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1ª FRACTURA: COMBUSTIBLES FÒSSILS
El model energètic preindustrial era solar: calor de la
radiació solar i de la llenya; vent i corrents d’aigua
(navegació, molins...); transport amb força muscular
humana o animal.
La producció agroalimentària no usava inputs que no
fossin interiors al sistema agroecològic.
La base metabòlica era: fotosíntesi + circularitat.
Amb la revolució industrial, les fonts energètiques
passen a ser fòssils en proporcions creixents.

2ª FRACTURA: AGRICULTURA
“INDUSTRIAL”[1]
L’agricultura preindustrial (iniciada en el neolític) es
basava en la preservació de la fertilitat natural dels
sòls: adobs orgànics (vegetals i fems) i guaret. Deixant
descansar el sòl es facilitaven els processos “digestius”
de la microflora i microfauna, que mantenien la seva
riquesa orgànica –i la seva esponjositat, capacitat de
retenció dels nutrients, etc.
L’agricultura orgànica preindustrial havia fet millores:
millora genètica, nitrificació per lleguminoses,
regadiu, alternança de conreus, etc.

2ª FRACTURA: AGRICULTURA
“INDUSTRIAL”[2]
Explosió demogràfica al segle XIX a Europa: cal
augmentar els rendiments agroalimentaris.
La química agrícola (Justus von Liebig) descobreix que
l’origen mineral dels nutrients no és obstacle per a la
fertilització del sòl.
Comencen a explotar-se les reserves minerals de N,
P, K, etc., s’abandona el guaret, s’expandeix el
regadiu, i posteriorment s’utilitzen plaguicides i
herbicides. Introducció de maquinària. GRAN
CONSUM D’ENERGIA.

2ª FRACTURA: AGRICULTURA
“INDUSTRIAL”[3]
Tendència a la gran explotació mecanitzada: grans
extensions, i crisi de l’agricultura familiar; l’alimentació
com a negoci. Cal mantenir una producció incessant, i es
trenquen els ritmes naturals: creixent dependència d’uns
inputs quantificables. La productivitat per hectàrea es
multiplica per 6 i per hora de treball per 15 [xifres que
indiquen només ordre de magnitud].
Els sòls perden qualitat biològica, es mineralitzen. Creix
la dependència dels fertilitzants químico-minerals
(esgotables: ja es parla del “pic del P”). Es pot
alimentar molta gent, però amb una base precària.

3ª FRACTURA: L’ÚS INTENSIU DE METALLS
Abans l’ús de minerals era escàs, de materials abundants
de proximitat (pedra, fang). Poc consum de metalls
(ferro, coure, plom, or, plata...) per eines de treball, de
cuina, armes i poca cosa més. Efectes contaminants
escassos.
Actualment s’utilitzen tots els elements de la taula
periòdica! (Un automòbil conté uns 40 metalls.)
L’eficiència dels artefactes depèn de metalls sovint
escassos. Efectes contaminants considerables.

EXTRACTIVISME: L’EXPLOTACIÓ MASSIVA
DE L’ESCORÇA TERRESTRE
La triple fractura metabòlica comporta un model
productiu que depèn de materials no renovables de
l’escorça terrestre: base fràgil i insostenible a un
terme més o menys llarg.
El model energètic es estratègic i prioritari, perquè de
l’energia depèn tota la resta. Si falta energia es dificulta
–o esdevé impossible— l’obtenció tant de metalls com
de fertilitzants: extracció minera + processament
industrial.
[Per ex.: certes reserves minerals no es poden explotar
sense energia d’alta densitat.]

TRANSICIÓ ECOLÒGICA: REVERTIR LA
TRIPLE FRACTURA METABÒLICA
Cal caminar cap a una economia que recuperi la
sostenibilitat ecològica i la circularitat.
Això vol dir:
1.Transició a energies de fonts renovables.
2.Model alimentari agroecològic.
3.Indústria amb reciclatge, materials renovables,
nanomaterials (ciència dels materials), etc.
4.Reducció dràstica de la necessitat de transport.
5.Revolució cultural, en idees, aspiracions, costums.
Equival a una TRANSICIÓ ECOLÒGICA.

