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- Introducció al text “La Crisi Energètica i el Col·lapse del 
Sistema”

La crisi multidimensional global activada per la propagació de la 
pandèmia del Covid-19, ha posat en relleu que el sistema econòmic 
mundial és més fràgil del que ens han fet creure. De cop, la huma-
nitat ha vist com s’aturava de cop el trànsit global de persones i  de 
mercaderies per mar, terra i aire. La producció industrial i l’activitat 
econòmica ha patit una davallada mai vista a  tots els països del pla-
neta. El mite de la possibilitat de creixement econòmic infinit ha si-
gut arrabassat per l’evidència d’unes caigudes del PIB a tot el planeta 
i una aturada als mercats globals que s’ha replicat a totes les baules 
de la cadena industrial.

Aquest escenari, i els nous episodis que viurem, venen com ane-
ll al dit per emmarcar el contingut d’aquest quadern. Fa una dèca-
da l’ecologista i escriptor ja desaparegut Ramón Fernàndez Durán, 
amb ajuda de Luis Reyes Fernàndez, van iniciar un treball minuciós 
d’abordar l’arribada del col·lapse energètic i les seves conseqüències 
per la societat. La dependència – voraç i addicta -de la humanitat i el 
sistema capitalista a la crema de combustibles fòssils finits conduïa 
a pensar en una crisi energètica sense precedents. Una de les causes 
és l’organització global entorn a un sistema econòmic capitalista cada 
cop més globalitzat i financiaritzat que necessita un combustible ba-
rat, intens energèticament parlant i fàcil de transportar como ho és 
el petroli. És doncs una quimera pensar que es pot mantenir el nivell 
actual de consum sense disposar d’aquest mineral, doncs no hi ha 
altra font amb una Taxa de Retorn Energètica tant alta i les energies 
renovables depenen també del petroli per a construir i mantenir les 
infraestructures. Posem en dubte, doncs, el mite de que la tecnologia 
i el capitalisme verd sigui una solució factible per a aquest planeta. 

Per aquest motiu, hem cregut necessari sintetitzar i resumir els 
dos darrers capítols de «En la Espiral de la Energía», amb el pro-
pòsit d’ampliar l’audiència i interès per un tema tabú a la societat 
de consum, com ho és el col·lapse civilitzatori que acompanyarà el 
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declivi energètic i el creuament de crisis multi-dimensionals, com són 
l’emergència climàtica, la pèrdua de sòls i biodiversitat, i els conflic-
tes per la disposició de recursos cada cop més escassos. 

L’equip redactor, ha treballat sobre el llibre en qüestió i alguns re-
sums escollits dels diferents capítols realitzats per estudiants de l’as-
signatura d’Usos Humans del Sistema Terra de Ciències Ambientals 
de la UAB. En la síntesi, s’ha intentat recollir les idees més impor-
tants de cada tema intentant que la brevetat no escapci la compren-
sió. Malgrat tot, evidentment, molt contingut ha quedat al marge. 
Entenem doncs, que aquest text, és només  una presentació super-
ficial de cadascun dels capítols abordats del llibre En la Espiral de la 
Energía, obra de lliure accés i al qual aconsellem llur lectura dels dos 
volums de l’obra.  Per tal de fer més amena la lectura, generalment 
s’ha prescindit de les cites i referències bibliogràfiques, les quals es 
poden consultar a l’obra esmentada. La bibliografia al final és només 
una sel·lecció d’algunes obres relatives al Peak Oil i algunes citades 
al text. També hem prescindit de la majoria dels gràfics, i per la seva 
extensió hem deixat fora el penúltim capítol que aborda les noves for-
mes de lluita i articulacions socials, el qual recomanem fer-li ullada 
al llibre original.

Desitgem que aquesta lectura ajudi a organitzar canvis col·lectius 
vers a una transició urgent de la societat cap a horitzons comunitaris 
lliures d’explotació i destrucció del medi, construint paradigmes de 
vida alternatius i no dependents del petroli i del sistema tecno-in-
dustrial que l’acompanya. Alhora, es vol fer esmena explícita, mal-
grat la coincidència de l’equip editor amb l’esperit crític del llibre, 
que algunes idees expressades en aquest quadern no necessàriament 
hem consensuat col.lectivament, malgrat tot, hem intentat adaptar 
els continguts del llibre a aquest quadern el més fidelment possible. 

