil, Sud-àfrica) s’incrementa
dia a dia. Al 2006, el comerç i el consum globals augmentaren a
nivells rècord a tot el món. Les produccions d’acer (1.000 milions
de tones), alumini (31 milions de tones) i automòbils (45,6 milions
d’unitats), per exemple, superen totes les marques anteriors
Utilitzant el paràmetre de la petjada ecològica, d’una banda, i l’índex de benestar humà de l’Organització de les Nacions Unides, per
un altra, un grup d’investigadors va confeccionar un mètode per a
quantificar el nivell de sostenibilitat del països, definit com aquell
que assoleix un mínim grau de benestar social i un nivell de consum que no excedeix la capacitat de renovació de la biosfera (biocapacitat).5 L’aplicació d’aquest índex a 93 països, entre 1975 i 2003,
va revelar que, malgrat els coneixements acumulats i les mesures
5. D. Moran et al, «Measuring sustainable development. Nation by nation», Ecological Economics, 64, pp. 470-474.
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adoptades durant aquest període, la societat humana s’ha tornat
menys, i no més, sostenible amb excepció d’un país (Cuba).6 Els
resultats també van situar a Llatinoamèrica com a la regió «menys
insostenible» del globus.
L’anàlisi anterior pren especial rellevància perquè ve a corroborar,
a escala global, l’existència d’un procés llargament intuït o sospitat
però no demostrat amb xifres o dades: la inèrcia aparentment imparable del metabolisme industrial i el seu caràcter essencialment
depredador dels recursos del planeta. Aquest anàlisi troba el seu
correlat als anàlisis més recents sobre el canvi climàtic. Segons els
treballs, presentats per diversos experts, varis membres de l’IPCC,
durant la reunió anual de l’Associació Americana per a l’Avanç de
la Ciència (AAAS), celebrada a Chicago al febrer del 2009, el canvi
climàtic serà més ràpid i més intens del previst en l’últim informe
dels científics de Nacions Unides (l’Isis), presentat a principis de
2007, el qual va ser massa prudent o conservador.

Un altre món és realment possible?
El metabolisme industrial ja convertit ja en un irrefrenable moviment expansiu, en un permanent creador d’entropia o desordre; ha
generat innombrables noves articulacions entre els fenòmens socials
i els naturals, ha impulsat nous efectes de caràcter multiescalar (del
local al global i viceversa), i ha acabat per convertir al món en un
complicat i incomprensible calidoscopi de crisi cada cop més concatenades i amplificades.
Amb la consolidació del capitalisme industrial, el pinacle del qual
estem vivint, l’hàbitat planetari ha entrat en una fase critica d’acceleració i descontrol. Els fenòmens globals induïts per la civilització
industrial, ens han dut una infinitat d’avantatges i noves i inimaginables possibilitats, però també han fet de l’hàbitat planetari un
espai cada cop més insegur, incert i perillós. La destrucció de la varietat de la vida (biodiversitat), l’aigua cada cop més cara i escassa,
l’aire i els mars contaminats, els aliments insans, les substàncies i
6. Veure: http://www.footprintnetwork.org/hdief.html
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les tecnologies perilloses, així com els canvis climàtics inesperats i
catastròfics es combinen ja amb la fallida d’empreses i corporacions,
les recessions econòmiques i la devaluació de les monedes.
La crisi múltiple que sofreix el món contemporani ens obliga a replantejar innombrables aspectes de l’entramat social i de les seves relacions amb el món natural, i això converteix en anacròniques a bona
part de les propostes teòriques i pràctiques dels sectors antisistema.
Tota solució parcial o unidimensional és ja de mena una interpretació
reduccionista, limitada i inútil. La crisi de civilització que avui viu
l’espècie humana és abans de tot una «crisi metabòlica», en tant que
concerneix a l’entramat d’innombrables dimensions. No hi ha doncs
solució econòmica, tecnològica, energètica, social, política, institucional, epistemològica o ambiental. Si hi ha forces que enarboren el lema
que «un altre món és possible», és a dir, que les crisis són superables,
llavors aquest món visualitzat ha de construir-se sobre la justícia social, el respecte a la naturalesa, la reconfiguració dels sistemes financers,
el canvi de fonts energètiques, l’autogestió local i regional, la creació
de noves tecnologies i sistemes de coneixements, etc.
Avui es requereixen canvis en totes aquestes dimensions de la realitat, orquestrades per un nou paradigma polític que deixi enrere els
atavismes que encara dominen els moviments antisistema i el pensament crític. Aquest nou paradigma polític ha de basar-se en una
concepció que contempli tant l’explotació entre els éssers humans
com entre aquells i la naturalesa. Davant de les múltiples crisis,
un projecte alternatiu o, si es prefereix, una modernitat alternativa, està obligada a dues coses: en primer terme a organitzar la
resistència ciutadana, i en segon lloc a construir el poder social.
Ambdós es troben indissolublement lligats.
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El poder social es construeix posant en joc tres elements en projectes concrets: la solidaritat, l’organització i el coneixement científic
i tecnològic. Cadascun d’ells és necessari però no suficient. Això
implica gestar «formes alternatives de vida» basades en l’autogestió,
l’autosuficiència, la diversitat, la democràcia participativa i l’equitat, mitjançant les quals els individus, les famílies, les comunitats
recuperin el control sobre els processos que els afecten, és a dir,
disminueixin el risc al que els ha condemnat a viure la societat dominada pel capital.

La «micropolítica domèstica»
La construcció del poder social comença amb l’edificació d’una llar
autosuficient, segura i sana, que comparteix amb moltes d’altres
llars una mateixa «micropolítica domèstica». Això s’aconsegueix
mitjançant la implementació d’accions en relació a l’alimentació, la
salut, l’habitatge, l’aigua, l’energia i l’estalvi i el crèdit. Tot això sorgeix, alhora, de la presa de consciència, ecològica i social, d’un canvi
d’actituds, i en fi de l’adopció d’una nova filosofia per a la vida.
En el cas de l’alimentació es
tracta que la llar assoleixi,
allà on sigui possible, l’autoabastiment d’aliments
sans, nutritius i produïts
sota esquemes ecològicament adequats (agricultura orgànica o sostenible)
o l’obtenció d’aquests en
xarxes i mercats solidaris,
justs i orgànics. La llar ha
de buscar també l’autosuficiència en aigua i energia,
la qual cosa implica l’adopció de tecnologies adequades, netes, barates i segures. L’habitatge ha d’estar construït amb
materials locals, no tòxics i produïts sota fórmules ecològicament
correctes. Finalment, la salut s’aconsegueix mitjançant l’acció con48
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junta del consum d’aliments sans, materials no tòxics, aigua neta,
adequats dispositius sanitaris i l’utilització, no d’una, sinó de vàries
tradicions mèdiques (des de l’acupuntura, digitopuntura, homeopatia i herbolària fins a les diferents medicines industrials).
Les llars autosuficients, sanes i segures conformen les cèl·lules últimes del poder social i només arriben a realitzar-se quan formen part
de xarxes, associacions, cooperatives o comunitats de territoris ben
definits. Aquests últims representen un segon nivell d’organització
social i sorgeixen de l’agregació solidària dels primers. Un tercer nivell pot assolir-se quan s’aconsegueix l’articulació a escala de barris
urbans, ciutats petites, municipis i microregions i així successivament. Totes aquestes formes d’organització s’aconsegueixen més
fàcilment quan existeix la participació d’agents tècnics: investigadors, promotors, animadors. Sense la construcció del poder social,
la presa del poder polític (que corre en paral·lel) es veu limitada a
les seves accions reivindicadores, fins i tot es torna innòcua o disfuncional a l’estar dominada o controlada per les forces antisocials
(com els mercats dominats pel capital).
En resum, la crisi de civilització que avui viu el món contemporani,
la dinàmica de la qual opera en ritmes molt més lents al dels processos polítics i socials habituals, només serà superable sota esquemes
teòrics renovats i mitjançant accions polítiques de nou encuny. Ja
no basten les fórmules convencionals que encara dominen els moviments antisistema, incloent les dels sectors considerats com els
més avançats (com el neozapatisme). Si «un altre món és possible»
aquest serà el d’una «democràcia solar» participativa i incloent;
amb una tecnologia que imiti els polsos de la naturalesa, un coneixement holístic en el qual pensar i sentir siguin les dues cares de la
mateixa esfera, un sentit d’equitat que inclogui a la resta dels éssers
vius i, en fi, una societat sostenible dominada per formes de vida
orgàniques. Estem davant una tasca descomunal i urgent. Aquesta
és la mida del repte.
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de Valladolid i membre d’Ecologistes en Acció

Que tornar no implica retrocedir,
que retrocedir també pot ser avançar
Mario Benedetti
La idea que estem vivint una època de profundes crisis es troba cada
vegada més generalitzada. Es parla de crisi econòmica, mediambiental, alimentària, energètica, política, de valors... A més, la sensació
que sura en l’ambient és de desconcert i descoratjament, perquè els
intents per solucionar qualsevol d’aquestes crisis troben obstacles
per tot arreu i cauen freqüentment en bloquejos infranquejables.
El desconcert es veu agreujat per uns mitjans de comunicació que
oculten gran part de la informació sobre les causes i fugen de les
visions globals, no deixant que la informació que podria precipitar
canvis fonamentals arribi als ciutadans. Així, assumptes tan importants per a tots els habitants del planeta com el pic del petroli,
l’escassetat de minerals i la crisi alimentària, rarament apareixen
en els mitjans de comunicació.
Molts pensem que totes aquestes crisis no són sinó símptomes d’una
mateixa malaltia que té la seva arrel en el model de desenvolupament i en el creixement. Els primers estudis sobre els límits del creixement dels anys 70 es basaven en alguna cosa tan òbvia com que
el creixement continuat és impossible en un planeta finit, però van
sofrir dècades de dures crítiques i no van tenir continuïtat. L’opinió
general que es té d’ells és que es van equivocar i van predir moltes
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coses que no han succeït. No obstant això, 40 anys després i amb
les dades històriques a la mà, es pot constatar que, de moment, no
s’han equivocat; és més, destaca l’encert que aquests estudis estan tenint a l’hora de predir algunes variables, tenint en compte les
enormes incerteses amb les que treballaven.
Això, i l’aclaparant col·lecció de dades científiques que evidencien
que hem superat la capacitat de càrrega del planeta, fa pensar que
les seves prediccions tenen moltes probabilitats de convertir-se en
realitat: entorn de la segona dècada d’aquest segle, amb gran seguretat, ens toparem amb els límits al creixement i ens exposem
a alguna cosa tan poc agradable com un col·lapse civilizatori, que
podem reconduir millor o pitjor, però ja sense possibilitat d’una
estabilització suau cap a un estat sostenible, com el que encara era
possible als anys 70. Així doncs, no només hem de començar a acomiadar-nos del constant augment del consum, sinó que haurem
d’experimentar un decreixement abans no puguem trobar un estat
en equilibri amb el planeta, si és que som capaços de fer-ho.
A pesar que aquest problema de la insostenibilitat ambiental és conegut per gran part de la població, rares vegades es relaciona amb
el creixement econòmic, com si economia i medi ambient no tinguessin res que veure. El discurs ambiental s’ha anat allunyant de
la idea inicial de l’ecologisme, que parlava d’estabilitzar l’economia
i controlar la natalitat, per parlar d’un desenvolupament sostenible
cada vegada més buit de contingut, que ve a dir que és possible
continuar amb el creixement però «contaminant menys». Segons
aquest discurs, l’única cosa necessària són «tecnologies netes», no
«produir menys» o deixar de créixer. La tecnologia, en aquest enfocament, és vista com la solució «màgica» als problemes que evita
haver de plantejar-se canvis en el model econòmic.
En aquestes dècades el problema ambiental ha anat progressivament enfocant-se cap a l’emissió de contaminants oblidant l’escassetat de recursos i s’ha acabat veient gairebé únicament com un
dilema ètic. Es parla que «hem de consumir menys per cuidar el
planeta», però aquesta és una idea antropocèntrica i falsa. No només hem de consumir menys, sinó que consumirem menys de totes
formes perquè, com no hem sabut gestionar els recursos, aquests
descendiran i tota la nostra tecnologia podrà fer res per evitar-ho.
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Hem de deixar de veure els problemes ambientals com una opció
romàntica i que concerneix únicament a la salut, el benestar espiritual o el de futures generacions. El problema ambiental és també
econòmic i és ja d’aquesta generació. Si no sabem reaccionar davant
els límits del creixement, el que ens espera no és només el deteriorament del medi ambient, sinó també la pobresa, la superpoblació, la
gana, el deteriorament tecnològic i la guerra; tots ells conseqüències
lògiques de l’escassetat de recursos.
L’experiència d’aquestes dècades de cerca de el «desenvolupament
sostenible» està demostrant que intentar conjuminar creixement
econòmic i ecologia en un planeta limitat és intentar quadrar el
cercle i buscar excuses per no veure l’evident. No obstant això,
aquest raonament també se li pot donar la volta i convertir-se en
un mòbil per a l’acció i per a un optimisme conscient. Si aquestes
últimes dècades no hem pogut solucionar els problemes ambientals malgrat el greus que són, no és perquè no tenen solució, és
perquè, senzillament, no hem volgut aplicar la solució que van
mostrar clarament els primers estudis dels anys 70: parar el creixement econòmic.
Per tot això, en aquest article m’agradaria parlar principalment
de tecnologia, per poder desmuntar el mite de la salvació únicament
tecnològica, i també intentar albirar com podríem dissenyar una
societat realment sostenible.
Si es pensa detingudament, és lògic que els estudis sobre els límits
del creixement no fossin tinguts en compte als anys 70. Aquests
estudis parlaven d’estocs, és a dir, de tots aquells sistemes com la
pesca, l’atmosfera, les mines, o les terres fèrtils que ens proporcionen recursos o absorbeixen les nostres desferres. Un estoc és
com una cisterna omplerta per l’aigua de pluja que nosaltres podem
buidar obrint una aixeta per satisfer les nostres necessitats. És obvi
que si extraiem més del que aconsegueix omplir-se, el nivell de la
cisterna baixa i, com més baix és el nivell, més costós és extreure’n
el que hi ha. Fer més gran l’aixeta proporciona una falsa sensació
d’abundància. Fa l’efecte que existeix més riquesa, però solament
s’està buidant més ràpidament la cisterna, corrent el risc de buidarla completament i quedar-se definitivament sense res.
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Als anys 70, la societat mundial portava dues dècades veient un
constant augment dels fluxos d’extracció de recursos naturals, que
s’havia accelerat notablement amb l’ús del petroli. Les «aixetes» de
recursos naturals es feien cada vegada més grans gràcies a la tecnologia i, encara que alguns científics avisessin que la cisterna s’estava
buidant, els ciutadans i els líders només veien un cabal extraordinari
que augmentava cada any i feia somiar a científics, enginyers i cineastes amb futurs de cotxes voladors, robots humanoides i viatges
espacials.
En aquells anys es pensava que els recursos naturals podrien ser
fàcilment substituïts per l’avanç tecnològic i si el carbó, el petroli i
els minerals escassejaven, ja tindríem temps de substituir-los per
l’energia nuclear, o per tecnologies que permetessin utilitzar altres
minerals o fins i tot d’anar a altres planetes a extreure recursos.
Tampoc semblaven massa importants els recursos extrets dels ecosistemes com a fustes, pesca o aliments. La «revolució verda» havia
aconseguit augmentar extraordinàriament la producció agrícola a
força d’usar tractors, abonaments nitrogenats, irrigació i millora
genèrica què impedia que es poguessin seguir augmentant els rendiments a força d’avanç tecnològic?
A principis del segle xxi estem començant a veure que aquest optimisme basat en el progrés tecnològic era exagerat. Seguim depenent
dels combustibles fòssils igual que als anys 70 (per a més d’un 80%
del consum) i veiem que, quan es baixa a les tecnologies concretes,
la substitució d’uns recursos per uns altres no és tan senzilla.
Segons la FAO, per exemple, el 75% dels recursos pesquers mundials
estan actualment en perill de col·lapsar o ja ho han fet. Podem pensar que no hi ha problema perquè, en teoria, és possible substituir la
pesca per piscicultura. No obstant això els aliments per a la cria industrial de peixos han de sortir d’algun lloc i actualment, en la seva
majoria, surten d’altres espècies marines, la qual cosa significa major pressió sobre els oceans ja molt exhaurits. Fins i tot si aconseguíssim que el pinso dels peixos sortís d’aliments conreats en terra,
estaríem utilitzant uns nutrients que podrien anar a l’alimentació
humana o animal, o a ser compostats i enriquir les terres. També
podem pensar que és possible substituir els plàstics per materials
extrets de plantes, o la fusta amb materials sintètics extrets del pe54
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troli, però si tots, tant el petroli com els boscos com les terres fèrtils
estan ja propers als seus límits d’explotació amb què els substituïm?
A més, en l’última dècada es pot constatar que diverses tecnologies
en les que s’havien dipositat esperances estan tenint resultats mediocres o tenen més inconvenients que avantatges (agroquímics,
enginyeria genètica, piles de combustible...).
En el cas energètic la substitució és més urgent encara,
perquè depenem de recursos
fòssils que no es renoven. Estem començant a veure, per
exemple, que els estocs de
petroli estan aconseguint un
nivell crític a partir del qual
els geòlegs ens diuen que l’extracció es fa forçosament més
lenta. A aquest moment se li
diu «pic» o zenit i, a partir de llavors, tot i que encara queda per extreure aproximadament la meitat del petroli que s’estima que existeix
(trobat i per trobar), l’extracció disminuirà any rere any, sense que
la tecnologia pugui canviar substancialment el declivi. Ja existeixen
diversos estudis de diferents equips d’investigació que parlen de declivis entorn del 2% anual o, en el millor dels casos, altiplans d’extracció fins a 2030, mentre es pot veure que les dades d’aquests últims
cinc anys quadren amb aquestes previsions i la producció de petroli
mostra un clar estancament. A pesar que el problema és passat per
alt pels mitjans de comunicació, la pròpia Unió Europea reconeix en
alguns dels seus informes que el 2050 haurem d’haver substituït el
90% del petroli i l’economista en cap de l’Agència Internacional de
l’Energia, Fatih Birol, resumeix el problema amb una frase: «abandonem al petroli abans que aquest ens abandoni a nosaltres».
Si els límits de l’energia són clars, els límits dels minerals no ho són
menys. En teoria, els elements químics que extraiem de les mines
podrien utilitzar-se una vegada i una altra si tinguéssim la precaució
de separar-los i reciclar-los. Tanmateix, actualment estem extraient
minerals sense prestar la més mínima atenció al reciclatge, i després
d’una vida de pocs mesos, els rebutgem en abocadors. Una vegada
que un mineral és dispersat per sobre d’un límit o és barrejat de cer55
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tes formes, el reciclatge és pràcticament impossible (requereix enormes quantitats d’energia) i els minerals s’han perdut per sempre.
Minerals com el coure, el mercuri, l’or, l’estany o el platí estan començant a mostrar símptomes d’esgotament. La situació és especialment alarmant per a alguns elements molt escassos en l’escorça
terrestre que són indispensables per a l’electrònica (gal·li, indi,
germani, neudimi, tàntal, lantani...). Són aquests elements els que
han fet possible que l’electrònica actual aconsegueixi prestacions
elevades, sense ells, ordinadors i telèfons mòbils tornarien, probablement, a tenir les característiques dels anys 90, i, el que és més
greu, sense ells, l’eficiència de panells fotovoltaics, bateries i aerogeneradors, base de les energies del futur, serien molt pitjors.
A més, la crisi energètica i la crisi de materials es realimenten, perquè l’abundància de minerals que vivim es basa en l’energia del
petroli. Des del segle xx hem explotat minerals amb concentracions
molt baixes que en altres segles no es creien explotables. No obstant
això, les lleis de la física mostren que extreure elements purs de
minerals de concentració baixa requereix molta més energia que
fer-ho de minerals amb concentracions altes, això és un principi de
la naturalesa ben conegut des de fa segles. L’extraordinària abundància de materials que vivim actualment, i que permet que alguns
visquem en una cultura de l’usar i tirar, no es basa només en els
coneixements científics, es basa sobretot, en l’energia barata. El dia
que arribem al pic màxim d’extracció d’energia (i és molt probable
que ho estiguem aconseguint en aquesta dècada) s’acabarà també
l’abundància de materials.
Urgeix, per tant, trobar substituts que puguin pal·liar el declivi del
petroli, però no és tasca senzilla. Els pics d’extracció del gas natural,
el carbó, i fins i tot l’urani, no s’espera que es demorin moltes més
dècades. Molts geòlegs estimen que abans de 2040 tots aquests recursos es trobaran en declivi. Hem de trobar alternatives no subjectes a esgotament, i la investigació en els últims 40 anys, s’ha centrat
en dos: la fusió nuclear i les energies renovables.
La fusió nuclear és, en teoria, una tecnologia que resoldria els problemes energètics durant segles, ja que es basaria en un «combustible» enormement abundant com és l’hidrogen. No obstant això,
56