PRIORITAT DE L’ENERGIA EN LA TRANSICIÓ
ECOLÒGICA
L’energia té una importància estratègica: és a tot arreu.
Tots els processos vitals i productius depenen de l’ús
d’energia: alimentació, indústria, sanitat, transport,
calefacció/refrigeració, proveïment d’aigua, etc.
(Exemple de Cuba de 1991 a 1999: a falta del petroli
soviètic, es va col·lapsar tota l’activitat
socioeconòmica. Resultat important: impuls de
l’agricultura ecològica.)
Per això cal haver culminat la TE abans que
comencin a escassejar els combustibles fòssils.

COM CALDRIA FER UNA TRANSICIÓ ENERGÈTICA
I COM ÉS PREVISIBLE QUE ES FACI
 Caldria un pla accelerat, amb grans inversions en poc

temps.
 Caldria que el nou model energètic arribés a tots els pobles
de la Terra.
… però el més previsible és una transició caòtica, ambs grans
desigualtats segons països.
Factors de conflicte:
Voluntat d’acaparar les últimes reserves fòssils i de metalls
estratègics i escassos. Allà on no es pugui fer la TE, es
poden preveure situacions de misèria massiva combinada
amb control mafiós, “refeudalització”, etc.

PLA D’EMERGÈNCIA I APRENENTATGE PER
XOC
 Un pla accelerat és teòricament possible, com mostren

els casos d’ “economia de guerra”, però cal voluntat
política i cohesió social.
 Per superar les inèrcies estructurals i mentals, només
sembla eficaç un aprenentatge per xoc: els canvis
que convé introduir són massa dràstics perquè la gent
els accepti “en fred”.
 Però a més de l’experiència traumàtica de la població,
cal tenir alternatives a punt per prendre el relleu.(A
Cuba no s’ha aprofitat l’experiència viscuda.)

¿COM ES FORGEN LES ALTERNATIVES?
 Preparació tècnica: cal tenir alternatives tècniques ja

desenvolupades i experimentades.
 Preparació ideològica: consciència de la problemàtica
ecosocial i dels imperatius polítics, socials i morals.
 Preparació ètico-social: una societat cohesionada
entorn de valors solidaris farà una transició ecològica
millor, més ordenada i equitativa.
 Preparació pràctica: l’experimentació social ajuda a
visualitzar un futur viable (ciutats en transició,
comunes agroecològiques, economia cooperativa…).

EMPRESES I REGULACIÓ PÚBLICA
 Les empreses privades del sector energètic es preparen

a pilotar la TE (tot i que algunes la frenen).
 Però és previsible una solució “mixta”, amb un sector
ciutadà i/o cooperatiu i un sector públic, al costat de
les grans empreses privades.
 En qualsevol cas, caldrà una intervenció estatal (i
supraestatal: UE) per establir objectius, calendaris i
regulacions. L’espontaneïtat del mercat no garanteix
que s’avanci al ritme necessari. (L’acció de l’estat
tampoc, però segurament és més fiable, i en teoria més
permeable a l’opinió pública en estats democràtics.)

NECESSÀRIA ADAPTACIÓ ALS LÍMITS EN LA
DISPONIBILITAT DE RECURSOS NATURALS
Segons estimacions de l’IDDRI (2013) al ritme actual de
consum, queden:
ferro per 70 anys
zinc, estany, coure i plom per menys de 35 anys
or i plata per 20 anys
crom per 15 anys
Encara són més escassos alguns metalls avui usats en
captadors d’energia renovable, com neodimi, liti, platí,
níquel i altres.
Això obliga a considerar el problema dels límits
naturals i d’una petjada ecològica excessiva.