Valgui de retruc, aquest quadern, com a homenatge al mestre Ra-
món Fernández Durán (1947-2011), que dedicà una vida a alertar 
d’un model econòmic i social caducat, desigual i nociu per al planeta i 
la humanitat i a imaginar horitzons d’esperança més enllà del col·lap-
se. Els que vam compartir lluita amb ell sabem que les seves petjades 

obriren camí cap a la transició de nous paradigmes d’organització i 
vida horitzontal i resilient.

Comitè Redactor Observatori de la Crisi Energètica.
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- Pròleg al quadern Crisi Energètica i pre-
sentació de la Espiral de la Energía de Luis 
González Reyes 

El cuaderno que tienes entre manos es un resumen traducido al 
catalán de los dos últimos capítulos de En la espiral de la energía, que 
salió publicado en 2018. 

En estos dos años, han pasado muchas cosas pero, sobre todo, 
2020 ha hecho que resulte más evidente que nuestro sistema socioe-
conómico está colapsando. La pandemia de COVID-19 se ha sumado 
a fenómenos totalmente excepcionales por su virulencia y extensión, 
como los incendios en Australia o Siberia, las plagas de langosta en el 
Cuerno de África o una gran crisis económica global de esas que apa-
recen en el capitalismo solo una vez cada siglo (y la anterior fue hace 
solo 12 años). Estos fenómenos, pero especialmente la COVID-19, 
han puesto al descubierto las múltiples vulnerabilidades del capi-
talismo global, que son consecuencia de su excesiva complejidad en 
una situación de estrés muy fuerte. La COVID-19 y el resto de fenó-
menos excepcionales de 2020 no generan el colapso del sistema, sino 
que son un punto de inflexión de ese proceso. Abren un tiempo en el 
que ya no existirán “nuevas normalidades”, sino que se sucederán las 
excepcionalidades.

Complejidad, vulnerabilidad y COVID-19

Como argumentamos en el libro, la complejidad de un sistema so-
cial la podemos evaluar con cuatro indicadores: el grado de interco-
nexión de los nodos del sistema (las personas en el caso de las socie-
dades), su nivel de especialización, el número de nodos (la cantidad 
de población), y la cantidad, calidad y topografía de la información 
que circula. Los abordamos para analizar cómo la pandemia está 
mostrando la fragilidad del capitalismo global.

Nuestro orden socioeconómico se caracteriza por un altísimo nivel 
de interconexión. Esto le hace muy vulnerable, pues los problemas se 
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propagan rápidamente por él. La extensión de la pandemia a través 
de las redes empresariales y turísticas es un ejemplo de esta vulnera-
bilidad. Es cierto que la interconexión también permite que las ayu-
das fluyan entre territorios (si política y económicamente se quiere), 
pero lo que muestra la crisis sanitaria es que la vulnerabilidad es cua-
litativamente mayor.

Nuestro sistema además tiene un alto nivel de especialización en 
cuanto a lo que hacen las personas en los territorios. La autonomía 
económica es inexistente, especialmente cuanto mayor es la interco-
nexión, lo que aumenta la vulnerabilidad. De este modo, la pande-
mia nos ha enseñado como la mayoría de los países no fabricaban 
mascarillas o respiradores, ni tantas otras cosas indispensables para 
afrontar una pandemia. Esto ha hecho que el coronavirus se haya ex-
tendido más.

En lo que concierne a la cantidad de población, vivimos más seres 
humanos sobre el planeta que nunca. Además, nuestra forma de vida 
mayoritaria es urbana. Un alto número de personas hacinadas per-
mite una rápida difusión de una enfermedad contagiosa y una mayor 
mutación del virus (pues se infecta más población, lo que ha hecho 
que ya haya muchas decenas de cepas de SARS-CoV-2).

Finalmente, la información que está recorriendo las redes sociales 
está profundamente condicionada por las fake news, y los intereses 
económicos y políticos, algo que está generando un alto nivel de des-
orientación, cuando no sirviendo para la manipulación de las masas. 
El resultado es una actuación colectiva caótica y desenfocada que fa-
cilita la propagación vírica. Por ejemplo, en lugar de comprender y 
asumir las causas últimas de la pandemia, que radican en la destruc-
ción ecosistémica, las medidas redundan en esta destrucción. Se po-
nen todos los medios para proteger a las personas (bueno, a algunas 
personas) sin importar si producen desestabilización ambiental, lo 
que muestra una profunda cortedad de miras. Otra muestra es que 
en vez de entender que esta situación de degradación sistémica es 
irreversible y es perentorio aumentar la resiliencia socioambiental, 
se intenta mantener el funcionamiento de la maquinaria economico-