Deixar de créixer per començar a evolucionar

després de 50 anys d’investigació i milers de milions de dòlars d’inversions, se segueix sense trobar prototips que vagin molt més allà
del laboratori i actualment depèn de l’ús de minerals com el liti
que són rars en l’escorça terrestre i molt valorats per a altres usos
(bateries). Ningú pot saber si la fusió nuclear a nivell industrial serà
possible algun dia, però molts dubten que arribi a ser rendible i més
encara que arribi a temps de compensar el declivi de les fòssils. Això
mateix pot dir-se d’algunes tecnologies de fissió nuclear que s’han
intentat i requereixen molt menys urani que l’actual i, en teoria,
podrien ser una alternativa a llarg termini.
Cal tenir en compte que la implantació d’una tecnologia és un procés
llarg i costós en el qual intervenen molts factors. No només és necessari aconseguir un «invent miraculós» o un descobriment en un
laboratori, cal un llarg procés de desenvolupament i optimització de
prototips, construcció d’infraestructures i creació d’empreses amb
personal qualificat. Moltes tecnologies no arriben a completar el
procés perquè, malgrat ser possibles, no tenen suficient «retorn»
energètic ni econòmic, és a dir, l’energia i els diners que s’extreu
d’elles és poc comparat amb l’invertit per engegar-les. Molts invents
possibles no són rendibles.
Les energies renovables, d’altra banda, estan aconseguint millors
resultats, però no estan exemptes de límits i problemes tècnics.
L’energia eòlica destaca pels seus alts rendiments, encara que és
molt intermitent i limitada. L’energia solar fotovoltaica és bastant
més cara perquè té menors retorns. Retorns energètics millors s’esperen de l’energia solar termoelèctrica, encara que la seva ocupació de l’espai és alta. Totes elles proporcionen electricitat, però no
és senzill a partir d’aquesta aconseguir combustibles ni acumular
l’energia. És possible que, si comencem ara a construir les infraestructures, arribem a temps de substituir el declivi del carbó i el gas
natural amb electricitat d’origen renovable. El que a molts no ens
sembla viable és que les energies renovables puguin aconseguir que
seguim amb un creixement accelerat de la demanda. És possible
que doblar o triplicar la producció actual d’electricitat amb energies
renovables sigui un repte excessivament ambiciós.
Del que cada vegada hi ha menys dubtes és que no tenim temps
de substituir el declivi del petroli. El petroli és un combustible ex57

No deixis el futur a les seves mans

traordinari, molt lleuger i versàtil, que ens ha permès aconseguir
enormes potències i autonomies. Aconseguir les mateixes prestacions amb qualsevol altra forma d’acumular energia està molt lluny
del que es pot aconseguir avui dia. Així, per exemple, els vehicles
elèctrics amb les bateries que es poden esperar per a la propera
dècada (i malgrat la major eficiència del motor elèctric) tenen una
capacitat d’acumular energia 15 vegades menor. Els vehicles d’hidrogen aconsegueixen una autonomia i potència una mica millors,
però són més cars. Això significa que, ara mateix, substituir el cotxe
de gasolina implica anar a un vehicle pitjor.
Els únics combustibles que
s’apropen a les prestacions de gasolines i gasoils són els agrocombustibles o biocombustibles, que
actualment provenen majoritàriament de plantes comestibles.
No obstant això, els requisits de
terres fèrtils d’aquests combustibles són enormes: amb els rendiments actuals necessitaríem el
doble de les terres llaurables del planeta per alimentar als cotxes
actuals. Fins i tot si els rendiments es dupliquessin o tripliquessin
(el que no és senzill) la quantitat de terres que necessitaríem utilitzar està fora de tota lògica. Ja estem veient que la introducció dels
agrocombustibles està tenint nefastes conseqüències sobre la desforestació de selves i la producció d’aliments, a pesar que actualment
amb prou feines substitueixen al 3% del petroli.
El desenvolupament científic que hem viscut aquests dos últims
segles té un important taló d’Aquil·les: la captació d’energia i, sobretot, la seva acumulació. Tant la indústria com el transport, l’arquitectura, els tractors, la irrigació, la mineria, la pesca industrialitzada
o els abonaments i pesticides químics (sintetitzats amb petroli i gas
natural), han aconseguit majors prestacions a força d’utilitzar molta més energia que les tecnologies preindustrials, especialment la
versàtil energia del petroli. I l’energia és especialment important
perquè no és un recurs qualsevol, és el recurs que ens permet explotar tots els altres, és, simplement, com diu la definició física, «el
que ens permet realitzar treball».
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Molts argumenten que l’escassetat energètica no té excessiva importància de cara al creixement econòmic, perquè s’observa que les
economies més desenvolupades, i que, per això, usen tecnologies
més eficients, són capaces de generar creixement econòmic amb
menys consum d’energia. No obstant això, aquestes eficiències que
s’observen no impliquen que es generi més PIB amb menys energia,
sinó que amb prou feines s’observa el mateix augment del PIB amb
un augment una mica menor del consum energètic, però es veu que,
històricament, l’augment del PIB fins avui sempre ha necessitat un
augment de l’energia. I, quan s’estudia l’economia mundial en conjunt, fins i tot aquests tímids augments de l’eficiència s’esvaeixen.
La conclusió que podem extreure de tot això és que la substitució
d’uns recursos per uns altres actualment no és possible, i l’augment
de l’eficiència energètica que hem de realitzar és molt més gran del
que mai hem sabut fer.
Quaranta anys després de l’explosió d’optimisme tecnològic dels
anys 70 i veient el panorama global de la sostenibilitat, és difícil no
tenir una sensació d’alarma i extraviament. Hem confiat en la tecnologia per quadrar el cercle del creixement en un planeta limitat, però
cada vegada és més evident que hem fracassat. En realitat, podríem
dir que l’autèntic avanç tecnològic encara està per arribar i la tecnologia realment avançada seria aquella que aconseguís mantenir
els estocs de la terra; no el que bàsicament fa la nostra tecnologia:
fer més grans les aixetes.
Una tecnologia realment de futur seria aquella capaç d’utilitzar els
boscos augmentant la seva biodiversitat i extensió; que obtingués el
màxim d’aliments per a l’espècie humana conservant o augmentant
els estocs de terres fèrtils i pesqueres; una tecnologia que protegís
i augmentés la biodiversitat i permetés la vida humana però també
l’animal, la vegetal i la salut dels ecosistemes; que reutilitzés els
minerals a taxes properes a 100%; que aconseguís processos industrials sense residus, on les deixalles d’un procés són els recursos
d’un altre; que proveís amb energies renovables totes les activitats
humanes i que, per descomptat, aconseguís el benestar físic i espiritual de totes les persones del planeta.
No obstant això, cada vegada és més evident que el problema de la
sostenibilitat no és tecnològic ni molt menys. Existeixen tecnologies
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que ens permeten aconseguir moltes d’aquestes coses (l’agroecologia, l’urbanisme sostenible, l’arquitectura bioclimàtica, les energies
renovables...). Però no és la tecnologia el que falla, el que falla és
la política i l’economia, que no permeten que aquestes tecnologies
s’apliquin a gran escala perquè «cal créixer i estimular el consum».
Són la política i l’economia les que necessiten realitzar un enorme
avanç, perquè, en gran part, segueixen ancorades a idees de fa ja
segles i estan empenyent a la societat en una direcció que no ens
condueix més que al precipici.
Tenim una economia pensada per créixer i urgeix canviar-la per una
altra radicalment diferent basada en la noció de límit. No obstant
això, el creixement econòmic és una dinàmica molt arrelada en la
nostra societat i és la base del propi capitalisme. El préstec amb
interès exigeix que la quantitat de diners en circulació creixi constantment. L’empresari que rep un préstec ha d’augmentar les seves
vendes per reemborsar al banc més del que va rebre, les empreses
que cotitzen en borsa han d’augmentar els seus beneficis per ser
atractives als inversors.... L’actual economia, especialment la lligada a la banca i als mercats de capital, està dissenyada per créixer
constantment i és intrínsecament inestable: si deixa de créixer, s’esfondra. Construir una economia completament diferent de l’actual
pot semblar alguna cosa excessivament radical però quant temps
més resistirà aquesta economia consumista que requereix creixents
quantitats d’energia i materials que ja no pot aconseguir? És radical
pensar en alguna cosa diferent o, simplement, és realista, perquè el
propi sistema es cau sol?
No és senzill buscar teories econòmiques que ens serveixin, perquè
gairebé totes les que actualment tenim han estat incubades en èpoques en les que estàvem pujant ràpidament la corba de producció
d’energia. Tant el capitalisme, com el liberalisme, el marxisme, el
socialisme, el keynesianisme i fins i tot l’anarquisme, són ideologies pensades en moments tecnològicament molt diferents. Podem
prendre més o menys aspectes interessants d’aquestes escoles però
també hem de ser molt creatius i no tancar-nos a cap dogma que
ens impedeixi veure la realitat.
L’economia de l’estat estacionari i l’economia ecològica són dos corrents de pensament econòmic que sí que reconeixen els límits del
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planeta. Proposen solucions que ens vagin portant a una economia
limitada, i una de les peces claus per a això és una reforma del sistema bancari i la moneda. Es proposa, per exemple restringir la
capacitat de crear diners a autoritats sotmeses al control democràtic, no deixant que els bancs ho creïn del no-res mitjançant deute.
També es barreja la idea de fomentar les monedes locals per afavorir
l’economia de les comunitats i, d’altra banda, fomentar la creació
d’una moneda internacional lliure d’especulació per als intercanvis
entre països.

Limitar la desigualtat és també una tasca primordial, ja que, en un
món que no creix, les desigualtats són molt més pernicioses. Algunes
idees pràctiques per dur-ho a terme són l’establiment de salaris màxims i mínims, el repartiment del treball o la propietat de l’empresa
per part dels treballadors.
Gran part de les empreses convencionals són incompatibles amb
una economia limitada perquè s’afanyen per aconseguir beneficis
financers a força de reduir costos i competir per una quota de mercat. Els inversors tendeixen a posar els seus diners en els sectors en
expansió de l’economia, animant a un creixement encara més gran.
No obstant això, no totes les empreses es veuen forçades a aquestes
dinàmiques de creixement. Les cooperatives, les empreses familiars,
les entitats públiques o sense ànim de lucre tenen com a fi l’ocupació
i són compatibles amb una economia que no creix.
Una altra de les mesures en major o menor mesura inevitable és
desfer, almenys en part, la globalització econòmica, perquè aquesta
depèn enormement del transport, i el pic del petroli està fent que el
comerç internacional actual tingui cada vegada menys sentit. Produir de manera més local és una de les mesures d’estalvi de petroli
més importants i és, a més, una bona forma d’estimular l’ocupació
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i el repartiment de la riquesa, ja que la globalització ha servit per
concentrar enormement la producció i eliminar nombrosos llocs
de treball.
En realitat, moltes d’aquestes idees no són originals, són idees que
els moviments socials crítics porten proposant des de fa dècades i
s’han experimentat a petita escala en nombroses iniciatives d’economia social i solidària. Però una cosa és conèixer les solucions i una
altra portar-les a la pràctica. Com diu Rob Hopkins, promotor del
moviment de les ciutats en transició, ens hem fet addictes al petroli,
i no és el mateix saber que un és addicte a alguna cosa i voler deixarho, que fer-ho i aconseguir-ho. Hem d’anar, com un addicte, a poc
a poc desfent tots els bloquejos que ens impedeixen seguir l’adreça
correcta abans de poder avançar.
Molts d’aquests bloquejos, al meu entendre, tenen el seu origen
en tots els somnis de futur i mites tecnològics que incubem, precisament en aquells anys en els que es van fer els estudis sobre
els límits del creixement, els anys 70. El mite del progrés basat en
la tecnologia, el consumisme, l’automòbil, la microelectrònica, els
grans hipermercats, la velocitat i la competitivitat... Tot això que
hem considerat «futur» i «progrés» va sent hora que ens plantegem
si realment ho és.
És progrés concentrar la producció d’aliments en grans explotacions
molt mecanitzades, tenir un mercat únic a tot el planeta i consumir
en grans superfícies ara que el petroli ens abandona i a pesar que
aquesta agricultura deixa sense treball a milions de camperols i els
condemna a la fam? Per què no es considera progrés produir aliments a força de finques mitjanes, treballades per agricultors orgànics que no depenen de les empreses de agroquímics i la producció
de les quals es distribueixi en mercats locals, exportant únicament
quan les necessitats bàsiques de la població han estat cobertes? És
progrés seguir investigant a fabricar telèfons mòbils més potents i
compactes que dins d’una dècada no podran fabricar-se perquè no
quedaran minerals rars? Per què no és progrés dissenyar aparells
electrònics amb components senzills i estandarditzats que es puguin
reutilitzar per a altres aplicacions i que estiguin dissenyats per durar
i ser reciclats? Per què no considerar progrés investigar en noves
formes de govern, o en noves formes d’organitzar la societat i l’eco62
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nomia? No podríem subvencionar la «investigació en organitzacions
humanes» o la formació política com subvencionem la investigació
tecnològica?
Malgrat la gravetat de la situació, tampoc seríem justos si ens deixéssim caure en el descoratjament. Estem començant la costa avall,
però encara som «rics», encara tenim la meitat del petroli i molts
recursos naturals. Encara tenim la possibilitat de permetre a la
població mundial viure raonablement ben si sabem racionalitzar
el nostre consum i no basar la nostra societat en alguna cosa tan
absurda com l’usar i tirar. Potser l’únic problema sigui que estem
buscant el futur en una direcció i el futur està en una altra: està
pràcticament enrere.
L’estat de la humanitat en aquest principi del segle xxi s’assembla
al d’un muntanyenc que veiés com el seu camí es fa cada vegada
més impracticable. Si és una persona assenyada, es plantejaria si
mereix la pena seguir esforçant-se a avançar o és millor parar-se a
pensar si s’ha extraviat i ha de tornar enrere per recuperar la pista.
Potser la cruïlla en la que vem perdre el rumb estigui en els anys
70, i potser l’única cosa que hem de fer és donar la volta, tornar
enrere i prendre el camí que no vem prendre aleshores. Encara que
a tothom ens costa reconèixer que ens hem perdut i és bastant desencoratjador haver de desfer el camí, no cal oblidar que, com deia
Mario Benedetti, «tornar no implica retrocedir i retrocedir també
pot ser avançar».

63

IV.
De vides vivibles i producció impossible

Amaia Orozco
(amaiaorozco@gmail.com)
Economista i feminista
Aquest text forma part d’un treball més ampli en procés d’elaboració,
maig 2012

La crisi actual mostra l’impossibilitat d’aquest sistema per a generar
vides vivibles. Des de l’esquerra correm el risc de veure la producció com única alternativa enfront del pandemònium dels mercats
financers. Però de què parlem quan parlem de la crisi?

Introducció
Estem vivint un canvi imparable que no podem deixar a l’arbitri
del lliure mercat. Per a afrontar-lo sota criteris de justícia es urgent
trencar amb les mirades habituals de la crisi tant amb l’hegemonia
de l’ortodòxia segrestada pels mercats financers, com amb aquelles
mirades freqüents en l’heterodòxia que es centren en l’economia
real que continua creient en la recuperació de la producció. L’economia feminista que es feminista en tant que conté una pretensió
de subversió,1 pot jugar un paper clau en aquest sentit. Aquest text
no pretén oferir respostes sinó obrir preguntes des d’una aposta
analítica i política concreta: posar la sostenibilitat de la vida en el
centre. Es recullen debats que hem anat mantenint des de l’economia feminista i que entren en diàleg amb d’altres perspectives
crítiques. No pretén oferir cap tipus de solució, sinó presentar idees
1. Expressió presa de Sara Lafuente Funes.
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per a seure’ns en una plaça a debatre i començar a traçar respostes
col·lectives. Cal assenyalar que es localitzen en el context concret
de l’estat espanyol i de Madrid concretament, per el que molts dels
exemples o afirmacions responen a aquesta realitat, especialment
l’últim apartat sobre el 15M. Tanmateix, tenim l’esperança que això
no impedeixi una discussió més àmplia amb mirades pròpies d’altres indrets.
L’estructura del text es la següent: Per entendre la crisi civilitzatòria són imprescindibles mirades crítiques que es rebel·len contra
els mercats, una d’elles es la mirada des de la sostenibilitat de la
vida (apartat 2). Aquest article aprofundeix en què implica aquesta
mirada i com es llegeix la crisi des d’aquesta òptica: en què consisteix la crisi (apartat 3), com es produeix l’ajust i quines són les
conseqüències que està tenint (apartat 4). Davant d’aquesta crisi
civilitzatòria la contraproposta no pot ser recuperar la producció
(apartat 5), sinó obrir dos debats: què es la vida vivible, la vida
que paga la pena ser viscuda i com col·lectivitzar la responsabilitat
de garantir les seves condicions de possibilitat (apartat 6). Aquests
debats han de ser radicalment democràtics; en un context on no
existeixen estructures de democràcia real, el 15M conté la potència
necessària per obrir-los (apartat 7).