DECREIXEMENT: REDUIR LA PETJADA
ECOLÒGICA
 La petjada ecològica (PE) ja va superar durant el

decenni de 1960 la biocapacitat de la Terra per satisfer
les demandes humanes.
 La TE la reduïrà de manera important en eliminar la
crema de combustibles fòssils.
 Però caldrà construir una economia que, més enllà del
tema energètic, depengui molt menys de l’escorça
terrestre; una economia que obtingui els serveis que la
vida humana requereix amb menys recursos naturals.
La reducció de la PE és el nucli racional de la idea
de decreixement. No és una opció, sinó un destí.

TRANSICIÓ ECOLÒGICA CAP A UNA
ECONOMIA SOSTENIBLE
 Transició Energètica, primer pas.
 Transició agroecològica basada en la preservació de la






fertilitat dels sòls.
Transició industrial: reciclatge + durabilitat dels
productes + reparabilitat, etc.
Minimitzar els materials no renovables (ciència dels
materials) + ús sostenible dels renovables.
Reduir la necessitat de transport amb producció de
proximitat.
Revolució cultural de la frugalitat o suficiència.

¿QUIN DESTÍ ESPERA AL CAPITALISME EN
UN MÓN D’ESCASSESA? [1]
 Si serà obligat alentir el creixement i, tard o d’hora

aturar-lo (o decréixer), ¿podrà subsistir un sistema que
busca incessantment taxes de guany elevades?
 La crisi de 2007 ha mostrat que a falta de guanys en
l’economia real, els inversors deriven cap a
l’especulació i la sobreexplotació de mà d’obra i
ecosistemes. L’escassesa de recursos pot intensificar la
conflictivitat socioecològica.
 La TE, iniciant un cicle inversor important, pot
ajornar la crisi, però l’escassesa de recursos a
explotar passarà factura tard o d’hora.

¿QUIN DESTÍ ESPERA AL CAPITALISME EN
UN MÓN D’ESCASSESA? [2]
 El capitalisme –com a sistema de propietat privada i

economia de mercat més o menys irrestricte— encara
té un futur per davant. Ho mostra que la societat més
potent del món, la xinesa, ha adoptat els seus mètodes
(capitalisme “roig”) amb gran èxit: reducció de la
pobresa i avenços industrials i científico-tècnics
importants.
 Però l’aproximació als límits del planeta obligarà tard o
d’hora a abandonar l’era del creixement quantitatiu i a adoptar una economia de la suficiència, la
sostenibilitat ecològica i la circularitat.

UNA ECONOMIA NO CAPITALISTA DE LA
FRUGALITAT
 El capitalisme seria disfuncional a una economia de la

frugalitat obligada pels límits dels recursos naturals.
 Una economia així requerirà: (1) reglamentar els
materials disponibles per evitar acaparaments i
sobreexplotació dels recursos; (2) garantir les
necessitats bàsiques de tothom amb mecanismes de
redistribució; (3) mantenir la cohesió social sobre la
base de la solidaritat (la “fraternitat”).
Un ordre socioeconòmic així pot designar-se con
“ecosocialista”. Sense aquest ordre serà difícil
evitar el caos, la “lluita de tots contra tots” .

UN ECOSOCIALISME DEMOCRÀTIC I
EXPERIMENTAL COM A PERSPECTIVA
 Un ecosocialisme per al segle XXI ha d’aprendre dels

fracassos del socialisme del segle XX. Ha de donar un paper
actiu a l’empresa privada, inclosa la gran, tot i basant-se en
la prioritat de l’interès general i la fortalesa del sector
públic. Ha de preservar les llibertats polítiques i culturals i
promoure la igualtat. Ha de tenir capacitat permanent per
auto-corregir-se, amb la participació democràtica.
 El socialisme del segle XX també té èxits per exhibir, com
l’estat del benestar, un eficaç mecanisme de redistribució i
lluita per la igualtat. Es tracta de consolidar-lo i millorar-lo.
Un ecosocialisme democràtic i flexible sembla una bona
fórmula per governar la transició ecològica.