social a toda costa.
En lo que la información sí podría estar desempeñando un pa-

pel positivo frente a la pandemia es la innovación científica. Pero la 
COVID-19 está mostrando los límites de la tecnociencia. En el ima-
ginario social está la idea de que, pase lo que pase, el ser humano 
será capaz de resolverlo gracias a la tecnología. No lo decimos así, 
pero creemos que la tecnología nos permite ser omnipotentes. Sin 
embargo, esto no es cierto. La tecnología tiene múltiples límites que 
veremos en esta obra. Uno central es que para su desarrollo necesita 
grandes cantidades de materia y energía, justo dos de los elementos 
que están fallando en la crisis múltiple que estamos viviendo. Como 
analizaremos, en el pasado los cambios climáticos y las pandemias 
fueron factores determinantes en la evolución poblacional humana. 
Si en la historia reciente esto no ha sido así, se ha debido a que he-
mos tenido a nuestra disposición grandes cantidades de energía que, 
transformada en tecnología, nos ha permitido sortear estos desafíos. 
Esto está dejando de ser así para siempre.

Además, la tecnología no genera soluciones inmediatas. En el caso 
de las investigaciones médicas, diseñar una vacuna en casos óptimos 
puede llevar 12-18 meses. Y diseñar una vacuna no quiere decir te-
nerla disponible de manera universal, pues después habría que resol-
ver los problemas de rentabilidad, financiación, fabricación y distri-
bución, que no son nimios. Plazos demasiado dilatados para sortear 
una crisis sistémica. Cuando las sociedades se enfrentan a múltiples 
vulnerabilidades, el tiempo cuenta, y mucho.

Estrés sistémico y pandemia

Nuestro sistema socioeconómico no es solo vulnerable, sino que 
también está sometido a fuertes situaciones de estrés. El coronavirus 
ha llegado a un cuerpo ya enfermo, lo que le ha hecho mucho más 
dañino para su hospedador. Podemos enumerar varios elementos de 
estrés: crisis energética y material, disrupción ecosistémica, cambio 
climático o sociedades conformadas a partir de fuertes desigualda-
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des. Sobre todas ellas abundaremos en este libro, pero ahora puntea-
mos las últimas.

La disrupción ecosistémica es un elemento fundamental de la apa-
rición cada vez más frecuente de nuevas enfermedades en los seres 
humanos (Gibb et al, 2020). Lo es por nuestro sistema de ganadería 
industrial, con alto hacinamiento y maltrato de animales que fomen-
ta la extensión de enfermedades entre la cabaña ganadera y su poten-
cial salto a los seres humanos. Lo es por nuestro mayor contacto con 
fauna silvestre fruto de la destrucción de sus hábitats. Lo es por la 
destrucción de los equilibrios ecosistémicos que controlan la exten-
sión de enfermedades entre especies. Y lo es por facilitar la propaga-
ción de los vectores de infección (como las garrapatas).

El cambio climático somete a estrés a múltiples facetas del siste-
ma. Una es la sanitaria. Fruto de la emergencia climática se están 
extendiendo vectores como el mosquito que sirve de vehículo para la 
malaria o se están descongelando amplias regiones heladas, el per-
mafrost, liberando patógenos, lo que abre escenarios imprevisibles. 
Al cóctel le podemos sumar el estrés hídrico, las olas de calor o la 
mayor frecuencia de lluvias torrenciales.

Finalmente, las desigualdades sociales están siendo importantes 
en la propagación del virus. Las poblaciones que tienen peores con-
diciones sanitarias (por ejemplo, por una alimentación menos salu-
dable o por vivir más hacinadas) se ven más afectadas por el SARS-
CoV-2 y con ello ayudan a la extensión de la pandemia. Estas clases 
empobrecidas son estructurales al sistema y están aumentando den-
tro de los Estados y a nivel internacional, como detallaremos.

Fracaso del neoliberalismo, la globalización, el Estado y 
la Modernidad

En estas primeras fases el colapso del capitalismo global empieza 
a resultar evidente que las formas de entender y estar en el mundo 
características del tiempo de expansión de la complejidad social no 
van a ser factibles en el de simplificación.

A nivel político, la primacía neoliberal se ha expresado de múlti-
ples formas. Una ha sido el desmantelamiento de los servicios públi-
cos, empezando por la sanidad, lo que ha supuesto un incremento del 
estrés sistémico cuando ha sobrevenido la COVID-19.