Des d’on (no) mirar la crisi
La mirada hegemònica que se’ns imposa per a pensar la crisi posiciona en el centre d’atenció als mercats financers els seus processos,
lògica i necessitats, entenent que el conjunt social es unilateralment
dependent del seu bon funcionament. Aquesta mirada es caracteritza pel seu obscurantisme, recolzat per la complexitat estructural
del món financer. Només els experts poden entendre què passa i així
dilucidar la resposta adequada per a restablir l’equilibri mercantil
i, seguidament, el benestar. A aquesta mirada podem qualificarla com a una teocràcia mercantil,2 perquè imposa les necessitats
2. Atès que el xantatge del deute és un dels mecanismes principals per imposar mesures que
beneficien al capital, hi ha els qui prefereixen parla d’una deudocràcia. Per ampliar, veure,
entre d’altres: Qui deu aquí (2011), així com els vídeos de la trobada «Vivint en deudocràcia»
http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?rubrique131.
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del procés de valorització del capital financer com una espècie de
designi diví inexplicable (això es, que ha d’acatar-se al marge de la
voluntat humana) i inescrutable (els tecnòcrates es converteixen
en sacerdots mediadors entre la divinitat i la plebs). Des del feminisme afirmem que, lluny de ser un discurs tècnic neutre, la tecnocràcia mercantil és una mirada androcèntrica que no només no
és útil per als propòsits emancipadors feministes, sinó que resulta
tremendament perillosa, al mateix temps que imposa com a única
visió veritable aquella que sosté el statu quo i relega el benestar del
conjunt social a una posició perifèrica i subalterna. Dit d’un altra
manera, des de l’economia feminista el capitalisme financer lluny
de ser naturalitzat o, pitjor, divinitzat, es qüestionat.
Hi ha una altra mirada, amb forta presència entre l’heterodòxia,
que cau en el que podríem denominar un estrabisme productivista
(Picchio, 2009). Aquesta perspectiva parteix d’una dura crítica a
la subordinació de l’economia real al capital financer. El seu focus
d’atenció es el procés de producció i els elements associats al mateix
treball (remunerat), salari, consum, demanda agregada, inversió,
despesa pública, etc. Aquesta mirada segueix ancorada en els mercats, si bé en els de béns i serveis i no en els financers. L’estrabisme
productiu té una vessant feminista,3 que posa l’accent en la presència diferencial de dones i homes en els mercats i, sobretot, al mercat
laboral. El leit motiv d’aquest feminisme productivista es demostrar
que, al final, sempre les dones, pitjor.4
En aquest article intentem donar una alternativa a aquestes dues
opcions, des de la convicció de que estem afrontant una crisis sistèmica i civilitzatòria, en la qual allò que necessitem qüestionar és
el conjunt del «projecte modernitzador», la idea mateixa de de-

3. Aquesta mirada té múltiples vessants; algunes més marxistes centrades en el conflicte
capital-treball assalariat; unes altres més (neo)keynesisnes que emfasitzen el rol de l’estat
en dinamitzar l’economia. Altres més feministes que es pregunten sobre el diferent lloc de
dones i homes en l’economia..
4. Una bona anàlisi d’aquesta perspectiva feminista sobre la crisi i de l’alternativa que es proposa en aquest article centrat en la sostenibilitat de la vida és Agenjo Calderón (2011). L’autora argumenta que «l’òptim per a l’Economia Feminista és unir esforços per trobar les
sinèrgies ocultes que permetin […] aprofitar les complementarietats que sorgeixen de les
dues corrents».
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senvolupament, progrés i creixement.5 Davant de l’existència d’un
discurs hegemònic que legitima i fomenta un sistema que és insostenible i injust, és urgent la confluència i el diàleg de mirades
crítiques que arranquen des de fora dels mercats, des d’un terreny
de joc diferent. Aquí se situen propostes de tall més activista, com
el decreixement des de l’ecologisme social més acadèmic, com el
post-desenvolupament; o de política aplicada com el «bon viure» o
el «viure bé» (sumak kawsay en kichwa a Equador i suma q’amaña
en aymara a Bolívia, respectivament, ambdós recollits en les seves
constitucions).6 En aquest text s’afegeix la mirada des de la sostenibilitat de la vida (Carrasco, 2009). No es planteja com l’única
alternativa, o la millor d’elles, sinó com una més en confluència i
comunicació amb unes altres.
Posar la sostenibilitat de la vida en el centre significa considerar
el sistema socioeconòmic com un engranatge de diverses esferes
d’activitat (unes monitorades i unes altres no) l’articulació de les
quals ha des ser valorada segons l’impacte final en els processos
vitals. Aquí van lligades dues preguntes: quina és aquesta vida el
sosteniment de la qual volem avaluar, què entenem per vida digna
de ser viscuda, o de ser sostinguda; i com es gestiona aquest sosteniment, quines són les estructures socioeconòmiques amb les quals
ho organitzem.. Com argumentem al llarg del text, la construcció
ètica hegemònica sobre la vida és perversa en diversos sentits. Entre d’altres, perquè escindeix vida humana i naturalesa, imposa un
somni boig d’autosuficiència i negació de la vulnerabilitat, i identifica benestar amb consum mercantil en permanent creixement.
També estan pervertides les estructures socioeconòmiques actuals
perquè posen la vida al servei del capital i, per tant, estableixen una
amenaça permanent sobre ella.
5. Aquest projecte, d’origen europeu i diversos segles de consolidació, es caracteritza, segons
Escobar (2010), per la centralitat social i discursiva del capitalisme en l’economia, del liberalisme en la definició de la societat i la política, i per ser l’estat la forma de poder definitòria
de la matriu d’organització social. Sense cap dubte, hauríem d’afegir l’heteropatriarcat com
el contracte ocult en aquest contracte social.
6. Per a una introducció al decreixement, veure per exemple:: Taibo (2011); o els articles continguts a www.decrecimiento.info, www.decreixement.net red-ecomunidades.blogspot.
com, www.decroissance.org, o degrowth.net. Perspectives ecofeministes europees poden
veure’s a Herrero (2010a) i Weingärtner i Monasterio Martín (2010), llatinoamericanes a
Aguinaga (2010). Sobre el sumak kawsay i suma q’amaña: els especials de la Revista OBETS
núm. 4 i Vol. 6 núm. 1, Medina (ed.) (2001), Acosta i Martínez (eds.) (2009), o portals com
pydlos.ucuenca.edu.ec/buen_vivir i sumakkawsay.wordpress.com.
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Però, de quina crisi estem parlant?
Usem de forma recurrent el vocable crisi, a vegades com un fenomen omnímode: la crisi; sovint acompanyada d’epítets mercantilistes: crisi del deute, creditícia, bancària, de rendibilitat…; menys
freqüentment com a fenomen de caire més social o ambiental. Davant de tanta polisèmia, cal aclarir a què ens referim quan usem la
«parauleta» des de la mirada de la sostenibilitat de la vida. Per a
això, hem de començar per diferenciar dos moments: el previ i el
posterior a l’esclat financer de 2007.
Crisi multidimensional abans de l’esclat financer
Abans de l’esclat, les mirades crítiques ja assenyalàvem l’existència
d’una profunda crisi multidimensional per a referir-nos, almenys,
a tres qüestions: a la crisi ecològica de dimensions globals; a la crisi
de reproducció social que afectava al Sud global; i a la crisi de les
cures al Nord global. La crisi ecològica abasta diverses dimensions
interconnectades: canvi climàtic, esgotament dels recursos naturals, i col·lapse de la biodiversitat. Per crisi de reproducció social ens referim al fet que el conjunt d’expectatives de reproducció
material i emocional de les persones resulta inassolible, podent,
sovint, derivar senzillament en mort, com passa amb la crisi alimentària. La noció de crisi de les cures afecta a una dimensió concreta
d’aquestes expectatives de reproducció: les cures, implicant que els
arranjaments de la cura són insatisfactoris, insuficients, precaris i
no lliurement triats.
Aquestes diverses dimensions de la crisi estan interrelacionades.
Els factors desencadenants de vegades són comuns. Per exemple,
l’explosió del transport motoritzat i l’associat model de creixement
urbà són al cor de la crisi ecològica, però també de la crisi de les cures, perquè imposen una construcció urbana on els equilibris de la
quotidianitat es tornen gairebé impossibles. Les dinàmiques desencadenades per les diverses dimensions d’aquesta crisi també estan
interconectades. La crisi de reproducció social està en la gènesi del
procés de globalització (i feminització) de les migracions. Alhora,
el tancament reaccionari de la crisi de les cures deriva en l’oferta
d’oportunitats laborals en el sector precaritzat de les cures, on tro69
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ben feina cada vegada més dones immigrades. Es conformen cadenes globals de cures que són l’encarnació quotidiana de l’expansió
transnacional d’un sistema socioeconòmic on la vida i la seva cura
es un assumpte a resoldre en l’àmbit privat i per les dones.7
En última instància, el que estàvem denunciant es que el procés de
valorització de capital es produïa a costa de l’explotació dels recursos naturals i de la mateixa vida humana, tant al Sud global com
al Nord global (si bé aquesta explotació tenia característiques i intensitats molt diverses). En el millor dels casos, la vida i les seves
necessitats eren un mitjà amb la fi d’acumular capital; en el pitjor,
una molèstia i el més rendible era destruir-la. A això ho havíem
denominat conflicte capital-vida (aguditzat amb la finançarització
de l’economia). Estàvem visibilitzant les deficiències estructurals
d’un sistema depredador, que no només era capitalista, sinó també
heteropatriarcal, antropocèntric, i imperialista i, per això i davant la
dificultat de donar-li nom, ens hi referim com «aquesta escandalosa
Cosa» (Haraway, 1991). Estàvem lluitant per que es reconeguessin com a crisi profunda i acumulada aquests gravíssims atacs als
processos vitals. Parlem de crisi civilitzatòria perquè travessava el
conjunt de les estructures (polítiques, socials, econòmiques, culturals, nacionals), però també de les construccions ètiques i epistemològiques més bàsiques (la pròpia comprensió de la vida). I,
tanmateix, no havíem aconseguit consens social per entendre tot
l’anterior com una crisi, sinó que continuàvem parlant de processos
de desenvolupament impulsats per la globalització de l’economia
de lliure mercat.
L’esclat financer i la resposta política
Arriba aleshores l’esclat financer i, automàticament i sense cap
mena de qüestionament, li atorguem el nom de crisi; es més, parlem de LA crisi, a la qual a més qualifiquem com a global. El que
es produeix primerament és una fallida en el procés de valorització
de capital en els circuits financers dels països del Nord global.. No
és, en principi, una fallida directa dels processos vitals ni tampoc
7. Una introducció a la feminització de les migracions i les cadenes globals de cures pot veure’s
a Paiewonsky et al. (2008).
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revesteix caràcter mundial. En aquest sentit, no es una crisi, perquè
no està en crisi –o no tan agudament– el procés vital. La clau ací es
la resposta política que es dóna a l’esclat financer. I, de nou, hem
de distingir dos moments.
En una primera i breu etapa, de forma sorprenent va semblar qüestionar-se el consens post-Washington, es va parlar de refundar les
bases del capitalisme i va semblar apostar-se per mesures de caire
keynesià (una aposta per la producció enfront de les finances).
Des d’una perspectiva productivista, aquesta reacció pot considerar-se encertada (intent de recuperació dels mercats salvaguardant
l’ocupació, com a màxima forma de protegir les condicions de vida
de la població). Des del feminisme es va plantejar fins i tot com
una finestra d’oportunitat per a la inversió pública cap a sectors
intensius en mà d’obra que impliquessin la socialització de la cura
i oportunitats de feina per a les dones. Des d’una perspectiva de
sostenibilitat de la vida, la valoració no es tan falaguera. Ja estaven oblidant-se les dimensions de la crisi que s’havia intentat
visibilitzar. Hi havia grans debilitats intrínseques, però, sobretot,
el problema era que aquesta resposta era una aposta per negar
l’existència d’aquella contradicció profunda capital-vida. El breu
lapse que ens va durar el miratge de pensar que el sistema socioeconòmic podria transformar-se des de dins mostra que la via
de la pau social (d’insistir en la possibilitat de conciliar el procés
d’obtenció de guany, i els processos de sostenibilitat de la vida)
tenen uns límits claríssims: quan aquesta pau exigeix fer renúncies
al procés de valorització, arriba l’atac des d’aquí, perquè és aquí
on resideix el poder. El conflicte es desencadena des del terreny
que posa en entredit la mateixa vida, comencem a abordar-ho en
camp contrari.
Així es va passar al segon moment de la desposta política en la qual
estem immerses a dia d’avui, caracteritzada per el fet que els estats
s’escoren cap a les necessitats i exigències dels mercats financers.
S’estan socialitzant els riscos del capital amb mesures tals com els
rescats bancaris, els diversos mecanismes que impliquen la socialització del deute privat de bancs i grans empreses, i l’obertura de
nous nínxols de mercat amb la privatització d’institucions financers
i serveis públics. Al mateix temps, es privatitzen els riscos de la vida,
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els de la mateixa ciutadania, amb el conjunt de mesures que formen
part dels paquets d’austeritat i retallades.8
Aquesta privatització implica un estretament del nexe de qualitat de vida-posicionament en el mercat, perquè l’accés a recursos deixa de tenir
algun tipus de garantia col·lectiva i queda en mans privades: al
que les llars accedeixen via mercat o via treball no remunerat. Tot
això, a la vegada que empitjora l’accés als fonts estables i suficients
d’ingressos i que es desregularitza el mercat laboral, implicant un
pitjor accés a drets socials i una individualització de la negació de
les condicions laborals. En definitiva, tendeixen a desaparèixer els
ja de per si insuficients mecanismes col·lectius per garantir l’accés
a condicions de vida dignes en termes d’universalitat, i en descarat
contrast es reforcen els mecanismes que col·lectivitzen la responsabilitat de garantir la generació de taxes de guany suficients per al
capital. És un atac directe als processos de sostenibilitat de la vida.
Aquí sí ja, amb tota contundència, hem de parlar de crisi.

Qui i com s’encarrega de l’ajust?
El procés de valorització en els mercats financers fa fallida i l’estat
respon, readaptant el seu paper perquè aquest procés es recuperi.
Però on es produeix l’ajust final, en termes de reacomodar el procés
de sostenibilitat de la vida a les noves condicions imposades pels
mercats financers? Davant la inexistència d’un altre tipus de mecanismes de resposta col·lectiva, és en les llars on se segueix intentant
garantir la generació quotidiana de benestar concret per a persones
concretes. Una vegada més, es veu el ja constatat per a unes altres
crisis: són les llars el matalàs últim del sistema socioeconòmic, el
lloc on en última instància s’absorbeixen els xocs que es produeixen
en altres esferes.9
8. Retallada de la despesa púbica,,reforma fiscal regressiva, desregularització del mercat laboral,
privatització dels pilars de l’estat de benestar (sistemes de pensions, sanitari y educatiu).
9. A la crisi es veu amb nitidesa que l’economia és un circuit integrat, on interactuen els diversos agents (empreses, institucions públiques i llars). Davant de canvis en una esfera, la resta
també es recol·loquen.
La clau és que la responsabilitat final de garantir que el conjunt encaixi s’assumeix en les
llars (està privatitzada), en gran mesura mitjançant les feines no remunerades..
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Noves estratègies de supervivència: privatitzades,
globals i feminitzades
Com es produeix aquest ajust? Mitjançant el desplegament de noves
estratègies de supervivència. Les llars se les enginyen per afrontar
el context explicat de, d’una banda, privatització de l’accés als recursos i la gestió dels riscos vitals, i, per un altre, pèrdua de fonts
d’ingressos estables i suficients. Entre les estratègies podem esmentar, almenys, tres.
En primer lloc, la cerca de noves fonts d’ingressos, intentant trobar
feina en sectors que s’havien abandonat; per exemple, el retorn al sector agrícola o a les feines de la llar de part de la població autòctona. O
bé amb la inserció al mercat laboral de subjectes que abans estaven
fora, com és el cas de dones grans davant la desocupació dels seus
marits. Això suposa una transformació dels rols econòmics dels subjectes i una comprensió diferent de la normalitat econòmica,10 a la
vegada que van gradualment tornant-se borroses les fronteres que
separen l’economia formal de la informal, en una volta de rosca al ja
assenyalat procés de domesticació del treball, que abasta i desborda
el fenomen de precarització de l’ocupació. Tenir una ocupació i, per
tant, un salari directe, és cada vegada menys garantia d’accés a salari indirecte o diferit (prestacions i drets contributius). Pot començar
a expandir-se la realitat prototípica del mercat laboral nord-americà
dels «treballadors però pobres»?11
En segon lloc, es produeix una translació de costos i responsabilitats cap al treball no remunerat. Si ja no és possible accedir a certs
béns i serveis del mercat i n’hi ha altres que el sector públic deixa de
proporcionar, una alternativa és reduir els nivells de consum. Però
hi ha altres recursos dels quals no es pot prescindir, i la producció
10. En aquest context sorgeixen afirmacions com les del senador republicà Newt Gingrich proposant que la infància de classes desafavorides pugui treballar a partir dels nou anys; declaracions que, sí bé, encara sonen a exabrupte al Nord global, poden anar adquirint carta
de normalitat, com ho han fet al Sud global arran dels draconians plans d’ajust que van desencadenar la crisi de reproducció social (http://www.nytimes.com/2011/12/04/opinion/
sunday/dowd-out-of-africa-and-into-iowa.html).
11. Amb aquest terme (working poor) es fa referència a una nova modalitat de pobresa que ataca no a les persones que no tenen feina, sinó a les que sí en tenen: «El concepte de working
poor ens serveix per a referir-nos a aquelles persones que, malgrat tenir una relació laboral
normalitzada (amb contracte legal) es situen per sota del llindar de la pobresa del seu país»
(Medialdea y Álvarez, 2005: 57).
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dels quals es bolca al treball no remunerat. Això és clar en el cas de
les cures arran de les retallades en la despesa pública. Ja en altres
crisis s’ha denunciat la derivació de costos a aquests treballs, que
de manera implícita es donen per infinitament flexibles i que, tanmateix, no ho són. En aquest sentit, la crisi es resol traslladant una
enorme càrrega laboral a certs segments socials (majoritàriament
dones).
En tercer lloc, es desplega el que s’ha denominat una economia de
retalls, en la qual els diferents membres de les llars posen en comú
tots els recursos disponibles (de temps, fent gratis coses que abans
es compraven; de diners, generant fluxos financers alternatius i informals; espacials, compartint casa; d’informació, etc.). Això unit
a una ampliació de les fronteres de la llar, amb una tornada a la
família nuclear de joves (i no tan joves) que s’havien emancipat
parcialment, o amb un reforçament de la família extensa. Aquesta
economia de retalls és summament eloqüent d’una qüestió clau sobre la qual tornarem: la realitat econòmica és una realitat d’interdependència. La qüestió és que la xarxa que es fa càrrec d’aquesta
interdependència segueix estant summament associada als models
tradicionals de família; no sembla que sorgeixin formes alternatives
d’organitzar la convivència i de compartir recursos… és això realment així? En aquest cas, per què?
Difícilment podem contestar a aquestes preguntes, perquè d’aquestes noves estratègies de supervivència en sabem poc. D’una banda,
hi ha poques dades sobre els treballs en sentit ampli: les estadístiques es focalitzen al mercat laboral i obliden els treballs no remunerats; la domesticació del treball suposa que proliferen realitats
laborals borroses, de difícil definició amb categories pensades per
al mercat laboral formal; i ni sabem avui ni mai hem sabut què està
passant en sectors històricament feminitzats (i invisibilitzats) com
els treballs de la llar i el treball sexual. Per un altre, no es presta suficient atenció a l’àmbit micro d’ajust del sistema: les llars. Són petits
aspectes de la quotidianitat, imperceptibles per a les estadístiques
a l’ús i les visions macro.
Malgrat aquestes mancances, alguna cosa sabem… S’ha de remarcar
dues característiques d’aquestes noves estratègies de supervivència,
a més del fet que estiguin privatitzades (relegades a la llar). El pri74
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mer element a destacar és que són globals, no es prenen pensant
en l’estricte àmbit dels estats-nació, sinó en termes transnacionals.
La crisi no pot pensar-se ni enfrontar-se des d’una perspectiva
constreta a les fronteres nacionals no sols perquè els mercats estan
globalitzats, sinó perquè hem construït i seguim reforçant llaços
interpersonals de caràcter global. La gent està migrant o projectant
migrar; tant els qui ho havien fet prèviament com els qui inicien una
nova migració (cada vegada més gent jove amb alts nivells educatius). Els països del centre estem començant a formar part del procés de globalització de les migracions cada vegada més en qualitat
de països d’origen. Això obliga a tenir molta cura a comprendre
els dinàmics processos de segmentació social. La migració des dels
països del Nord global es dóna en un context d’hegemonia mundial
i de mercats laborals etno-segmentats en tots els llocs: la migració
del Sud cap al Nord implicava la inserció de la població migrant en
els estrats més baixos del mercat laboral, donant lloc a nous tipus
de «classes servents» (Sassen, 2008); però la migració des del Nord
pot implicar l’aparició (o engrossiment) de noves elits blanques.
A la vegada que s’observa un procés de periferiarització d’alguns
països del centre.
El segon element a destacar és que es tracta d’estratègies feminitzades o, dit d’una altra manera, que l’ajust està sexuat. Mentre que
la construcció de la identitat masculina s’entén com la construcció
de si per a si a través del mecanisme clau del treball al mercat;
la construcció de la feminitat passa per la construcció de si per a la
resta a través de la realització del conjunt de treballs i activitats necessaris perquè la llar tiri endavant. Malgrat les fugides i fractures
que s’estaven produint en aquesta forma d’entendre als subjectes
sexuats, cal preguntar-se si, en moments de crisis, no tendeixen a
reforçar-se.
La desocupació masculina sovint deriva en un dolorós procés de
pèrdua d’identitat, de sentit de la vida. Davant d’això, els qui tendeixen a reaccionar són les dones, buscant noves fonts d’ingressos,
intensificant el treball no remunerat, o creant xarxes d’intercanvi.
És a dir, desplegant les estratègies de les quals parlàvem. Aquest
procés, que es va observar amb claredat a l’Amèrica Llatina dels 80
i 90, difícilment podria ser millor expressat que a la pel·lícula «Los
lunes al sol» de Fernando León de Aranoa, en la qual un conjunt
75

No deixis el futur a les seves mans

de mans invisibles (mans que la pantalla invisibilitza) segueixen
fent no se sap ben bé el què, però quelcom que sosté les llars que ja
no poden comptar amb el salari d’aquests caps de família que han
estat acomiadats de les drassanes. Si recordem, l’únic que sucumbeix és aquell que viu sol, sense una dona. Fins a quin punt aquesta
construcció sexuada de les responsabilitats econòmiques es reforça
amb la crisi? Fins a quin punt les fugides que ja s’havien produït
modifiquen el panorama?
Hipersegmentació i crisi de reproducció social
Són suficients aquestes estratègies per ajustar-se a les noves condicions de privatització dels riscos de la vida? No, clarament no ho
són, o no per a totes les persones ni tots els grups socials. Per això,
i tret que es doni un gir copernicà a l’actual sentit de les polítiques,
s’està produint i va a intensificar-se un procés d’hipersegmentació
social i una crisi de reproducció social.
Amb la resposta política a l’esclat, hi ha certs grups socials que estan
enriquint-se. Dèiem abans que se socialitzen els riscos del capital,
però més correcte seria dir que ho fan els de certes elits financeres,
a les mans de les quals es va concentrant la riquesa a ritme cada
vegada més vertiginós. Enfront d’aquest acaparament per part d’una
minoria de la població mundial, aquella a la qual el moviment occupy es refereix com l’1%, amplis segments socials viuen un procés
d’intensificació del que des del feminisme havíem anomenat precarietat a la vida.12
Les dimensions d’aquesta precarietat que s’agreujaran, així com la
virulència d’aquesta intensificació, no seran uniformes ni homogènies. Hi haurà qui es quedi desnonada i amb un deute tremend
amb el banc. Hi haurà qui hagi d’encarregar-se vint-i-quatre hores
al dia d’una persona gran en situació de dependència, sense accés
12. Al parlar de precarietat a la vida ens referim a «la inseguretat en l’accés sostingut als recursos adequats per a satisfer necessitats, inseguretat que s’institucionalitza com a falta de
drets» (CCCP, 2003), és a dir, finalment, a la incertesa a l’hora de poder viure la vida que es
desitja o es decideix viure. No es tracta tant de si es té una vida més o menys estable, sinó el
grau de certesa de poder accedir als recursos i mecanismes que permetin tenir una vida més
lliurement elegida. La idea de precarietat a la vida i de precarització de l’existència està més
desenvolupada a: Precarias a la deriva (2004).
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a cap prestació, i pel camí es danyi l’esquena i no pugui anar al
traumatòleg. Hi haurà qui perdi les seves xarxes afectives perquè
l’únic treball que li ha sortit és molt lluny de la seva ciutat. En altres
casos, d’una situació de precarietat s’anirà passant a una situació
d’exclusió.
Dèiem fa temps que entre la precarietat i l’exclusió no hi havia
solució de continuïtat, i que, de fet, l’exclusió funcionava com una
amenaça per acatar la pèrdua de drets que estava en la gènesi de
la precarietat. Aquest procés d’amenaça, d’inocular por, es reforça
amb la crisi. Cas clar és el de la irregularitat sobrevinguda, fenomen
que afecta a persones migrades que tenien una situació administrativa ja regularitzada, però que, en perdre l’ocupació, perden els
papers, podent arribar a situacions absurdes en les quals siguin
persones no-ciutadanes, però sí estiguin hipotecades o hipotecats.
Un altre cas és el de les dones vivint situacions de violència masclista que no poden separar-se per l’agreujament de les dificultats
financeres.
El que presenciem no és una qüestió de dualització social, sinó un
fort augment de les desigualtats socials. L’impacte de la crisi varia
segons diversos factors: el posicionament de cadascú als mercats
(si es té o no accés a rendes no salarials, i quina és la inserció que
es té al mercat laboral), les xarxes familiars o socials que es tingui
a l’abast i l’estatus de ciutadania. Els processos d’inclusió/exclusió
discorren al llarg d’un fil de continuïtat on les vies i les dimensions
mateixes de l’exclusió són summament complexes i diverses. La desaparició de mecanismes col·lectius de gestió de la vida, en general,
i dels riscos de la vida, en particular, el que permeten és que es despleguin en tota la seva esplendor els mercats, poderoses institucions
de multiplicació de les desigualtats.
En última instància, dir que l’ajust de les llars i en elles és insuficient
significa dir que la crisi multidimensional que precedia a l’esclat
financer s’agreujarà. Les preocupacions ecològiques perden el poc
esma que tenien enfront del que es perceben com els veritables problemes greus i urgents. La crisi de les cures al Nord global s’aguditza
per la pèrdua de serveis i prestacions públiques, la translació de
càrregues a la feina no remunerada i la possibilitat que es deteriori
l’estat general de salut. I la crisi de reproducció social, a més de
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poder agreujar-se als països del Sud,13 sense cap mena de dubte
començarà a ser una realitat quotidiana als països del Nord, que
ens crèiem immunes i fora de perill.

Aleshores: produir o reproduir?
Des de les visions productivistes, la clau és recuperar el creixement
econòmic, la producció i les seves bondats associades (ocupació, salaris, consum). El feminisme productivista posa també aquí l’èmfasi,
reivindicant que aquesta recuperació no es faci forçant a les dones
a tornar a les llars (evitant que, en un context d’escassetat de llocs
de treball, aquests s’adjudiquin prioritàriament als homes) i/o que
no reforci un model de guanyador i mig (copant els homes els llocs
a temps complet i deixant a les dones encasellades en el temps parcial). Aquestes reivindicacions aixequen importants debats sobre
l’autonomia monetària i en drets de les dones, però no poden evitar
seguir inserides en una lògica de competència per les ocupacions
que, en última instància, és indicativa d’un problema més profund:
la reivindicació de la producció és en si la gran errada.
La idea de la producció ha rebut fortes crítiques des de diverses
mirades, entre elles, l’ecologisme social i el feminisme. Des de l’ecologisme social s’afirma que la «metàfora de la producció» (Naredo,
2006) s’ha ensenyorit de la nostra forma d’interpretar el món, generant una falsa creença en la capacitat de produir riquesa com un
procés de desenvolupament progressiu i creixent sense límit que
seria l’objectiu per excel·lència. Al seu servei estaria el planeta, el
conjunt de recursos naturals disponibles perquè l’home (en la seva
accepció metonímica) els domini i utilitzi per anar constituint civilització.
13. En aquest text no entrem a debatre sobre si la crisi post-eclat és global (o arribarà a ser-.
ho i amb quin grau d’autonomia ha aconseguit articular almenys en algunes regions per a
mantenir-se relativament al marge, per exemple, mitjançant processos d’integració regional), o si estem posant l’etiqueta global a una crisi que té un epicentre als països del Nord
global (mostrant com qui ocupa la posició hegemònica pot convertir els seus problemes en
els problemes de tothom; al igual que el capital financer ha aconseguit que assumim coma
pròpia la seva crisi). Des de molts països del Sud s’insisteix que per a crisi la ja viscuda per
ells. En tot cas, la crisi multidimensional vista des d’una òptica de sostenibilitat de la vida, sí
és global, i té un llarg recorregut històric, no es nova.
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Tanmateix, els sistemes socioeconòmics són subsistemes oberts,
que extreuen recursos i absorbeixen energia, i generen residus i
emeten energia degradada. Aquests subsistemes oberts funcionen
en un sistema tancat, la biosfera, que no intercanvia materials amb
l’exterior i molt poca energia (la solar); en aquest sistema tancat
l’única producció és la de la fotosíntesi, i és molt poca. És a dir,
extraiem i transformem, però no produïm gens. La producció no
existeix, és una fantasia antropocèntrica que té una única forma de
mantenir-se: disposar d’un mitjà fantasma d’acumular aquesta suposada riquesa creada, els diners. Els diners, que no existeixen més
que en la mesura en què la gent creu que existeixen, no solament es
converteixen en la fi del procés econòmic, en mitjà d’acumulació i no
de mer intercanvi, sinó que és el sine qua non per al funcionament de
la metàfora de la producció.
Des del feminisme s’afirma que l’altre ocult de la producció és la
reproducció, en un esquema epistemològic heteropatriarcal que està
a la base de l’explotació de la naturalesa i l’opressió de les dones.
Aquest esquema es caracteritza per interpretar el món de manera
dicotòmica: comprendre la realitat organitzada en parells oposats
(bo/dolent, producció/reproducció), amb una valoració jeràrquica
del binomi (la producció és el progrés, el desitjable) i on el membre valorat acaba atribuint-se el tot, la universalitat (només veiem i
parlem de la producció). A més, hi ha un encavalcament entre tota
dicotomia i les dues claus masculí/femení i civilització/naturalesa.
La producció encarna valors de la masculinitat, i empra la naturalesa feminitzada per construir civilització. Des d’aquí, es produeix
una dissociació entre la producció, el progrés, objectiu civilitzatori,
i la mera reproducció, el sosteniment, condició que ha de superarse. El plenament humà és transcendir, i entra en contradicció amb
la immanència. Des d’aquí, l’economia de mercat és un estadi de
civilització superior a les economies de subsistència, perquè permet
satisfer desitjos, i no simplement satisfer necessitats. El plenament
humà és créixer, posar la vida al servei d’alguna cosa superior a la
vida mateixa.
Davant d’aquesta epistemologia perversa, la qüestió no és només
visibilitzar que, a més de produir béns i serveis, també es reprodueixen persones. Sinó assenyalar que ambdós processos no estan
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escindits, que la producció solament ens importa en la mesura en
què reprodueix vida. La reproducció és la lent des de la qual mirar
el conjunt, l’eix transversal. I, en aplicar aquesta lent transversal,
cal trencar amb la noció que l’humà és superar-se, progressar, menyspreant el procés en si de manteniment. Dit d’una altra forma:
s’argumenta que no hi ha contradicció entre l’objectiu de viure bé i
la sostenibilitat. Es tracta d’apostar per una vida que mereixi la pena
ser viscuda, per viure bé, en paraules de Tortosa (2009): Bon Viure
és «la idea d’una vida no millor, ni millor que la d’uns altres, ni en
continu neguit per millorar-la, sinó simplement bona».
El procés de finançarització suposa una volta de rosca en aquestes
perversions. D’una banda suposa que els diners, per primera vegada,
són capaços de crear diners. Això implica perdre de vista completament tota perspectiva i noció dels límits físics, per dissociar per
complet les nocions de creixement i progrés de la materialitat que les
sustenta. D’altra banda, la finançarització suposa un agreujament del
conflicte capital-vida,14 en establir terminis cada vegada més curts
per satisfer el procés de valorització de capital, generant-se una dissociació absoluta amb els ritmes vitals (els de tots els processos naturals, inclosos els humans). Amb la finançarització, l’economia real
es posa al servei de les finances, cert, però la base invisibilitzada que
sosté el conjunt continua sent la reproducció, el conjunt d’esferes on
es reclou la responsabilitat de sostenir la vida en un sistema que col·
loca la vida al servei del procés de valorització (en el cicle del capital
industrial i/o mercantil, abans; del capital financer, ara).
Model keynesià
«Producció»
Finances

Model neoliberal (finançarització)
Ec. monetitzada
visible. Predomini
lògica D-M-D’
Ec. no monetitzada

«Reproducció» invisible

Finances
«Producció»

Ec. monetitzada
visible. Predomini
lògica D-D’
Ec. no monetitzada

«Reproducció» invisible

14. Aquest conflicte és inherent al capitalisme heteropatriarcal, però pot tenir diverses intensitats. I en el pas de la lògica del capital industrial (D-M-P-M’-D’) a la lògica del capital
financer (D-D’) s’havia agreujat.
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Per tot això, la desfinançarització de l’economia (el conjunt de mesures tendents a posar control a aquest casino global) és clau, però
enclou en si preguntes que van més enllà: volem una reforma que
impliqui un major control i transparència? O volem unes finances
que no estiguin sota la lògica de valorització, apostant, per exemple,
per una banca pública? O més aviat es tractaria d’apostar per petites
entitats financeres properes a la comunitat i sota control democràtic
local? O, fins i tot, volem un nou paper dels diners, tornant a situarlos com a mitjà d’intercanvi i no d’acumulació? Volem que els diners
tingui algun tipus de vincle amb els recursos naturals existents?
La pregunta es transforma: no es tracta de qüestionar-nos com tornar a posar les finances al servei de la producció, sinó quines transformacions radicals són necessàries per reproduir les condicions de
possibilitat d’una vida que mereixi la pena ser viscuda, i de quins
fluxos materials i d’energia disposem realment per aconseguir-ho.

Dos debats: quina vida sostenir i com fer-ho
Davant la crisi civilitzatòria, hem d’obrir molts debats i, de forma
clau, els dos següents: a què ens referim quan parlem d’una vida que
mereix la pena ser sostinguda; i amb quines estructures reproduïm
les seves condicions de possibilitat. A la noció èticament codificada
i democràticament discutida de vida vivible en condicions d’universalitat i igualtat en la diversitat podríem anomenar-la bon viure.
Una vida que mereixi la pena ser viscuda: el bon viure
De quina vida estem parlant? En parlar de la vida hi ha un risc
implícit de pensar que «existeix una vida més enllà del capitalisme,
com si tota vida no estigués ja immersa en les relacions actuals de
domini: de nou, existeix el perill «d’essencialitzar» la vida, crear
una espècie de paradís en algun lloc utòpic al que hauríem de poder
accedir» (Gil, 2011: 304-5). Per evitar-ho, necessitem comprendre
què s’entén per vida que mereix la pena en el capitalisme heteropatriarcal; i preguntar-nos quina vida ens mereix la pena sota els
nostres propis (uns altres) criteris ètics.
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El capitalisme heteropatriarcal imposa com a objectiu vital l’autosuficiència en i a través del mercat. Aquesta autosuficiència és una
quimera inassolible i nociva, un miratge que solament es manté
sobre la base d’ocultar les dependències i als subjectes que es fan
càrrec d’elles (ocultar les cures que ens regeneren; ocultar que és
l’economia de retalls en les llars la que permet la recuperació del
guany als mercats); així com la dependència dels recursos naturals
i energètics que ens sustenten.
En moments de crisis mostra la seva tremenda fragilitat, la seva impossibilitat de materialitzar-se excepte en moments molt puntuals
(sent jove, tenint plena salut, mancant de responsabilitats de cures)
i quan el context mercantil és favorable; quan algun d’aquests elements falleix, veiem que ens necessitem unes/uns a unes altres i uns
altres. És una quimera que obvia una condició bàsica de l’existència:
la materialitat de la vida i els cossos. La vida és vulnerable i finita;
és precària, per això, si no es cuida, no és viable. Per aquest motiu
cal que ens preocupem per establir les seves condicions de possibilitat, que no són automàtiques: «la vida exigeix que es compleixin
diverses condicions socials i econòmiques perquè es mantingui com
a tal» (Butler, 2009: 30).
L’única via per fer-se càrrec de la vulnerabilitat i la precarietat és en
la interacció: «La precarietat implica […] la dependència d’unes persones que coneixem, o amb prou feines coneixem, o no coneixem de
res» (Butler, 2009: 30). Reconèixer la vulnerabilitat no és reconèixer un mal, sinó la potència que hi ha aquí: la potència de sentir-nos
afectades i afectats pel que els ocorre a la resta, i la potència de reconèixer que la vida és sempre vida en comú, en interdependència;
en ecodependència, perquè la vida humana no és superior ni està
al marge de la resta del planeta, depenem dels recursos naturals i
energètics que ens sustenten.
En obrir el debat ètic sobre quina vida mereix la pena ser sostinguda, què entendre per bon viure, partint del reconeixement de la
vulnerabilitat, la interdependència i l’ecodependència, hem d’endinsar-nos en nombroses qüestions. Entre elles, n’assenyalarem
quatre, fent unes breus anotacions sobre les aportacions específi-
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ques que el feminisme pot fer. Primer: què és viure bé?15 Quines
necessitats han de ser cobertes? Aquesta pregunta no es planteja
en termes individuals, la vida és sempre vida en comú. La qüestió és dilucidar de quines necessitats ens hem farem càrrec col·
lectivament. Les aportacions dels feminismes a aquest debat van en
diverses línies: emfatitzar la indissolubilitat de les dimensions materials i afectives de les necessitats; qüestionar la dicotomia desitjo
(més enllà del sosteniment/necessitat (sosteniment) );16 i remarcar
la importància de la necessitat de cures com a pròpia de totes les
persones al llarg de tot el cicle vital. L’ecologisme social emfatitza
que la resposta ha de donar-se des de la plena consciència dels
límits de la biosfera, entenent el problema dels límits no com un
assumpte futur, sinó com un topall al que ja hem arribat; dit d’una
altra manera, estem vivint dels estalvis del planeta, en una fase de
translimitació. En aquesta línea van plantejaments com el millor
amb menys o el decreixement.
Segon, com gestionar aquesta interdependència inevitable. Si continuarem fent-ho sota relacions d’asimetria i jerarquia, on certs
subjectes o col·lectius, associats a la feminitat, són unilateralment
qualificats com a dependents, amb els connotacions de parasitisme
que d’aquí es deriven; mentre que uns altres, associats a la masculinitat, són socialment legitimats com a independents (llegeixis
autosuficients) en honor de les seves aportacions als mercats. La
qüestió és, per tant, com fer perquè la interdependència es doni
en termes de reciprocitat. I aquí el feminisme afegeix una qüestió
essencial: com fer perquè aquesta interdependència es combini amb
l’assoliment de nivells suficients d’autonomia, entesa com a capacitat de decidir sobre la pròpia vida, sabent a l’una que «l’autonomia
15. Bon viure o viure bé en les propostes del sumak kawsay i summa q’amaña que esmentàvem
en l’apartat 2; el que Butler (2009) anomenaria «vida vivible»; el que en aquest article denominem «vida que mereix la pena ser viscuda» o ser «sostinguda»… Com vulguem dir-ho.
Des de diferents òptiques s’usen diversos noms. No disposar encara d’un vocable clar i tancat no és un signe de debilitat dels plantejaments sinó, molt al contrari, de la seva fortalesa
i dinamisme, de l’estar en plena ebullició i de la possibilitat d’entrar en diàleg.
16. Des de Centreamèrica, en el context de l’Educació Popular i la Investigació Acció Participativa, les dones llancen la proposta d’un nou vocable per resignificar la idea de «necessitats»
sense escindir-la dels «desitjos»: les «desesitjats». Aquesta proposta sorgeix perquè per a
elles «la paraula necessitats els resultava molt enemiga: les seves necessitats sempre tenien
a veure amb el que deia el seu marit -si existia- o la seva fillada, els altres, de manera que es
passaven la vida lluitant pels desitjos d’uns altres. Elles ëdesitjaven’ i lluitaven pels canvis,
i no els semblava que el procés pogués ser una simple assumpció de necessitats» (Miguel
Ángel Martínez de l’Arc, comunicació personal 9 de desembre de 2011).
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personal i l’autonomia social mantenen una complicitat […] una no
pot donar-se sense l’altra» (Gil, 2011: 124).
Tercer, com ens comprenem els subjectes sexuats que vivim aquesta
vida. Parlàvem abans de la construcció de la masculinitat i la feminitat en el capitalisme heteropatriarcal. Aquesta feminitat construïda
diluint la individualitat en els altres, sota aquesta ètica reaccionària
de la cura, produeix el que María Jesús Izquierdo denomina un
subjecte danyat. I no és aquest el lloc des del qual construir pràctica política. Tampoc ho és la subjectivitat construïda entorn del
model hegemònic de masculinitat, que tendeix a aproximar-se a
l’ideal d’autosuficiència pervers i es configura sota un aclaparador
individualisme. En el moment de crisi correm el risc que aquestes construccions sexuades perverses es reforcin, però és també el
moment clau per qüestionar-les i per preguntar-nos com articular
altres formes d’estar en el sistema socioeconòmic que siguin alliberadores, i que, al mateix temps, siguin capaces de comprometre’s,
d’assumir una responsabilitat per l’altre i l’altra, pel col·lectiu.
Cap a una responsabilitat col·lectiva en el sosteniment de la vida
La segona pregunta a plantejar-se és de quines estructures socioeconòmiques ens dotem per articular una responsabilitat col·lectiva
en la reproducció de les condicions de possibilitat per a aquesta vida
que mereix la pena ser viscuda. El sistema actual no ens serveix, per
la contradicció estructural entre el procés de valorització de capital
i el de sostenibilitat de la vida. Sota la preeminència del primer
procés, la vida èticament qualificada està sempre sota amenaça;17
17. Hi ha un risc implícit «d’essencialització» de la vida. Sent aquest un debat complex que
mereixeria major discussió, assenyalem almenys tres coses: (1) la vida vulnerable i interdependent no pot ser assumida en el capitalisme perquè es basa en l’ideal (heteropatriarcal)
d’autosuficiència i omnipotència. Sempre hi ha dimensions de la vida no rendibles (no es
cobreixen mitjançant el consum mercantil). (2) El capitalisme heteropatriarcal construeix
un ideal vital que resulta summament estimulant; no s’imposa per força sobre les nostres
concepcions de les vides que mereixen, sinó que la nostra pròpia noció de la mateixa, les
nostres subjectivitats, responen als seus mecanismes (aquí entren nocions com el biopoder
o el biocapitalisme). Com afirma María Jesús Izquierdo, el capitalisme és droga pura, enganxa no tant pel que et dóna, sinó pel que et promet donar i mai arriba a donar-te. (3) Si
parlem d’una vida èticament qualificada sota els criteris d’universalitat, cal dir que la vida
en el capitalisme és insostenible perquè el benestar d’una part es sustenta sempre sobre una
altra, perquè sempre hi ha vides senceres que no resulten rendibles (ni com a força de treball
ni com a consumidors) i perquè és un sistema inherentment jeràrquic.
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com ho afirma Antonella Picchio, el capitalisme és una «economia
de mort» o, en paraules d’Herrero (2010b), és un sistema «biocida». La responsabilitat de sostenir-la està privatitzada, feminitzada
i invisibilitzada.
D’aquí s’obren múltiples debats, i, almenys, dues certeses: la proposta no és deixar aquesta responsabilitat en els mercats capitalistes; aquests no poden ser l’estructura socioeconòmica prioritzada,
sinó que, ans al contrari, han de tendir a desaparèixer. A la vegada,
aquesta responsabilitat ha d’anar democratitzant-se, col·lectivitzantse i des-feminitzant-se. Si bé poden semblar afirmacions excessivament àmplies i abstractes, d’elles es deriva un primer moviment
estratègic fonamental: treure recursos de la lògica del capital, per
poder posar-los a funcionar sota altres lògiques econòmiques (de
reciprocitat i solidaritat) en estructures econòmiques democràtiques. Per aconseguir-ho, disposem d’una plètora de mecanismes,
que impliquen una detracció més o menys àmplia, intensa o directa.18 Posem diversos exemples:
Per a recuperar espai físic (terra, espai urbà i rural) l’ecologisme té
moltes propostes elaborades: requalificació i/o reclassificació dels
sòls; redefinició de tota l’orientació dels transports; espai a les ciutats per al carril bici i zones per als vianants; terres per a la petita
agricultura ecològica enfront de les terres per als monocultius per a
l’exportació… Per a recuperar espais construïts i, en concret, habitatges, tenim propostes més reformistes com la dació en pagament, i
altres més rupturistes, com l’expropiació de l’habitatge buit i l’endegada d’un parc públic d’habitatge de lloguer; o l’okupació mateixa.
En aquest debat és imprescindible introduir la pregunta sobre les
cures. En aquest cas, més que treure-les de la lògica d’acumulació,
es tracta d’evitar que continuï la tendència actual que entrin en ella.
La proposta fonamental seria prohibir que les cures puguin ser proporcionades per entitats amb ànim de lucre, reprenent la vella idea
que l’ànim de lucre no pot operar en sectors bàsics, i exigint que les
cures siguin considerades com a tal.
18. Podem per exemple referir-nos a: «Propuestas abiertas» del Grupo de Trabajo de Economía
del 15M-Sol (http://madrid.tomalaplaza.net/2011/06/23/propuestas-abiertas-economiasol/).
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Per recuperar recursos financers, diners, hi ha moltes eines, entre
elles, persecució del frau fiscal, abolició dels paradisos fiscals, expropiació de bancs i creació d’una banca pública. Potser especialment
ben filada està la proposta de realitzar una reforma fiscal progressiva que impliqui la priorització dels impostos directes sobre els
indirectes; gravar més al capital que al treball; i establir un sistema
de tipus i trams realment progressius, tant per al capital com per
al treball. Podríem afegir que una reforma fiscal progressiva hauria
d’eliminar els mecanismes que redistribueixen cap als models normatius de família.
Totes aquestes propostes van en la línia que, enfront de la crisi del
deute i els associats problemes de dèficit públic, la via de reacció
ha de ser just la contrària a l’ortodòxia imposada: augmentar els
ingressos públics en lloc de reduir la despesa. Però la pregunta de
fons aquí és: i per a què fer servir aquests recursos? Recaptar-los
per posar-los a funcionar una altra vegada en els mateixos circuits, per
exemple, finançar un altre mega-projecte? Recaptar-los perquè la
gent pugui satisfer expectatives de consum que són insostenibles,
per exemple, comprar-se un altre cotxe nou? La idea no és reactivar
la demanda (qualsevol demanda, de qualsevol necessitat, recursos produïts sota qualsevol forma organitzativa) per incrementar
la producció real, sinó preguntar-nos quina és aquesta producció,
en quines estructures es dóna, a quines necessitats respon, quins
recursos naturals utilitza. La qüestió és preguntar-nos si volem lligar
aquesta reforma fiscal amb: (1) la socialització de la responsabilitat
de cures, amb polítiques de cures clàssiques (la llei de dependència i
autonomia personal, les escoles infantils, drets de conciliació…) i/o
polítiques innovadores (menjadors col·lectius?); (2) la creació d’un
altre conjunt de mecanismes que permetin col·lectivizar els riscos
del viure (sistemes de pensions, amb un debat sobre el seu caràcter
contributiu, recuperació de la noció d’universalitat dels drets…); i
(3) recuperar estàndards de qualitat i universalitat dels sistemes
educatius i sanitaris.
La pregunta és on posar a circular els recursos trets a la lògica
d’acumulació de capital: en quines estructures, mogudes per quines
lògiques, amb quina organització del treball i amb quines formes
de reconèixer les necessitats. Volem una xarxa de serveis públics de
caràcter estatal?, volem altres formes de gestió d’allò públic més
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aterrades a l’àmbit local?, volem auto-gestió? És un debat obert.
Per endinsar-nos hi, hem de partir de «l’economia diversa realment
existent» (León, 2009) i, sobretot, de la diversitat possible. Cal pensar més enllà de la dia de mercat (lògica d’acumulació) i estat (lògica
de —suposada— redistribució), introduint un seriós debat sobre el
paper econòmic de les llars: què volem que quedi com a responsabilitat de les llars i quines tasques volem externalitzar. Com democratitzar les llars i aconseguir una redistribució intra-llar més justa
dels treballs i els recursos. Aquesta és una tasca essencial en temps
de crisi que sistemàticament deixem de costat. Però també cal anar
més enllà de la tríada mercat-estat-llars. Cal introduir en el debat
l’economia social i solidària, l’auto-gestió, les xarxes comunitàries
i veïnals, la petita agricultura camperola, el tercer sector, etc. Quin
paper volem que tingui cada forma possible? Imaginem noves maneres, per exemple, una forma de gestionar el públic que no caigui
en la lògica burocràtic-administrativa?