Más dramática que la destrucción de lo público ha sido la de lo co-
mún, la victoria de la ideología del individualismo. La pandemia del 
coronavirus muestra su absurdidad. No hay posibilidad de que nadie 
se salve en solitario porque dependemos del trabajo de muchísimas 
personas. Nos creemos individuos porque ocultamos las relaciones 
de cooperación forzada (podemos llamarlas explotación) que sostie-
nen nuestra “individualidad”. Las personas que hemos estado confi-
nadas lo hemos podido hacer gracias a que nos han traído la comida 
y nos han retirado las basuras. Pero el coronavirus nos ha enseñado 
algo más: lo que más nos duele es la falta de socialización, ya que esta 
es una de nuestras características como especie y elemento indis-
pensable para tener vidas dignas. Como aborda este libro, el futuro 
probablemente sea de sociedades en las que lo colectivo va a volver, 
aunque sea por necesidad (otra cosa es qué tipo de organización se 
articule alrededor, que puede ser muy variada).

En el plano económico, estamos viendo el fracaso de la globaliza-
ción. Hacer que el sistema funcione como un todo está produciendo 
que los fallos en una parte (por ejemplo, el sistema sanitario) se am-
plifiquen y expandan. Pero la apuesta por al interconexión esconde 
otro problema más: esta interrelación está articulada en varios nodos 
centrales cuya malfunción pone en especiales aprietos al resto del sis-
tema.

Uno de esos nodos centrales es el sector financiero, pues todo el 
sistema económico depende de la deuda. Como detallaremos, la cri-
sis del 2007/2008 se afrontó con políticas monetarias utraexpansi-
vas (tipos de interés muy bajos y creaciones ingentes de dinero) que 
hicieron que, a corto plazo, la crisis fuera menos grave que la Gran 
Depresión de la década de 1930. Ahora se están redoblando estas 
medidas, pero hay dos diferencias importantes. La primera es que el 
margen de maniobra es escaso (por ejemplo, ya están muy bajos los 
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tipos de interés). La segunda y fundamental es que desde hace al me-
nos un par de décadas la deuda mundial crece más rápido que el PIB 
o, dicho de otra manera, la deuda no es capaz de activar la economía 
lo suficiente. Como consecuencia de ello, la burbuja financiera cada 
vez es mayor y su estallido inevitable más devastador.

Otro nodo determinante del sistema son las ciudades. En ellas ha-
bitamos la mayoría de la población y son los principales nodos de 
creación de capital. Pero las ciudades son enormemente vulnerables. 
Su funcionamiento depende de un consumo ingente de agua, alimen-
tos, energía y una pléyade de bienes que solo pueden provenir de lar-
gas distancias. También de una complicada gestión de residuos. Po-
demos imaginar qué les sucederá (y con ello al conjunto del sistema) 
cuando este flujo se vea interrumpido o tan solo dificultado fruto de 
una pandemia u otra causa. Y la probabilidad de que esto suceda cada 
vez es mayor.

Un tercer nodo determinante es el energético. Este depende de los 
combustibles fósiles, que no tienen ningún sustituto equivalente en 
potencia, disponibilidad y densidad energética, lo que argumentare-
mos en detalle. Ahora mismo, los precios del petróleo no permiten 
el sostenimiento de una parte importante de la industria hidrocar-
burífera. Uno de los factores que están detrás es la pandemia de CO-
VID-19 (Kucharz y col., 2020). Esto está conllevando la quiebra de 
muchas empresas del sector y la reducción de la capacidad extractiva. 
En un escenario en el que probablemente ya hemos pasado el pico del 
petróleo (Turiel, 2020), esto va a generar una disponibilidad decre-
ciente de energía, lo que va a cortocircuitar sectores clave como el del 
transporte y el petroquímico, que tienen una alta dependencia de los 
combustibles fósiles.

Puestos algunos ejemplos de que las medidas políticas (neolibe-
ralismo) y económicas (globalización) no valen para los tiempos de 
simplificación que se abren, le llega el turno a nuestro orden social 
basado en el Estado. Durante la crisis del coronavirus, el Estado está 
mostrado una imagen de relativa fortaleza y garantía de la estabilidad. 
En realidad, es una forma de organización social que está mostrando 

su fracaso. De manera profunda, los Estados actuales dependen para 
su funcionamiento de los mercados financieros y de los impuestos, 
en último caso, de la reproducción del capital. Por eso, con políticas 
distintas, prácticamente todos los Gobiernos del mundo están reali-
zando denodados esfuerzos por recuperar el crecimiento económico 
del que dependen. Un crecimiento que, como argumentaremos, solo 
puede ahondar la destrucción ambiental, lo que genera mayores si-
tuaciones de estrés.