Tots aquests són els punts que necessitem imperiosament discutir,
entenent que aquesta discussió és política, i en cap cas merament
tècnica (els tecnicismes vindran després, o ajudaran al fet que el debat sigui informat, però mai suplantaran la política); i que ha de ser
radicalment democràtica. I aquí apareix un problema fonamental:
com fer-ho si ens manquen estructures polítiques que possibilitin
una democràcia real. Sorgeixen aquí qüestions relacionades a la
crisi de representació (Gil, 2011), i al paper de la fal·laç democràcia
representativa com a sosteniment polític del sistema socioeconòmic
que qualifiquem d’insostenible i pervers.
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Tornant a pensar l’economia des de la política: el 15M
En aquest context d’urgència de debats ètics i polítics, i inexistència
d’estructures de democràcia real, no podem acabar sense referir-nos
al moviment 15M.19 No pretenem una anàlisi exhaustiva, ni caure en
una oda acrítica ni, molt menys, situar-lo com a model de res, sinó
arran d’ell insistir en quatre qüestions clau per respondre a aquesta
pregunta de què fer davant la crisi: necessitem imperiosament tornar
a posar l’economia en mans de la política; identificar i rebel·lar-nos
davant dels mecanismes propis del neoliberalisme que ens disciplina; entendre el comú com a lloc no només al que arribar, sinó espai
del que partir; i encarnar els discursos reconstruint el nexe entre el
privat i el públic, el personal i el polític, el micro i el macro, creant
conflicte social des dels àmbits invisibilitzats de la vida.

Primera potència: El 15M ha vinculat, des del primer moment, economia i política, partint de l’enunciació de dos malestars de base:
ho anomenen democràcia i no ho és i la vostra crisi no la paguem.
Això no és el simple sumatori de dos eslògans, sinó la constatació
del segrest de les estructures polítiques per part de les elits financeres, cada vegada més sagnant i descarat. Enfront d’això, el 15M
promou alternatives, no des de la mirada dels experts, sinó des de la
mirada crítica de la gent; i, a l’una, reinventa la política amb l’aposta
per l’assemblearisme i la participació directa.
19. Ens referim al 15M perquè aquest article està situat en el context de l’estat espanyol, però
desitjant obrir un debat més ampli sobre les formes de fer política.
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Segona potència: El 15M implica rebel·lar-se contra els mecanismes
que proliferen per controlar a la societat i que estan en directa contradicció amb la falta de supervisió dels grans capitals. Gill i Roberts
identifiquen aquesta asimetria com una de les característiques essencials de el «neoliberalisme disciplinador […] sistema de mercat
auto-regulat [que] requereix l’aplicació autoritària i de gran abast
del poder estatal» (2001: 161). Entre les vàries dimensions d’aquest
poder s’inclou un «programa punitiu de reforma social», que s’imposa, entre altres coses, amb mecanismes de repressió com la llei i
la policia. El 15M esclata les vies oficials establertes com a límit de la
pràctica política, s’apropia de l’espai públic, dels carrers. Ja no es
demana permís. El 15M existeix perquè es trenca col·lectivament
amb la por: que no, que no tenim por; perquè l’amenaça de l’exclusió no serveix per domesticar la precarietat: joventut sense casa,
sense feina, sense pensió: sense por.
Tercera potència: El 15M neix d’un malestar comú difús: el conflicte
capital-vida no és una tensió teòrica o abstracta, sinó que s’encarna
en les vides quotidianes i concretes de gent concreta. Aquest malestar generalitzat expressa per tant l’afectació col·lectiva per un
sistema en crisi. Al mateix temps, estem presenciant un procés d’hipersegmentació social. El magma de fons compartit (l’enfortiment
d’un sistema socioeconòmic pervertit, d’un projecte civilitzatori
fallit) s’expressa de formes molt desiguals. Per això, una tasca clau
és anar visibilitzant i construint les arrels comunes dels problemes
quotidians, sense negar la seva desigual virulència; anar donant
nom al malestar comú sense quedar-nos empantanegades en visions simplistes (ësom el 99%’, ëels de a baix contra els de a dalt’, ëi
les dones, pitjor’), ni empantanegats en un salvi’s qui pugui. Hi ha
un quelcom comú que fa emergir al moviment social, i aquest moviment té com a tasca clau anar elaborant-ho. El repte és «escoltar
i potenciar el que hi ha en cada vida atomitzada que aconsegueix fer
ressonar i vibrar allò comú» (Gil, 2011: 314).
Quarta potència: El 15M ha portat els cossos, amb la seva vulnerabilitat, la seva precarietat i la seva finitud, al carrer. Com afirma
Butler referint-se a les manifestacions a Egipte: «en el cas de les
assemblees públiques, es veu clarament que no és només una lluita
sobre l’espai públic sinó també sobre quines són les formes bàsiques
en les quals, com a cossos, ens sostenim al món» (2011).
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En el mateix sentit, el 15M ha trencat les fronteres entre el públic i el
privat, especialment durant el temps que van durar les acampades.
Menjar, vestir-se, banyar-se, el cansament, la set, les cremades del
sol… deixaven de ser quotidianitats viscudes de manera individualitzada i oculta en l’àmbit domèstic per ensenyorir-se de l’espai
públic. Això era encarnació d’un procés ampli i crucial: la capacitat
de vincular la micropolítica amb la macropolítica. Aquest enderrocament de fronteres macro/micro, públic/privat ha continuat, per
exemple, en lligar la paralització de desnonaments amb la crítica a
l’economia del maó. El 15M trenca la pau social, expressa el conflicte
de fons, però ho fa com mai abans des de les esferes invisibilitzades
del sistema socioeconòmic; no des de l’àmbit privilegiat del mercat,
l’ocupació ja no és l’eix clau, sinó des de la quotidianitat, els cossos,
l’experiència viscuda en tota la seva amplitud.
En definitiva, estem presenciant una greu crisi sistèmica, sent testimonis d’alguna cosa molt grossa, però que no succeirà com un esclat
espectacular i sobtat, sinó que va passant amb la suficient parsimònia
com perquè anem normalitzant les noves condicions, arribant fins i
tot a naturalitzar-les. Com s’afirma des de l’ecologisme social, el canvi
ja ha començat i és imparable; la pregunta és si volem governar-lo,
controlar-lo democràticament i amb criteris de justícia, o si ho deixem al lliure arbitri dels mercats. Això exigeix encarar profunds debats polítics sobre els altres mons possibles pels quals apostar des de
la confluència de mirades crítiques, on els feminismes poden realitzar
aportacions crucials. Com resava un cartell en la marxa del 25J: som
més i estem millor desorganitzades i desorganitzats.
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V.
Un missatge als indignats occidentals
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Energètics (AEREN)

Crec que cal celebrar que milions de persones s’hagin aixecat contra
l’ordre establert i començat a exigir canvis del sistema. És quelcom
que no esperava d’aquesta forma i m’alegra en gran manera.
És veritablement rellevant, que a pesar de la influència dels mitjans controlats pel poder financer, aquesta gran quantitat de gent
en desenes de molts diversos països del món, s’hagin manifestat
pacíficament exigint canvis que els esmentats mitjans no s’haguessin plantejat mai. Això significa que aquests manifestants
són capaços de mobilitzar-se, fins i tot amb la informació dominant i molt poderosa en contra, a pesar que ara aquests mitjans
es veuen obligats a concedir espais a aquesta pacífica i incipient
revolució.
Hi ha signes molt positius, entre d’altres, que la classe política comença a ser deixada de banda, perquè molts d’aquests manifestants
ja s’han adonat que aquesta classe està al servei del poder financer,
simulant alternances de falsa democràcia («ho anomenen democràcia i no ho és», és un dels seus eslògans).
Si bé en un principi, algunes marxes es van dirigir als centres del
suposat poder polític (Congrés dels Diputats, per exemple), l’important és que ara comencen a dirigir-se cada cop més als veritables
centres de poder: les borses on els especuladors financers juguen
amb el destí del món, amb la complicitat manifesta d’una classe
política servil. Comencen a dirigir-se a institucions financeres de
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caràcter global dominades per elits molt minoritàries i fora de tot
control veritablement democràtic.
Comencen a dirigir-se als bancs, que han estat els principals receptors de les gegantesques ajudes que la classe política, lacais del
poder financer, ha col·locat prioritàriament com a receptors de gegantines ajudes.
Tot això resulta esperançador, en un món que té aparença de col·
lapse funcional i sistemàtic, de generalitzada fallida estructural.
Atès que els moviments són incipients, se’ls pot disculpar que moltes de les propostes tinguin caràcter molt genèric i una voluntat de
millora molt clara, però poc concreta i bastant superficial.
Per això, crec que és essencial que tinguem una visió el més concreta
i mesurable possible. Si hem de donar-nos de lloros amb la realitat
que cal canviar un model esgotat, vegem com caldria fer-ho de la
forma més general i elevada possible. Intentem evitar creure que tot
serà senzill, i preparem-nos per fer-ho, encara que sigui molt difícil
i dolorós, sense per això pensar que és impossible.
Per això, crec que el primer és analitzar com està el món. Una visió
molt completa en aquest sentit és la següent:
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Si observem detingudament el món, veurem que existeix una desproporció brutal en el repartiment de la riquesa. En analitzar la
distribució d’energia per tipus, per persona en mitjana i per regions,
veiem que els seus consums d’energia es corresponen, de forma
molt directa i proporcional amb els seus consums d’energia. El PIB
i el consum d’energia estan molt directament relacionats.
S’observen diversos aspectes que cal considerar seriosament i posarlos sobre la taula:
a) En primer lloc, que el món es regeix per l’injust principi de Pareto, pel qual el 80% de la Humanitat ha de viure amb el 20% dels
recursos del planeta, mentre l’altre 20% de la Humanitat, que és
fonamentalment Occident i els principals països de l’OCDE, s’està
apropiant del 80% dels recursos planetaris, començant per l’energia, que és l’element essencial, juntament amb el poder econòmic
i militar que sosté aquest injust sistema.
b) Que els pràcticament 7.000 milions de persones que poblem el
planeta tenim una mitjana de consum que és unes 25 vegades superior al consum metabòlic que exigeix una persona com a mico
nu. Això no vol dir que s’estigui proposant que es torni a l’època
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de les cavernes. Simplement constata el nivell de desenvolupament i l’enorme capacitat de transformació de la Naturalesa de
la nostra societat contemporània.

Les conseqüències que es poden extreure d’aquesta onerosa però
bastant indiscutible realitat, és que són el resultat d’uns fluxos imposats pels rics als pobres, que produeixen aquestes enormes desigualtats: els principals fluixes energètics i els principals fluixes de
matèries primes resulten anar dels països pobres d’aquest repartiment desigual cap als països rics.
Paradoxalment, són els països pobres, els que lliuren les seves riqueses naturals, i que al final d’un sistema injust de distribució i
intercanvi desigual de la riquesa, siguin aquests països pobres els
que, a més a més, encara deuen diners als rics i es veuen obligats
a estar pagant deutes eterns, que ja comencen a mostrar-se impagables, fins i tot en alguns llocs perifèrics de la part suposadament
rica d’aquesta societat mundial.
Una resposta òbvia d’aquest intolerable sistema d’intercanvi desigual i desfavoridor, és que, com a conseqüència d’aquesta pobresa
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enfrontada a la riquesa, els grans fluxos humans de les migracions
modernes, també es donin des de les zones desfavorides del món
cap a les zones amb excés de recursos.

El cinisme dels enriquits és de tal magnitud que arriba a culpar
els pobres del flux humà, però no es pregunta mai pel flux de riquesa, tant en productes energètics com en matèries primeres i
fluxos financers. Referent a això, l’anomenada Europa-Fortalesa
i els Estats Units tenen marees creixents d’opinió ciutadana que
aplaudeixen a polítics facinerosos i exigeixen que posin en vigor
lleis que evitin l’últim flux migratori, l’humà, però mai qüestionen
la injustícia flagrant de l’intercanvi desigual de la resta de fluxos.
És més, fins i tot arriben a convèncer-se que els països del Tercer
Món (els pobres) »mai paguen el que deuen» o que «sempre s’ha
d’estar condonant-los els deutes» o que «sempre estem ajudantlos».
Així les coses, a un veritable nivell mundial, convé preguntar-se cap
a on anar i com millorar les coses, amb una mica més de detall i fonament del que impliquen moltes de les pancartes benintencionades
dels indignats del món.
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Doncs bé, en el gràfic anterior es pot apreciar que el món, en el seu
conjunt, ha sobrepassat llargament la seva capacitat de càrrega. Ho
ha fet en un 40% i creix el desbordament en la capacitat de transformar i esgotar els recursos del planeta Terra.