Conforme la crisis avance, el Estado intentará responder a todos 
los desafíos que se presenten. Pondrá dinero para salvar a la indus-
tria petrolera (y tantas otras), pondrá dinero para sostener los fondos 
especulativos, pondrá dinero para reprimir a la población más empo-
brecida, pondrá dinero para amortiguar el golpe a las clases medias… 
hasta que deje de poder hacerlo. Esto puede ser más rápido que tarde 
en una situación de agotamiento de las medidas tomadas frente a la 
crisis del 2007/2008.

Finalmente, el sistema de valores hegemónico en el planeta, la 
Moderniad que se desarrolló con el capitalismo y que analizamos en 
esta obra, muestra también sus debilidades. La Modernidad tiene 
múltiples atributos. Uno de ellos de gran importancia es el antropo-
centrismo. El ser humano primigenio era un predador que también 
podía ser cazado por otros predadores. Pero, gracias a su increíble 
capacidad de coordinación y su desarrollo tecnológico conquistó la 
cúspide de la cadena trófica concibiéndose como invulnerable y to-
dopoderoso. Sin embargo, la vida surgió desde los seres vivos más 
minúsculos y sigue basándose en ellos. No en los superpredadores. El 
reino de lo pequeño es el que permite que exista la vida en el planeta. 
Por ejemplo, sin ellas no sería posible la reutilización de los elemen-
tos (carbono, nitrógeno, fósforo, etc.) en grados de reciclaje inima-
ginables por la tecnología humana (del orden del 99,5-99,8%) (de 
Castro, 2019). No olvidemos que vivimos en un planeta en el que no 
entra materia nueva. El coronavirus nos recuerda que lo minúsculo 
es determinante en la Tierra. Y que, en la trama de la vida, los seres 
humanos realmente somos prescindibles.
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En conclusión, el colapso sistémico no está generado por esta pan-
demia ni por el resto de sucesos excepcionales de 2020, sino por un 
conjunto de malfunciones que se realimentan en un sistema excesiva-
mente complejo, sometido a estrés y que arrastra decisiones políticas, 
económicas, organizativas y culturales que refuerzan sus vulnerabi-
lidades.

La opción menos mala

Una de las escenas más duras que nos deja la COVID-19 es la del 
triaje, la elección de qué paciente recibirá más atención en función de 
sus posibilidades de supervivencia. Esta situación es consecuencia de 
las nefastas decisiones políticas tomadas anteriormente. Pero a quien 
está atendiendo en urgencias ahora ya le da igual todo lo que sucedió 
en el pasado. Eso ya no se puede cambiar. Lo que le importa es tomar 
la elección menos mala en este momento, aquella que va a maximi-
zar el número de personas que sobrevivan. Es una decisión en la que 
es determinante no equivocarse. Simple y trágicamente, las opciones 
buenas, que requieren tener los recursos materiales y humanos nece-
sarios para ayudar a todas las personas que acuden al hospital, están 
fuera de su alcance. Esto mismo nos está sucediendo a nivel colectivo. 
Cómo no se ha preparado la transición ecosocial, el desmoronamien-
to sistémico va a conllevar sufrimiento social. Todas las opciones que 
tenemos por delante distan de ser óptimas.

Es difícil de determinar y es discutible, pero creo, y este libro apor-
ta información detallada que sustenta esta conclusión, que la opción 
menos mala para las mayorías sociales es la que se articula alrededor 
de que la economía se integre de manera armónica en los ecosistemas 
(un metabolismo agroecológico), sea marcadamente local, y realice 
un consumo material y energético acorde con lo disponible en el pla-
neta (o, dicho de otro modo, una economía más pequeña en términos 
globales y particularmente en los grandes nodos capitalistas). Pero 
para que esto sea así deben realizarse además fuertes procesos de re-
distribución de la riqueza y de recuperación de la autonomía social o, 

dicho de otro modo, de articulación de economías feministas, ecoló-
gicas y solidarias (González Reyes y col., 2019).