Òbviament, d’aquest disbarat són responsables directes i evidents
els que més consumeixen i els que més energia cremen per produir
béns i gaudir de serveis, encara que novament, aquí hi ha mitjans
i moviments occidentals, sobretot afins al gran poder econòmic i
financer, que se les pesquen molt bé per intentar també donar la
culpa als més pobres de ser els que més contaminen.
No obstant això, si es traça, per exemple, una corba de les emissions
de CO2 (un dels subproductes de l’activitat humana que ara més
preocupa als científics) per regions i per càpita, la corba resultant
palesa, sense cap mena de dubte, una identitat amb la corba del
PIB per aquestes mateixes regions; això vol dir, que els que més
consumeixen, més contaminen i mes destrossen el planeta, com no
podia ser d’un altra manera.
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Intentar, per exemple, que el món ascendís al nivell de vida i a la
manera de viure europea, implicaria que caldria augmentar «matemàticament parlant» el consum d’energia més de dues vegades i
consegüentment, en la mateixa proporció, la producció de béns i la
prestació de serveis, la qual cosa deixaria el planeta en una situació
de fallida ambiental segura en molt poc temps. Si és que això fos
possible, que des del punt de vista de la producció energètica possible, que seria exigible per aquest miracle econòmic d’europeïtzació
del món, no ho és.
El sentit comú, a més de les matemàtiques elementals, en aquest
cas irrefutables, no haurien ni de plantejar-se la possibilitat que
el món sencer accedís, per tant, al nivell de vida nord-americà, al
clàssic «American Way of Life». Es deixa aquí constància física de
l’esforç a realitzar per aconseguir aquesta utopia: caldria aconseguir
multiplicar la producció d’energia mundial entre quatre i cinc vegades, per a que tothom poguéssim ser com els nord-americans. I el
planeta estaria amb una capacitat de càrrega sobrepassada entre 5
i 8 vegades. És a dir, necessitaríem tots aquests mons en el nostre
món per arribar a aquest nivell.
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Per tant, el que resulta evident d’aquest gràfic, és que, si s’ha de
produir una anivellació de la riquesa mundial, malgrat tot el que els
pugui pesar als que encara creuen en més creixement i més activitat
econòmica com a sortida a aquest desastre planetari, ha de ser cap
avall, no cap amunt, perquè això últim, augmentaria i acceleraria
la degradació i l’esgotament creixent dels recursos base del planeta
i no existeix civilització que pugui sobreviure a l’esgotament dels
decursos que la sustenten.
I quan caldria baixar, aleshores, en els nivells de vida actuals, primer per arribar a tenir un planeta mínimament sostenible i més
just que fins ara?
Hi hauria diverses respostes matemàtiques correctes. Per assolir un
planeta sostenible, segons la calculada capacitat de càrrega o petjada ecològica de la nostra societat mundial, caldria reduir l’activitat
econòmica i el consum d’energia en un 40 o 50%.
I això, lògicament, es pot fer, d’una banda, pensant en que tots baixen un 50% des dels seus nivells actuals.
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Però sembla més just i raonable, des d’un punt de vista humà, que
els que més tenen, més redueixen els seus nivells. Això implicaria
que els occidentals haurien de reduir, molt en primer lloc, els seus
nivells actuals entre un 60% i un 90% des del nivell mitjà actual
de les seves respectives societats. Alguna cosa que està fora de la
consciència, de les intencions i de la voluntat de la immensa majoria
de la ciutadania occidental, fins i tot dels que es mostren indignats
amb la situació actual.
Això permetria a una gran massa de població humana poder pujar
lleugerament els seus actuals nivells de consum, que és una forma
de benestar, encara que no tot, per sortir, almenys, de les fams, de
les morts prematures i de les malalties perfectament evitables o per
escolaritzar i alfabetitzar molts centenars de milions.
Observi’s el tràgic d’aquesta anàlisi: mostra, en tota la cruesa matemàtica possible, que la desigualtat mundial actual no és alguna cosa
que es resolgui amb la cessió del 0,7% del PIB dels països rics, com
es demana des d’alguna ONG. No és ni tan sols la cessió d’un 7% la
que ho arreglaria. És que seria de l’ordre del 70% el que els països
rics del planeta haurien de cedir als pobres del món.
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Això implicaria, en realitat, que els rics deixessin d’explotar com
fins ara han vingut fent de forma secular, als pobres del món amb
els seus perfeccionats enganys d’intercanvis desiguals, recolzats per
la força negociadora (que no exclou la pressió o acció militar quan
es consideri necessària) basada en acords comercials indecents i
vexatoris per a les parts humils.
Molts dels lectors, sobretot vivint a Occident o als països de l’OCDE i
pertanyent a una certa classe mitjana, arribats a aquest punt, poden
sentir un cert desassossec, en veure’s, d’alguna manera, culpables
d’aquest gegantesc parany en què estan ficats varis milers de milions
de desposseïts del món.
Perquè fins ara possiblement pensaven que si els rics (uns certs rics
o uns certs poders financers o polítics al seu servei) distribuïen les
seves riqueses nominals, això seria més que suficient per arreglar
els problemes d’aquest món. Això es podria veure de la següent
forma:
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A cada regió del món i no només als països desenvolupats occidentals, existeixen minories o elits que disposen de nivells de vida
i acumulació indecent de recursos. És a dir el mateix que al món
sencer es dóna el principi de Pareto d’una distribució desigual de la
riquesa (el famós 80/20 i 20/80), en cada regió es produeix quelcom similar.
I els poderosos de cada regió, quan es veuen de forma desagregada en
cadascuna d’elles baixen encara més el nivell dels baixos amb els seus
elevadíssims nivells de consum i de vida; amb les seves acumulacions
tremendes de capital dinerari i financer. En el gràfic anterior, això es
dibuixa d’una forma teòrica amb els colors més clars que rebaixen
el nivell de cada país o regió, per culpa de les minories de cada país
que viuen en l’estratosfera. Per descomptat hi ha molts intermedis
de grisos que farien el principi de Pareto una mica més escalonat, si
s’inclouen les classes mitjanes, existents sobretot als països on els
excedents nacionals han permès no només que les elits segueixen en
l’estratosfera, sinó que grans masses de població hagin pogut accedir
al que s’ha vingut a denominar «l’Estat de Benestar».
Si bé és cert que als països desenvolupats sol haver-hi menor diferencia entre classes i un menor nombre percentual de desposseïts
o exclosos, el cert és que el món s’assemblaria més a aquestes agulles punyents de minories plenes de poder acumulat i grans masses
xifrades fàcilment en milers de milions, que queden per sota dels
llindars del mínim humanament digne.
És evident que els que postulen o postulem que el primer és desposseir a aquestes elits molt minoritàries (però de fet les que controlen el poder econòmic i militar) de certes riqueses acumulades,
tan insultants i indignants, saben que això contribuiria a la millora
de les condicions de vida de molts milions de persones. D’això no
n’hi ha cap dubte; en alguna cosa contribuirien a alleujar o pal·liar
el problema dels desheretats del món. Però la trista realitat és que
no és solament això.
En els cercles dels indignats i de les persones amb consciència social, se sap que poques de les primeres fortunes del món acumulen
més capital que el PIB de molts dels països de la cua dels pàries de
la Terra, que en aquests gràfics apareixen a l’esquerra.
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La importància d’escapçar a aquestes privilegiades elits radica que amb
elles s’eliminaria de forma veritablement eficaç el problema que ells
mateixos han creat òbviament amb aquestes desigualtats. Per això
no és menyspreable exigir començar per aquest punt. Però... hi ha
encara algun que d’altre però.
En primer lloc, el que la indecent riquesa que aquests cràpules acumulen és més bé de tipus nominal o comptable, més que física. Això
convé explicar-ho. En un món en el que els diners s’han multiplicat
molt més ràpidament que els béns físics o els serveis realment mesurables que els diners poden comprar, hi ha una consciència clara
de que si calgués repartir els diners que nominalment existeixen en
mans d’aquestes elits entre les grans masses de població marginal,
exclosa i desheretada, amb la suposada sana intenció de convertir
aquest capital especulatiu en capital productiu, no hi hauria món
físic per respondre al paper de ficció que aquestes elits acumulen.
És a dir, les seves immenses riqueses són òbvies des del punt de vista físic o material, però des del punt de vista financer o dinerari, que
és el que els contabilitza, són molt més grans; són tan estratosfèriques com impossibles de materialitzar en alguna cosa tangible que
alleugeri el sofriment humà en la mesura que indiquen els bitllets
del banc o títols que els papers mostren.
Fins ara, el més senzill, intuïtiu o immediat, és culpar a polítics,
banquers i financers del desastrós estat de coses d’aquest món. I els
gràfics mostrats fins ara, el que evidencien és una mena de complicitat dels ciutadans d’Occident. Sens dubte, no els falta raó, perquè
són els que han dirigit al món cap aquest abisme, però segurament
no és aquesta tota la raó.
Però en segon lloc i si les matemàtiques no menteixen, fins i tot en
el supòsit de despullar a totes les elits, que conformen les oneroses
agulles de consum de l’últim gràfic, de les seves immenses riqueses,
el món encara hauria de fer un fort exercici de desposseir a grans
masses burgeses (classes mitjanes) dels països desenvolupats de la
dreta dels gràfics d’una gran part dels seus nivells de consum.
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I aquí és on apareix molt perduda, sigui intencionalment o no, la
gran marea dels «indignats» occidentals, que es passegen exigint als
seus líders nacionals que no destrueixen el seu «Estat de Benestar»,
quan és evident que una bona part d’aquests Estats de Benestar
s’han construït amb la sang, el suor i les llàgrimes dels pobres del
món, dels que més.
Aquesta és la dolorosa reflexió final: que no n’hi ha prou amb desposseir a les elits dels seus privilegis i no solament en una nació,
sinó a tot el món (el que ja entra gairebé en el terreny de la utopia,
atès que aquestes minories són les que controlen el poder policial
i militar, a més de l’econòmic, per escanyar activitats amb caràcter
massiu i a voluntat, donada l’enorme dependència dels mercats dels
fluxos monetaris que maneguen en exclusiva), si ho veuen necessari
per mantenir els seus privilegis.
És que fins i tot encara que s’aconseguís això, la tasca quedaria inconclusa: canviar el sistema implica major justícia per als proletaris
que crèiem que ja no existien i segueixen sent la immensa majoria
de morts vivents d’aquest planeta. Implica que molts dels ciutadans
dels països i regions de la dreta, haurien de desfer-se de moltes de
les seves riqueses i hàbits de consum. Haurien de fer un món veritablement nou.
Els indignats occidentals, que al contrari que molts dels indignats
del Nord d’Àfrica i de moltes parts del món, no lluiten com ells, per
poder accedir a una barra de pa que no poden comprar, aigua potable o una aspirina o un metge o un col·legi per a aprendre a escriure,
sinó per no caure d’un «Estat de Benestar» que es va construir de
mala manera.
Ens han construït una història, des de fa dècades, fins i tot des de
les esquerres occidentals, que aquest «Estat de Benestar», era la
conseqüència de llargs anys de lluites obreres i sindicals contra els
patrons. Però això ha resultat ser, a la vista d’aquests gràfics, una
veritat molt a mig fer.
Gran part d’aquest «benestar», que s’ha orientat sobretot com a
consum embolicat en alienació, s’ha generat en base a l’enorme i
creixent capacitat de les nostres elits occidentals d’esprémer la resta
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del món i cedir en els seus propis nínxols part d’aquest benestar a
les seves classes mitjanes.
L’abandó lamentable de l’internacionalisme proletari marxista, que
ara comença de nou a trucar a la porta amb caràcter veritablement
global, va ser un dels coadjuvants principals d’aquest disbarat que
els gràfics representen.
Crèiem estar vencent els patrons a l’arribar a les 40 hores setmanals
i la resta de beneficis socials en les minories de la dreta dels gràfics i
va resultar que les aconseguíem, perquè el patró podia esprémer de
forma salvatge, amb l’ajuda i la complicitat de les elits dels països de
l’esquerra, a cinc per cadascun que aconseguia beneficis al confortable occident. I la major par de les vegades, amb les privilegiades
classes obreres i classes mitjanes occidentals fent els ulls grossos
davant aquests criminals intercanvis desiguals, perquè podien sentir el confort que proporciona, encara que fos de forma indirecta i
interposada, gaudir d’esclaus als quals explotava «un altre».
Poc van fer les classes mitjanes occidentals per exigir menys consum
i malbaratament en les nostres pròpies societats i més béns essencials per a tots els desposseïts d’aquest món. Ara pot ser el moment
de tornar a entendre el concepte d’internacionalisme proletari.
Farien bé els indignats occidentals a posar-se aquests gràfics com
a lectura de capçalera. Ajudaria molt per saber que no cal demanar
més, sinó menys.
Per a les elits i en molts casos, per a nosaltres mateixos.
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VI.
Energia, transport i el sistema alimentari:
quan l’agricultura basada en hidrocarburs
és insostenible

Norman Church
From the Wilderness, Somerset, Regne Unit

Introducció
«Menjant petroli» [Eating Oil] fou el títol d’un llibre publicat al 1978
després de la primera crisi del petroli al 1973.1 L’objectiu del llibre era
investigar en quina mesura el subministrament d’aliments als països
industrialitzats es basa en combustibles fòssils. A l’estiu del 2000, el
grau de dependència del petroli en el sistema alimentari del Regne
Unit es va fer palès un cop més quan manifestants van bloquejar les
refineries de petroli i els dipòsits de distribució de combustible. La
crisi de combustible va pertorbar la distribució d’aliments i els dirigents de la indústria van advertir que els seus dipòsits es quedarien
sense aliments en pocs dies. No s’ha après les lliçons de 1973.
Actualment, el sistema alimentari depèn encara més del petroli cru
barat. Virtualment tots els processos al sistema alimentari modern
depenen ara d’aquest recurs limitat, que s’apropa a la seva fase d’esgotament.
A més, en una època en la que hauríem de realitzar reduccions
massives de les emissions de gasos hivernacle a l’atmosfera per a
reduir l’amenaça posada pel canvi climàtic, el sistema alimentari
està allargant les seves cadenes de subministrament i augmentant
1. Green, B. M., 1978. Eating Oil - Energy Use in Food Production. Westview Press, Boulder,
CO. 1978.
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les emissions fins a arribar a ser una aportació important al rescalfament global.
El sector orgànic podria encapçalar el desenvolupament d’un sistema alimentari sostenible. Els impactes mediambientals i ecològics
de l’agricultura «en granja» es redueixen evidentment en els sistemes orgànics. No obstant això, el comerç i la distribució globals de
productes orgànics anul·len aquests beneficis.
El sistema alimentari contemporani no només és inherentment insostenible, està danyant cada cop més l’entorn.
Els sistemes que produeixen el subministrament del món depenen
fortament de combustibles fòssils. Vastes quantitats de petroli i gas
són utilitzades com a matèries primeres i energia en la producció de
fertilitzants i pesticides, i com a energia barata i fàcilment disponible en totes les etapes de la producció d’aliments: des de la sembra,
la irrigació, la nutrició i la collita, fins al processament, la distribució i l’embalatge. A més, els combustibles fòssils són essencials
en la construcció i reparació dels equipaments i la infraestructura
requerida per a facilitar aquesta industria, incloent la maquinària
agrícola, les instal·lacions de processament, emmagatzematge, vaixells, camions i carreteres. El sistema industrial de subministrament
d’aliments és un dels majors consumidors de combustibles fòssils i
un dels majors productors de gasos hivernacle.
Irònicament, la indústria alimentària corre un greu ric per l’escalfament global causat per aquests gasos d’efecte hivernacle, a causa
de la pertorbació dels cicles climàtics predictibles dels quals depèn
l’agricultura. Però l’escalfament global pot tenir l’efecte més pronunciat i immediat d’exacerbar les amenaces ecològiques existents
per a l’agricultura, moltes de les quals són causades per la pròpia
agricultura industrial. La degradació mediambiental, l’escassetat
d’aigua, la salinització, l’erosió dels sòls, les pestes, malalties i la desertificació provoquen serioses amenaces per al nostre subministrament d’aliments, i són empitjorades pel canvi climàtic. Però molts
dels mitjans convencionals utilitzats per superar aquests problemes
ecològics augmenten encara més el consum de reserves limitades
de petroli i gas. Per tant, segueix endavant el cicle de dependència
del petroli i de la degradació mediambiental.
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L’agricultura industrial i els sistemes de subministrament d’aliments són també responsables de l’erosió de territoris a tot el món.
Aquesta degradació social és exacerbada per les regles i polítiques
comercials, per la manera de pensar motivada pels beneficis de la
indústria, i per la falta de coneixements de les errades dels actuals
sistemes i de les possibilitats d’alternatives. Però la globalització i
el control corporatiu que amenacen seriosament la societat i l’estabilitat del nostre medi ambient només són possibles perquè s’utilitza energia barata per reemplaçar la mà d’obra, el què permet que
s’ampliï la distància entre la producció i el consum.
Tanmateix, això canviarà. S’espera que la producció de petroli arribi al seu pic en els propers anys i que disminueixi contínuament
després. Tenim un enteniment molt limitat de com afectaran les extremes fluctuacions de la disponibilitat i el cost, tant del petroli com
del gas natural, als sistemes globals de subministrament d’aliments,
i en quina mesura seran capaços d’adaptar-se a la disponibilitat
decreixent d’energia. En el futur proper, les amenaces mediambientals es combinaran amb l’escassetat d’energia per causar importants
mancances d’aliments i forts augments de preus –en el millor dels
casos. Estem a punt d’entrar en una era en la que haurem de tornar
a alimentar al món amb un ús limitat de combustibles fòssils. Però
tenim suficient temps, coneixements, diners, energia i poder polític
per realitzar aquesta massiva transformació dels nostres sistemes
alimentaris quan ja es veuen amenaçats per importants tensions
ecològiques i un creixent control corporatiu?
El modern miracle agrícola comercial que ens alimenta, i a gran part
de la resta del món, depèn completament del flux, el processament
i la distribució de petroli, i la tecnologia és crítica per a mantenir
aquest flux.
El petroli refinat per a gasolina i dièsel és fonamental per utilitzar
tractors, les recol·lectores i d’altres vehicles i equips agrícoles que
planten, polvoritzen els herbicides i pesticides i cullen/transporten, aliments i llavors. Els processadors d’aliments depenen de la
producció i el lliurament d’additius alimentaris, incloent vitamines
i minerals, emulsions, conservants i colorants, etc. Molts es basen
en el petroli. La presentació es basa en el petroli. Els processadors
d’aliments es basen en la producció i el lliurament de caixes, llaunes,
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etiquetes de paper imprès, safates de plàstic, cel·lofana per a microones/menjars de preparació ràpida, flascons de vidre, tapes de plàstic i
de metall amb substàncies segelladores. Molts es basen essencialment
en petroli. El lliurament de productes alimentaris acabats als centres
de distribució es fa en camions refrigerats. El repartiment diari just a
temps d’aliments, als negocis, restaurants, hospitals, escoles, etc., es
basa en el petroli; els clients van amb cotxe a les botigues de comestibles per aprovisionar-se, sovint diverses vegades per setmana.

Energia, transport i el sistema alimentari
El nostre sistema alimentari és ineficient pel què fa
a l’energia es refereix
Un indicador de la insostenibilitat del sistema contemporani alimentari és la ràtio entre el rendiment en energia –el contingut d’energia
d’un producte alimentari (calories)– en relació a la inversió d’energia que requereix. Aquesta última és tota l’energia consumida en la
producció, processament, embalatge i distribució d’aquest producte.
La ràtio energètica (energia que surt/energia que entra) en l’agricultura ha disminuït de prop de 100 per a les societats tradicionals
pre-industrials a menys d’1 en la majoria dels casos en l’actual sistema alimentari, ja que la inversió d’energia, sobretot en la forma
de combustibles fòssils, ha augmentat gradualment.
No obstant això, el consum d’energia en el transport també és considerable, i si s’inclou en l’equació, comportaria que la proporció
seria encara pitjor. Per exemple, quan s’importa per avió enciam
iceberg al Regne Unit des dels EUA, la ràtio energètica és de només
0,00786. En altres paraules, 127 calories d’energia (combustible
d’aviació) són necessàries per transportar 1 caloria d’enciam a través
de l’Atlàntic. Si l’energia consumida durant el cultiu, l’embalatge,
la refrigeració, la distribució al Regne Unit i la compra en cotxe fos
inclosa, l’energia utilitzada seria encara major. De la mateixa manera, 97 calories d’energia de transport són necessàries per importar
1 caloria d’espàrrec per avió des de Xile, i 66 unitats d’energia són
consumides quan es porta per avió 1 unitat d’energia de pastanaga
des de Sud-àfrica.
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Fins a quin punt el sistema alimentari és energèticament ineficient
pot veure’s en el cas demencial del quetxup de tomàquet suec. Investigadors a l’ Institut Suec d’Alimentació i Biotecnologia van analitzar la producció de quetxup de tomàquet.2 L’estudi va considerar
la producció d’ensum per a l’agricultura, el cultiu de tomàquets i la
conservació en pasta de tomàquets (a Itàlia), el processament i
l’embalatge de la pasta i altres ingredients del Ketchup, el comerç
i emmagatzematge del producte final. Tot això involucrava més de
52 passos de transport i processament.
Les borses asèptiques usades per embalar la pasta de tomàquet eren
produïdes a Holanda i transportades a Itàlia per omplir-les, col·locarles en barrils d’acer i després transportades a Suècia. Les ampolles
vermelles, de cinc capes, es produïen sigui al Regne Unit o a Suècia
amb materials de Japó, Itàlia, Bèlgica, EUA i Dinamarca. Les tapes
tap de polipropilè de l’ampolla, fetes de polietilè de baixa densitat
(LPDE), es produïen a Dinamarca i eren transportades a Suècia. A
més s’utilitzava pel·lícula plàstica d’embalatge de LPDE i cartró corrugat per a distribuir el producte final. Les etiquetes, l’adhesiu i la
tinta no van ser inclosos en l’anàlisi.
Aquest exemple demostra fins a quin punt el sistema alimentari depèn
ara del transport nacional i internacional. Tanmateix, hi ha molts més
passos involucrats en la producció d’aquest producte ordinari. Inclouen
el transport associat amb la producció i subministrament de nitrogen,
fertilitzants de fòsfor i potassi; pesticides, equips de processament; i
maquinària agrícola. És probable que d’altres ingredients com sucre,
vinagre, condiments i sal també hagin estat importats. La majoria dels
processos esmentats amb anterioritat també dependran de derivats de
combustibles fòssils. És probable que aquest producte sigui comprat
en un viatge de compres amb cotxe... que depèn del petroli.
Un estudi ha calculat que les importacions britàniques de productes
alimentaris i d’aliments per a animals involucraven transport per
mar, aire i carretera de més de 83.000 milions de tones-quilòmetres.3
2. Andersson, K. Ohlsson, P and Olsson, P. 1996, Life Cycle Assessment of Tomato Ketchup.
The Swedish Institute for Food and Biotechnology, Gothenburg.
3. Cowell, S., and R. Clift., 1996. Farming for the future: an environmental perspective. Paper
presented at the Royal Agricultural Society of the Commonwealth, July 1996,CES, University of Surrey.
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Això requeria 1.600 milions de litres de combustible i, sobre la base
d’una xifra conservadora, de 50 grams de diòxid de carboni per tonaquilòmetre resulta en 4,1 milions de tones d’emissions de diòxid de
carboni.4 Dins del Regne Unit, la quantitat d’aliments transportats
va augmentar en un 16 % i les distàncies transcorregudes en un 50%
entre 1978 i 1999.
S’ha estimat que les emissions de diòxid de carboni atribuïbles a la
producció, processament, embalatge i distribució del menjar consumit per una família de quatre membres és d’unes 8 tones per any.5
… i contribueixen innecessàriament a les emissions de carboni.
No és que aquest transport sigui bàsic o necessari. En molts casos
els països importen i exporten quantitats similars dels mateixos productes alimentaris.6 Un informe recent ha destacat els casos en els
quals els països importen i exporten grans quantitats d’aliments en
particular.7 Per exemple, al 1997, 126 milions de litres de llet líquida
van ser importats pel Regne Unit i, al mateix temps, 270 milions de
litres de llet van ser exportats del Regne Unit. 23.000 tones de llet en
pols van ser importades al Regne Unit i 153.000 tones van ser exportades.8 Les importacions de llet del Regne Unit s’han duplicat durant
els últims 20 anys, però hi ha hagut una multiplicació per quatre de
les exportacions de llet del Regne Unit durant els últims 30 anys.9
Gran Bretanya importa 61.400 tones de carn de pollastre a l’any
d’Holanda i exporta 33.100 tones a Holanda. Importem 240.000
tones de porc i 125.000 tones de be, mentre exportem 195.000 de
porc i 102.000 tones de bé.10 Aquest sistema és insostenible, il·lògic,
4. Data for shipping and airfreight from Guidelines for company reporting on greenhouse gas
emissions. Department of the Environment, Transport and the Regions: London, March
2001. Data for trucks is based on Whitelegg, J., 1993. Transport for a sustainable future:
the case for Europe. Belhaven Press, London; and Gover, M. P., 1994. UK petrol and diesel
demand: energy and emission effects of a switch to diesel. Report for the Department of
Trade and Industry, HMSO, London.
5. BRE, 1998. Building a sustainable future. General information report 53, energy efficiency
best practice programme, Building Research Establishment, Garston, UK.
6. Caroline Lucas, 2001. Stopping the Great Food Swap - Relocalising Europe’s food supply.
Green Party, 2001.
7. Ibidem.
8. 21 Lobstein, T, and Hoskins, R, The Perfect Pinta. Food Facts No. 2. The SAFE Alliance, 1998.
9. FAO, 2001. Food Balance Database. 2001. Food and Agriculture Organisation, Rome at www.fao.org
10. Caroline Lucas, op. cit.
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estrany i només pot existir mentre hi hagi combustibles fòssils barats i no adoptem mesures significatives per a reduir les emissions
de diòxid de carboni.

L’escalfament global i el petroli limitat
L’amenaça d’escalfament global i la necessitat de reduir
les emissions de carboni. La proximitat de l’etapa d’esgotament
dels subministraments de petroli
El descobriment de petroli i gas va tenir el seu pic en els anys seixanta. La producció també va assolir el seu pic, al recuperar cinc països
d’Orient Mitjà el control del subministrament mundial.11 Gairebé
dos terços de les reserves totals de petroli cru del món es troben a
l’Orient Mitjà, sobretot a Aràbia Saudita, Iran i l’ Iraq.12 Una avaluació del subministrament futur de petroli del món i el seu model
d’esgotament mostra que entre 1980 i 1998 va haver-hi un augment
d’un 11,2 per cent de la producció mundial de petroli cru, de 59,6 a
66,9 milions de barrils de petroli per dia.13 Les actuals taxes mundials de producció són d’ aproximadament 25 Gb (mils de milions de
barrils) per any. Un simple càlcul mostra que si els nivells de consum
segueixen constants, les reserves de petroli cru del món, d’ aproximadament 1 bilió de barrils, s’esgotaran prop de 2040.14
Les crisis del petroli dels anys setanta, quan l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEC) va frenar la seva producció, han
passat a formar part de la memòria popular. Tanmateix, van ser
acompanyades per pertorbacions massives i una recessió econòmica
global. El mateix va ocórrer al 1980 i al 1991.15

11. Colin J. Campbell, 1997. The Coming Oil Crisis. Multi- Science Publishing Co. Ltd.
12. Green Party USA, 2001. «World crude oil reserves - Statistical information. Based on data
from the Oil and Gas Journal and the Energy Information Agency». At http://environment.
about.com/library/weekly/aa092700.htm
13. Ibidem.
14. Medea: European Agency for International Information, 2001. Oil Reserves. at - http://www.
medea.be/en/ 11 David Fleming, 2001. The Great Oil Denial. Submission to the UK Energy
Review. At http://www.cabinetoffice.gov.uk/innovation/2001/energy/submissions/Fleming
15. EIA, 2001. World Oil Market and Oil Price Chronologies: 1970 - 2000. Department of
Energy’s Office of the Strategic Petroleum Reserve, Analysis Division, Energy Information
Administration, Department of the Environment, USA, at www.eia.doe.gov
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Colin J. Campbell, un destacat analista de la indústria del petroli,
creu que les futures crisis seran molt pitjors. «Les crisis del petroli
dels anys setanta van ser de curta durada perquè en aquell temps hi
havia moltes descobertes noves de petroli i gas per explotar. Aquesta
vegada no hi ha en la pràctica noves conques prolífiques que generin
una collita de suficients camps gegants per tenir un impacte global.
El creixent control del mercat per Orient Mitjà probablement portaria a un augment radical i permanent del preu del petroli, abans que
comenci a aparèixer una escassetat física. L’economia mundial ha
estat impulsada per un subministrament abundant d’energia basada en petroli barat, durant la major part d’aquest segle. La propera
crisi del petroli representarà per tant una discontinuïtat econòmica
i política de proporcions històriques, a l’ajustar-se el món a un nou
entorn energètic».16
Els tres principals propòsits pels quals el petroli és utilitzat a tot
el món són aliments, transports i calefacció. En el futur proper la
competència d’aquestes tres activitats pel petroli serà dura i real.
Una fam energètica començarà probablement per afectar als països
més pobres, quan els augments en el cost de la parafina, utilitzada
per cuinar, la posin fora del seu abast. Després del pic en la producció, els subministraments d’aliments a tot el món començaran
a dislocar-se, no només pels augments de preus, sinó perquè ja no
hi haurà petroli.

És diferent l’orgànic?
El sistema orgànic és més eficient pel què fa a l’energia…
Un dels beneficis de la producció orgànica és que el consum d’energia i, per tant, el consum de combustible fòssil i les emissions de
gasos hivernacle, són inferiors que en els sistemes convencionals.
L’energia utilitzada en la producció d’aliments es composa d’ensums
directes i indirectes. Els ensums indirectes inclouen la producció i
subministrament de pesticides, nutrients i fertilitzants, mentre que
els ensums directes d’energia són els fets a la granja, com pot ser la
16. Colin J. Campbell, op. cit.
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maquinària. Una mesura de l’eficiència energètica de la producció
d’aliments que permet una comparació entre diferents pràctiques agrícoles és l’energia consumida per unitat de producció, expressada sovint com l’energia consumida per tona d’aliment produïda (MJ/tona)
o l’energia consumida per quilogram d’aliment (MJ/kg).
Un estudi que compara el bestiar, els productes làctics, vegetals i els
sistemes de cultiu, orgànics i convencionals, al Regne Unit, va establir que, amb produccions mitjanes, l’estalvi d’energia mitjançant
la producció orgànica variava entre 0,14 MJ/kg i 1,79 MJ/kg, amb
una mitjana de 0,68 MJ/kg o sigui d’un 42 per cent.17 La millora de
l’eficiència energètica en els sistemes orgànics es deu en gran mesura a menors (o zero) ensums de fertilitzant i pesticida, que representen la meitat de l’ensum d’energia en la producció convencional
de patates i blat i de fins un 80 per cent de l’energia consumida en
alguns cultius vegetals.
En la producció convencional del bestiar de terres altes, el major
ensum d’energia és novament indirecte en la forma de nutrients
concentrats i de cereals, Quan es cria orgànicament, una major proporció de l’aliment per bestiar lleter, boví i oví muntanyès prové de
la pastura. En el cas de la producció de llet, s’ha establert que els
sistemes orgànics són gairebé cinc vegades més eficients des del
punt de vista de l’energia sobre una base per cap d’animal i tres ve17. Energy use in organic farming systems ADAS Consulting for MAFF, Project OF0182, DEFRA, London, 2001.
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gades i mitja més eficients en termes d’unitat de producció (l’energia
requerida per produir un litre de llet).18
… però no quan es torna global.
Fins ara tot va bé –però una vegada es passa la porta de la granja,
les coses comencen a anar malament. Gran Bretanya importa més
de tres quarts dels seus productes orgànics, i a pesar de la demanda dels consumidors, només un 2 per cent de la terra és cultivada
orgànicament.19 A mesura que el mercat creix, és cobert amb importacions.
Un estudi que considera el consum d’energia i les emissions de diòxid de carboni a l’importar productes alimentaris orgànics al Regne
Unit per avió20 va establir que les emissions de diòxid de carboni
van de 1,6 quilograms a 10,7 quilograms. El transport d’aliments
és la pitjor opció mediambiental, però el transport per carretera,
especialment els viatges innecessaris, també és dolent. Per exemple,
5 quilos de patates sicilianes que viatgen 3.900 quilòmetres emeten
771 grams de diòxid de carboni.
El problema és que, en general, els éssers humans han desenvolupat una tendència a tractar els problemes sobre una base ad hoc,
és a dir, tractar els «problemes del moment». Això no fomenta una
actitud de veure un problema encastat en el context d’un altre problema. La globalització impossibilita que les societats modernes
s’ensorrin en l’aïllament. Tota societat que cau en el caos en l’actualitat, no importa quant remota estigui, pot causar problemes per a
societats pròsperes en altres continents, i està també subjecta a la
seva influència (positiva o desestabilitzadora).
Per primera vegada a la història, confrontem el risc d’una decadència global.

18. Ibidem.
19. Natasha Walter, 2001. «When will we get the revolution». The Independent 19th July 2001.
20. Based on data on sourcing from UKROFS and a survey of supermarket stores during June
- August 2001; distance tables for air miles at www.indo.com/cgi-bin/dist and the environmental impact of airfreight in Guidelines for company reporting on greenhouse gas emissions. Department of the Environment, Transport and the Regions, London, March 2001.
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Xocs per al sistema
Com ja mencionarem, les tres finalitats principals pels quals s’utilitza el petroli mundialment són l’alimentació, el transport i la calefacció. L’agricultura depèn gairebé per complet de subministraments
segurs de petroli per a cultius i per bombar aigua, així com de gas
per als seus fertilitzants; a més, per cada caloria d’energia usada per
l’agricultura en si, cinc més són usades per al processament, l’emmagatzematge i la distribució.
Ja que l’agricultura i la indústria alimentària no són reputades per
les seves despeses innecessàries de diners, ha d’existir una presumpció que hi ha marge d’estalvi d’energia a curt termini sense
pertorbar els preus dels aliments. En el cas del combustible per a
transport i calefacció, el marge d’estalvi d’energia a curt termini
és més gran: eliminar viatges de plaer, per exemple, utilitzar més
suèters i, a un termini una mica més llunyà, conduir cotxes més
petits pot arribar a jugar un paper mentre que, a llarg termini, hi
ha un paradigma de baixa energia totalment diferent que ha de ser
desenvolupat. Però primer cal sobreviure a curt termini i, en aquest
curt termini, la competència pel petroli per a aliments, transport i
calefacció serà real i dura.
A través de la seva dependència del petroli, l’agricultura contemporània està exposada a tot el problema de la sostenibilitat del nostre
ús de combustibles fòssils. Va costar 500 milions d’anys produir
aquests dipòsits d’hidrocarburs i l’estem utilitzant a un ritme de
més d’1 milió de vegades la seva taxa natural de producció. En una
perspectiva de segles, certament no podem esperar que continuem
utilitzant el petroli de manera tan lliure i omnipresent com ho fem
en l’actualitat. Alguna cosa haurà de canviar.
El mateix val més àmpliament per a tots els recursos naturals en els
que es basa la civilització industrial. A més, podria pensar-se que
existeix un problema agreujat. No només hi ha més gent que consumeix aquests recursos, el seu consum «per càpita» també augmenta
en línea amb l’elaboració de la tecnologia. Sembla que afrontem un
problema de rendiments decreixents, certament d’esgotament de
les matèries primeres vitals requerides per recolzar el nostre creixement econòmic.
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Gairebé tot esforç humà actual, del transport a la manufactura, de
l’electricitat als plàstics, i especialment la producció d’aliments està
intrínsecament entrellaçat amb el subministrament de petroli i gas
natural.
La producció comercial d’aliments és impulsada pel petroli. La majoria dels pesticides venen del petroli, i gairebé tots els fertilitzants
comercials es basen en amoníac. L’amoníac és produeix a partir del
gas natural. L’agricultura basada en el petroli és fonamentalment
responsable de l’explosió de la població mundial de 1.000 milions a
mitjans Segle xix a 6.300 milions al començar el Segle xxi. El petroli
va possibilitar implementes agrícoles com tractors, sistemes d’emmagatzematge d’aliments com a refrigeradors, i sistemes de transport, com els camions. En augmentar la producció del petroli, també
va augmentar la d’aliments. En desenvolupar-se la producció d’aliments, va ocórrer el mateix amb la població. Al créixer la població,
va acréixer la demanda d’aliments, el què va augmentar la demanda
de petroli. I entrem en el cercle infernal. El petroli és també un dels
principals responsables dels avanços en medicina aconseguits en
els últims 150 anys. El petroli va permetre la producció massiva de
medicaments, i el desenvolupament de la infraestructura d’atenció
sanitària com hospitals, ambulàncies, carreteres,etc.
Ara hem arribat a un punt en el qual la demanda d’aliment/petroli
continua augmentant, mentre la nostra capacitat de produir-los de
manera assequible és a punt de caure.
Alguns anys abans del Pic del Petroli, els preus dels aliments augmentaran vertiginosament perquè el cost dels fertilitzants es dispararà. El cost de l’emmagatzematge (electricitat) i del transport
(gasolina) dels aliments també es dispararà.
Es necessita petroli per moltes d’altres coses, no només pels aliments, medicines i transport. També es necessita per gairebé tot
article de consum, per al bombejar del subministrament d’aigua, el
tractament d’aigües residuals, l’eliminació d’escombreries, manteniment de carrers i aparcaments, hospitals i serveis de salut, policia,
serveis de bombers i defensa nacional.
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A més, com és de coneixement general, les guerres es lliuren sovint
amb i per petroli.
El resultat?
Si pensem que comptem amb la seguretat alimentària aquí al Regne
Unit i en d’altres països industrialitzats simplement perquè tenim
gasolina al cotxe, francament, ens estem enganyant. Malgrat l’aparença de prodigalitat il·limitada d’aliments és una abundància fràgil,
que depèn de la integritat de la producció mundial de petroli, la
refinació i el sistema de lliurament. Aquest sistema depèn completament del fil de la tecnologia. L’agricultura moderna, basada en la
tecnologia produeix llavors per als aliments per a ser utilitzades a
curt termini any a any. Hi ha moltes petites reserves d’aliments o
llavors per a sostenir una interrupció perllongada.
La tecnologia i el teixit increïblement ric que ha possibilitat, ens van
crear una falsa sensació de seguretat. Però el fil té falles; el teixit és
ara fràgil; les fams són possibles. Hem de prendre’ns seriosament
la situació...
El nostre subministrament d’aliments és:
Vulnerable:
Els subministraments de petroli que proveeixen el sistema alimentari podrien esgotar-se al 2040.21 En moltes regions la producció de
petroli ha arribat al seu pic i la majoria de les reserves es troben a
l’Orient Mitjà. La seguretat alimentària també està amenaçada: per
exemple, fins i tot si tota la producció de fruites del Regne Unit fos
consumida al Regne Unit, de cada 100 productes de fruita comprats,
només 5 hauran estat collits al Regne Unit.

21. USDOE, 2001.World Carbon Dioxide Emissions from the Consumption and Flaring of Fossil Fuels, 1980-1999. US Department of the Environment at http://www.eia.doe.gov/pub/
international/iealf/tableh1.xls

121

No deixis el futur a les seves mans

Ineficient:
Per cada caloria de pastanaga, portada per avió de Sud-àfrica, usem
66 calories de combustible. L’immens ús de combustible en el sistema alimentari significa més emissions de diòxid de carboni, la qual
cosa significa canvi climàtic, el què significa més dany als subministraments d’aliments, així com uns altres importants problemes
sanitaris i socials.
Insostenible:
Fins i tot els subministraments orgànics estan causant immensos
danys a mesura que les importacions omplen les nostres prestatgeries.22 Una cistella de compres de 26 productes orgànics importats pot
haver viatjat 241.000 quilòmetres i alliberat tant diòxid de carboni
a l’atmosfera com una llar de quatre habitacions quan cuina àpats
durant vuit mesos.23
Altres problemes destacats inclouen la pèrdua de nutrients als
aliments, la creixent incidència i propagació de malalties com la
febre aftosa i d’altres importants problemes de benestar animal.
Els països pobres que produeixen aliments per a mercats distants
no obtenen necessàriament beneficis gràcies a la producció augmentada i sovint intensiva per a l’exportació. L’informe revela com
aquestes tendències podrien ser canviades radicalment mitjançant
l’acció industrial, governamental i pública. En altres paraules, no
serà necessari que se’ns acabi per complet el petroli perquè siguem
brutalment despertats. El pànic comença una vegada el món necessiti més petroli del que obté.
Per comprendre el per què, cal entendre la nostra addicció total al
petroli. Sabem que el petroli és extret de pous profunds i destil·lat
per obtenir gasolina, carburant d’aviació, i innombrables altres productes que formen l’ànima de la indústria i l’adrenalina del poder
militar. És menys conegut que l’aliment del món és nodrit actualment per petroli; el petroli i el gas natural són crucials en cada etapa
de l’agricultura moderna, des del fertilitzant fins a l’embarcament
22. RCEP, 2000. Energy - The Changing Climate. The Royal Commission on Environmental
Pollution, Twenty-second Report, June 2000, HMSO, London.
23. DETR, 2001. The draft UK climate change programme. DETR, 2001. HMSO, London.
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de la collita. Les implicacions són lúgubres. Per a milions, la diferència entre una fam energètica i una fam bíblica podria arribar a
ser quelcom acadèmic.
L’analista polític independent David Fleming escriu a la revista britànica Prospect (Novembre del 2000):
«Amb una crisi global que ens cau al damunt com la Roca del Judici
Final, per què semblen mostrar tan poca preocupació un nombre tan
limitat de dirigents polítics? Molts experts es neguen a prendre’s seriosament el problema perquè «cau fora de la manera de pensar de l’economia de mercat». Gràcies al triomf del capitalisme global, el model
de lliure mercat regna ara gairebé a tot arreu. El problema és que els
seus principis «tendeixen a esfondrar-se quan són aplicats a recursos
naturals com el petroli». El resultat és potencialment catastròfic i massa
humà. Els nostres summes sacerdots –els economistes de mercat– estan cecs davant una realitat que no pot existir en la seva cosmologia».

Fleming ofereix diversos exemples d’aquesta lògica decrèpita. Molts
s’adhereixen a una creença en què els preus més elevats de petroli
portaran a descobrir-ne més, però ignoren el que els científics han
estat dient des de fa anys: no hi ha molts grans descobriments per fer.
Moltes de les reserves petrolíferes que explotem actualment van ser
realment identificades a mitjan anys seixanta. Existeix molt petroli
sota terra –tal vegada més de les meitat del subministrament total
recuperable. Fleming diu que aquest no és el problema. La veritable
preocupació és el punt més enllà del qual no es pot satisfer la demanda. I com la demanda creixerà fins a un 3 per cent per any, els barrils
que faltin es sumaran ràpidament. Una vegada que el dolor sigui real,
l’impuls darwinià s’imposa i el mercat ordenat deixa lloc al caos.
Alguns insisteixen que les societats industrials depenen menys actualment del petroli, Fleming diu que s’enganyen. Parlen de l’ús del
petroli com un percentatge de l’ús total d’energia, no de les quantitats reals de petroli cremat. Mesurant en barrils, estem cremant
més i més. A Gran Bretanya, per exemple, les necessitats de transport s’han més que duplicat en volum des de 1973 i encara depenen
gairebé sencerament del petroli. El transport és el vincle dèbil en
qualsevol economia moderna; s’escanya el petroli i un país es paralitza ràpidament.
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Això no tindria molta importància, es queixa Fleming: «Si el món
hagués passat els últims 25 anys preparant amb urgència energies
alternatives, tecnologies de conservació, i models d’ús del sòl amb
molta menys dependència del transport». (Estima que 25 anys constitueixen el temps que li caldria a un país com Gran Bretanya per
perdre el mal costum). El tan esperat xoc ens sorprèn sense que
estiguem preparats».
Algunes estadístiques alimentàries del Regne Unit
La cadena alimentària britànica:
• El mercat minorista britànic va tenir un valor de 103.800 milions
de lliures al 2001. Per si sola, la fabricació d’aliments va ser la
major indústria del Regne Unit.
• La cadena de subministrament alimentària empra un 12,5% de tota
la força laboral del Regne Unit.
• La cadena de subministrament alimentària contribueix un 8% a
l’economia del Regne Unit.
• Els aliments i les begudes consumeixen un 21% de les despeses
setmanals de cada llar.
La cadena de subministrament alimentari i la insostenibilitat:
• La cadena de subministrament alimentari és el major usuari
d’energia al Regne Unit.
• La producció d’aliments i la seva distribució contribueixen fins
a un 22% de les emissions totals de gasos hivernacle del Regne
Unit.
• Els aliments viatgen més que qualsevol altre producte –129 quilòmetres comparats amb el viatge mitjana de productes, de 94
quilòmetres.
• Els salaris en la indústria alimentària són notòriament inferiors
als d’altres sectors.
• Gairebé un 30% dels residus casolans estan constituïts per residus
d’aliments.
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Conclusions
La proximitat i la localització del sistema alimentari
serien beneficioses. El sistema alimentari contemporani és
inherentment insostenible
Indicadors de rendiment social, ecològic i econòmic, com la seguretat alimentària, les emissions de gasos hivernacle, els quilòmetres
recorreguts pels aliments, els ingressos agrícoles i la biodiversitat
subratllen aquest fet. Aquest podria canviar dràsticament si es restablissin sistemes locals i regionals de subministrament d’aliments
i es substituís «d’a prop en lloc de des de lluny» en els sistemes de
producció i distribució. Això reduiria la demanda de transport, i les
seves càrregues mediambientals associades.
El principi de proximitat és un concepte simple en l’oli comestible,
en el qual els processos de producció estan situats el més a prop possible del consumidor. Quan s’aplica el subministrament d’aliments,
sistemes locals d’aliments en la forma de plans d’entrega a domicili,
mercats d’agricultors i botigues de venda de productes locals reemplaçarien a aliments importats i de distribució centralitzada.
Considerant el subministrament i el comerç alimentari del Regne
Unit en l’actualitat, existeix un grau potencial per aplicar el principi
de proximitat, en la forma de substitució d’importacions. A part
de productes com plàtans, cafè i te, molts dels aliments que són
importats actualment podrien ser produïts a Gran Bretanya. Molts
productes de carn, cereals, làctics i olis de cuina estan- o podrien
estar- disponibles aquí durant tot l’any. El mateix val per a fruites
i vegetals, tal vegada els grups alimentaris més estacionals, mitjançant una combinació de cultiu a diferents varietats i tècniques
tradicionals i modernes de emmagatzematge i preservació. El sòl
utilitzat actualment per produir aliments que són exportats podria
ser utilitzat per augmentar la nostra autosuficiència.
Existeix una creixent evidència de beneficis mediambientals de
l’aprovisionament local d’aliments quant a una reducció de l’impacte ecològic relacionat amb el transport. En el cas de productes
orgànics, un estudi de detallistes va comparar l’aprovisionament
local i global de productes venuts en diferents negocis entre juny i
agost de 2001. Van escollir productes disponibles en el Regne Unit
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durant aquests mesos però que són importats en l’actualitat pels
múltiples minoristes. Entre ells, ceballots importats per avió des de
Mèxic, patates importades per terra des de Sicília, cebes importades
per vaixell des de Nova Zelanda. Es va establir que el proveïment
local a través d’un mercat d’agricultors, per exemple reduiria les
emissions de gas hivernacle associades amb la distribució en un
factor de 650 en el cas d’un mercat d’agricultors i més en caixes
d’assortiment variat i vendes de botigues de granges.24
Un sistema alimentari sostenible no pot basar-se, gairebé completament, en una font finita d’energia, una font d’energia que causa
enormes nivells de pol·lució durant la seva producció, distribució
i ús. Encara que els subministraments d’aliments en països rics
com el Regne Unit semblen segurs i la varietat, en termes de milers
de productes alimentaris disponibles als supermercats, sembla il·
limitada, es tracta d’una il·lusió.
La vulnerabilitat del nostre sistema alimentari a canvis sobtats va
ser demostrada durant la crisi del combustible al 2001. Un augment
accentuat del preu del petroli o una reducció en els subministraments de petroli, podrien presentar una amenaça molt més seria
per a la seguretat alimentària, i són probables al entrar el petroli a
la seva fase d’esgotament. La producció i la distribució d’aliments,
tal com estan organitzades en l’actualitat, no podrien funcionar.
A més, les alternatives, en la forma d’una agricultura sostenible i
subministraments locals d’aliments, que minimitzen l’ús de petroli
cru, són incapaços actualment de reaccionar davant l’augment de
la demanda a causa de la baixa inversió i capacitat.
El sistema alimentari és ara un contribuent d’importància al canvi
climàtic. La reducció de les emissions de diòxid de carboni de la
producció, el processament i la distribució d’aliments mitjançant la
reducció a un mínim de la distància entre productor i consumidor
hauria de ser una part crítica de tota estratègia per mitigar l’escalfament global.
Hi ha molts beneficis a l’agricultura orgànica, que inclouen les
reduccions del consum d’energia de combustibles fòssils i de les
24. Veure nota 16.
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emissions de gas hivernacle. No obstant això, aquestes són eclipsades sovint pel dany al medi ambient causat pel transport de llarga
distància. Productes orgànics que són transportats sobre grans distàncies, particularment quan la distribució és per avió, són gairebé
tan nocius com els seus homòlegs convencionals transportats per
avió. Aliments orgànics altament processats i embalats tenen un
impacte sobre el medi ambient addicionalment advers.
La prioritat ha de ser el desenvolupament de sistemes locals i regionals d’aliments, preferentment sobre base orgànica, en els quals
un percentatge de la demanda és satisfet dins de la localitat o la
regió. Aquest enfocament, combinat amb el comerç just, assegurarà
subministraments segurs d’aliments, reduirà a un mínim el consum
de combustible fòssil i reduirà la vulnerabilitat associada amb una
dependència d’exportacions d’aliments (així com de les importacions). La localització del sistema alimentari requeriria diversificació,
investigació i suports importants que fins ara no han tingut lloc.
Però és factible i tenim poques alternatives.

Epíleg
El major problema que veig no és l’actual desaparició de combustibles, fòssils, com el pic del petroli, sinó que tots els nostres sistemes: finances, comunicacions i energia (elèctrica) s’interrelacionen
i depenen directa o indirectament els uns dels altres.
Òbviament, des d’aquest punt de vista, el petroli és un proveïdor
important no només d’energia sinó de molts d’altres productes. Això
és, evidentment una causa de preocupació fonamental per a l’alimentació que cal comprendre. També penso que en comprendre això la
gent podrà discernir millor el que es diu sobre el pic del petroli.
És la dependència d’aquest sistema el que no és comprès o apreciat
clarament. També inclou la relació entre el pic del petroli i situacions de canvi global de la terra com l’escalfament global, l’erosió
dels sòls, el creixement dels nivells del mar, l’esgotament de l’aigua
i la desforestació, per només anomenar-ne uns pocs. Tots estan
interrela-cionats.
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Desenvolupament, postextractivisme i «Bon Viure»
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El desenvolupament contemporani ha estat un dels grans mites del
segle xx. Va representar tant el somni d’una vida millor per a milions
de persones, com una legitimació teòrica i pràctica per disseminar a
tot el planeta la creença en el creixement econòmic. Aquesta postura
també està profundament arrelada, assumint-se que les economies
nacionals, i pet tant l’economia planetària, podria créixer per sempre en un procés d’expansió perpètua.
Aquestes íntimes vinculacions entre les idees de progrés, desenvolupament i creixement es van generar en les primeres dècades del
segle xx, i van cristal·litzar-se cap a mitjan dècada de 1940.
Tanmateix, almenys des de mitjans dels anys seixanta, comencen a
sumar-se les crítiques i advertències sobre aquests postulats. D’una
banda, es van assenyalar els anomenats límits socials, tals com les
tensions en les aglomeracions urbanes, la segregació imposada pels
ingressos monetaris, o la marginació espacial on els pobres s’arraconen en uns barris mentre els rics es protegeixen en uns altres.
De seguida es van sumar més qüestionaments i crítiques sobre el
que podríem qualificar com a límits econòmics. Es van assenyalar serioses asimetries econòmiques, on el que es presentava coma
desenvolupament en uns llocs només era possible a costa del subdesenvolupament en d’altres racons del planeta.
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A inicis de la dècada dels 70, van quedar en evidència els coneguts
límits ecològics. Els recursos no renovables, com el petroli o els minerals, són finits, i enfrontem l’esgotament d’alguns d’ells. Alhora,
les àrees naturals es deterioren i redueixen any rere any, deixant
una estela d’espècies en extinció. La contaminació supera els llindars de la capacitat de regeneració dels ecosistemes.
En paral·lel a aquests i altres advertiments s’han sumat les alertes i denúncies d’organitzacions socials. Elles expressen els fiascos
concrets de molts projectes de desenvolupament, els seus impactes
negatius en els plànols social i ambiental, així com els seus dubtosos
beneficis econòmics.
Des d’aleshores, les tensions no han deixat de créixer. Uns denuncien els impactes de projectes etiquetats com a «desenvolupament», i
però uns altres tornen a reclamar més desenvolupament per superar
la pobresa. Si bé alguns reconeixen les limitacions en les idees del
desenvolupament, encara no s’ha aconseguit un consens en conceptes
que la reemplacin. En aquest escenari és on sorgeix amb intensitat el
debat sobre el «bon viure» actualment en marxa a Amèrica del Sud.

L’extractivisme una vegada més
Bona part d’aquestes contradiccions i tensions s’expressen avui en
dia al voltant de l’anomenat extractivisme: l’extracció d’enormes
volums de recursos naturals per a exportació, tal com s’observa en
la mineria a cel obert o la explotació petroliera.
L’extractivisme no és una novetat a Amèrica Llatina, i els seus antecedents es rastregen als temps de la colònia. Això explica que tingui
profundes arrels culturals. Segueix prevalent la idea que el continent té enormes recursos a ser aprofitats, sense límits evidents al
creixement, donada les seves enormes extensions i la riquesa de la
naturalesa. Els obstacles serien, en realitat, instrumentals, tals com
la disponibilitat d’inversió o personal tècnic qualificat. Els advertiments sobre els seus límits, siguin socials o ambientals, són desestimats, ja que es concep a la naturalesa com una enorme cistella de
recursos que està lluny d’esgotar-se o deteriorar-se.
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Sota l’extractivisme actual aquestes idees es porten a un extrem.
Són economies d’enclavament que exporten cap als mercats globals
matèries primeres. Al seu voltant es disparen seriosos impactes socials i ambientals, que van des del desplaçament de comunitats a la
severa contaminació. Així mateix, els seus beneficis econòmics són
més que dubtosos, i en diversos casos són negatius.
Però malgrat aquesta creixent evidència, és un sector que viu un
nou auge. Mentre que la crisi econòmica financera colpeja a diversos
països industrialitzats, els alts preus de les matèries primeres i la
seva sostinguda demanda, fan que moltes nacions sud-americanes
accentuïn l’extractivisme generant una bonança macroeconòmica.
Aquestes exportacions augmenten en valor i volum, i la racionalitat
extractivista s’expandeix a altres sectors, particularment als monocultius intensius d’exportació (com la soja transgènica).
Amèrica Llatina repeteix la seva història com a proveïdora de matèries primeres, encara que han canviat les destinacions i els productes. Mentre que en el passat, exportava els recursos naturals cap a
les metròpolis colonials, avui ho fa principalment cap a la Xina. Al
segle passat rebia a canvi manufactures alemanyes, angleses o nordamericanes; en l’actualitat, els productes xinesos o coreans inunden
els centres comercials o les petites botigues de barri.

Impactes ambientals i fragilitat social
La intensificació de l’extractivisme és un dels principals factors
d’impacte ambiental, i explica que el balanç actual sigui negatiu.
El recent informe sobre l’estat del mediambient a Amèrica del Sud
del Centre Llatinoamericà d’Ecologia Social (CLAES) recorda que
es perden àrees naturals i recursos naturals a un ritme molt més
ràpid que els objectius obtinguts per les mesures de control medioambiental.
Alguns exemples aguts són la mineria a gran escala a cel obert i
l’explotació petroliera en selves tropicals. Allí s’observen casos de
contaminació de sòls i aigües per la mineria o vessaments petroliers
en ambients amazònics. Es desplacen comunitats locals, es desvia
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l’ús de l’aigua cap a la mineria, es perden àrees agropecuàries i es
limita la participació ciutadana. Això regularment desemboca en
intenses protestes i conflictes. Factors d’aquest tipus fan que aquest
estil sigui un «extractivisme depredador».
Malgrat tota aquesta problemàtica, l’extractivisme segueix gaudint
d’un ampli consens en l’opinió pública, i és recolzat fins i tot pels
governs de la nova esquerra sud-americana. En bona mesura això
s’explica per un canvi substancial, on els governs progressistes capten part de la renda generada per l’extractivisme per finançar els
seus programes d’assistència social. Més enllà del real volum de
diners derivat a aquestes finalitats, el cert és que aquests governs
insistentment defensen en els seus discursos l’extractivisme com a
indispensable per a sostenir els seus bons i compensacions als grups
més empobrits.
Aquesta és una nova paradoxa: el desenvolupament clàssic, i en
especial l’extractivisme, passa a ser defensat com necessari no solament per al creixement econòmic general, sinó específicament
com a mitjà indispensable per finançar la lluita contra la pobresa.
Tanmateix, sota aquest camí cau en una relació perversa on es fan
necessàries compensacions econòmiques dels danys extractivistes,
el que alhora requereix embarcar-se en nous projectes extractius
per a obtenir aquests recursos econòmics. Tampoc es reconeix que
aquestes economies d’enclavament impedeixen revertir la subordinació productiva i comercial d’Amèrica Llatina, sinó que l’agreugen.
Per aquesta mena de contradiccions, l’extractivisme depredador és
un atzucac.
Els problemes al voltant de sectors com a mineria i petroli deixen
clar que l’extractivisme està xocant amb límits democràtics, ecològics i econòmics. Això explica la creixent oposició ciutadana que
s’observa als projectes miners en gairebé tots els països de la regió.
Possiblement les més desconegudes siguin les recents protestes en
el departament de Puno, al sud de Perú, però un examen atent mostra situacions similars a Argentina, Bolívia, Colòmbia, Equador, en
diverses nacions d’Amèrica Central, i fins a Uruguai, un país que
no era miner, però on els seu govern proposa una magaexplotació
de ferro.
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Després de l’extractivisme
La necessitat d’assajar una sortida per després de l’extractivisme es
torna indispensable. D’una banda, aquest esforç té un senti d’urgència, doncs diferents comunitats locals pateixen els impactes socials,
ambientals i econòmics dels emprendiments extractivistes. D’altra
banda, aquesta tasca és inevitable. Recursos, com els miners o els
petroliers, s’esgotaran inevitablement. Ara s’admet que hem entrat
en l’època del declivi del petroli, i s’afegeix l’evidència que igual
succeeix amb alguns minerals. Els límits ecològics esmentats abans
no eren una fantasia sinó que estan aquí, i en alguns casos, han estat
superats. Això fa que la discussió d’una estratègia per a després de
l’extractivisme en lloc de ser quelcom accessori, sigui en realitat una
necessitat immediata. Els països que primer comencin a dissenyar
una sortida postextractivista seran els millor preparats per aquest
futur proper.
Tenint això clar, s’ha de reconèixer que és necessari actuar sobre
l’extractivisme depredador. Una via de sortida ha de reconèixer
dos components: d’una banda, la necessitat d’implantar mesures
d’emergència per resoldre les situacions més dramàtiques i urgents,
i per l’altra, que aquestes accions serveixin per promoure nous passos cap a transformacions més profundes.
El primer component implica detenir el biaix depredador de l’extractivisme actual, implantant mesures urgents socials, ambientals
i econòmiques que impedeixin aquests greus impactes. En uns casos caldrà clausurar emprendiments que siguin mediambiental i
socialment destructius, i en altres casos s’hauran de contemplar
mesures reals i efectives de control mediambiental, promoció social,
tributació adequada i altres usos productius. És una transició a un
extractivisme sensat, i després un altre que respongui a necessitats
indispensables.
El segon componen es basa a reconèixer que l’extractivisme depredador actual respon a les idees convencionals contemporànies del
desenvolupament. Per tant, per desencadenar-se d’aquesta cultura extractivista cal canviar les idees sobre el desenvolupament. Dit
d’una altra manera, la crítica a la dependència minera o petrolera es
també un qüestionament al desenvolupisme actual que obliga a bus133
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car alternatives a aquestes concepcions. La cerca d’un extractivisme
assenyat no és una fi en si mateix, sinó que són mesures d’emergència, però que han de permetre aprofundir l’exploració d’alternatives
al desenvolupament contemporani.
Entre aquestes idees alternatives les que susciten marcat interès
són les del «Bon Viure». Tenen l’enorme avantatge d’abandonar
els lligams al terme »desenvolupament» i s’enfoquen directament
en el benestar de les persones i les comunitats. Però el «Bon Viure», al seu torn, només és possible si simultàniament s’assegura el
benestar de la naturalesa. Aquestes postures del «Bon Viure» han
estat disparades des de les aportacions d’alguns sabers indígenes,
especialment andins, com pot ser el suma qamaña (bon conviure)
dels aimara bolivians o el sumak kawsay dels kichwas d’Equador.
Però també recuperen posicions crítiques sobre el desenvolupament, generades en el saber occidental, com les que han promogut
l’ecologia profunda o el feminisme.
En aquests i altres casos, el «Bon Viure» es torna plural, i segueix
sent una idea en construcció. Lluny de ser un problema, aquesta
pluralitat permet una articulació multicultural que és indispensable
a Amèrica Llatina. D’aquesta manera, cadascuna de les postures
conserva la seva especialitat originada en cada particular circumstància cultural, social i ambiental, mentre que comparteixen una
sèrie de punts en comú. Per exemple, el biocentrisme dels mediambientalistes no és idèntic al suma qamaña bolivià, però aquesta
i altres postures comparteixen la seva crítica al desenvolupament i
una sèrie de pilars bàsics en la construcció d’alternatives.
Entre les coincidències claus es pot assenyalar la recuperació d’una
altra relació ètica amb la naturalesa, l’abandonament de la creença
en el progrés perpetu, i l’enfocament en la qualitat de vida de les
persones i les comunitats. Això fa que el «Bon Viure» pugui ser interpretat com una «plataforma política», a la qual arriben diferents
postures que busquen transcendir la cultura del desenvolupament
contemporani, i que serveix com a fonament per a construir alternatives. Aquesta és una tasca indispensable, ja que sense ella no hi
haurà un futur possible.
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