Es mucho más difícil hacer política en un tiempo de triajes que 
en una época en la que son factibles soluciones óptimas. Mientras la 
segunda puede estar conducida por la ilusión, la primera está atrave-
sada por el miedo. Ante ese miedo, nuestra responsabilidad es trans-
mitir esperanza, pues solo otra emoción puede ayudar a superarlo, 
como discutiremos. Digo que es una responsabilidad porque creo que 
lo tenemos que hacer, aunque nos flaquee. Sin esperanza no hay pro-
ceso de cambio emancipador que pueda tener éxito.

No me refiero a una esperanza en soluciones mágicas, ni en la 
vuelta a la normalidad anterior. Eso es imposible. Me refiero a la es-
peranza en nuestra capacidad de aprovechar las oportunidades que 
se abren de construir sociedades donde la vida merezca la pena de ser 
vivida durante el desmoronamiento de este orden sociocida y ecoci-
da.

La carga emocional de tomar las decisiones menos malas es muy 
fuerte. En tiempos normales, podemos permitirnos una forma de ser 
flácida. En tiempos de triajes, tenemos la obligación de crecernos.

Luis González Reyes
Octubre de 2020, Madrid
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1. El Peak oil i la crisi multidimensional 
(energètica, material, climàtica i de reproduc-
ció social) 

L’economia no és més que un subsistema de la societat, que, al 
seu torn, és un subsistema de la biosfera. És impossible que els pro-
funds canvis en l’entorn no tinguin fortes implicacions en els ordres 
socials i econòmics. El declivi en l’extracció de petroli i la conseqüent 
escassetat d’energia barata, com veurem, marca per sí sol una radical 
reconfiguració socioeconòmica. A part d’energia, també escassejaran 
elements fonamentals per les societats actuals  (coure, fòsfor, terra 
fèrtil, aigua), un canvi climàtic d’impactes profunds, la degradació 
de molts serveis ecosistèmics i l’organització social de cures bàsiques 
per la reproducció de societats humanes. Anem a pams.

1.1 El final de l’energia abundant d’origen fòssil

La societat capitalista en la que vivim es troba sotmesa a una forta 
dependència als combustibles fòssils, especialment al petroli. Però la 
producció de petroli està donant uns clars signes de declivi, la qual 
cosa ens aboca a una situació de mancança energètica, ja que la subs-
titució per altres fonts d’energia difícilment podrà ser tan ràpid com 
el declinar del petroli.  Aquesta minva en la extracció del cru marca 
per si mateixa una radical transformació del capitalisme basat en el 
creixement il·limitat. 

Actualment, només tres països productors no han superat el zenit 
petroler, demostrant una disponibilitat decreixent al recurs energè-
tic, el qual també és de pitjor qualitat i de més difícil extracció i pro-
cés, tant financer com energèticament parlant. La menor capacitat 
de control del flux afavoreix l’especulació del mateix. La major part 
de l’extracció mundial de petroli, al voltant d’un 42%, procedeix del 
conjunt de països que formen la OPEP, essent un dels seus membres, 
Aràbia Saudí, el principal productor mundial de petroli i amb major 
número de reserves. Estats Units ja no és l’agent dominant pel que fa 
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a la producció mundial de petroli, però si que ho és com a principal 
consumidor i regulador. 

Això ha convertit al preu del cru en un arma política, que posa en 
escac a les grans potències, despertant el gran temor a una recessió. 
Les dues grans fuetades del mercat del cru (1973, 1979) varen posar 
de genolls a les economies industrialitzades i van disparar les xifres 
d’atur. Les taxes de creixement van entrar en un estat de coma què 
van trigar a sortir. 

Un altre problema a destacar és que el ritme d’extracció de petroli 
és més elevat al ritme de descobriments de nous jaciments. L’extrac-
ció i consum de petroli va a  un ritme entre mig milió i un milió de 
vegades més ràpid del que la natura va trigar en crear-los.

Però el petroli comença a donar signes inequívocs de fatiga de la 
producció mundial,  mentre que el creixement de la població s’ha 
mostrat imparable des de que, a principis dels anys 30, el petroli va 
començar a substituir massivament al carbó. No obstant, a partir 
d’una data, els pous de petroli descriuen un «Pic d’extracció», a partir 
del qual, el recurs podrà aconseguir-se en quantitats decreixents, de 
pitjor qualitat i amb més dificultat. Malgrat l’interès polític i financer 
en dissimular aquest fet, cada cop més fonts apunten cap al voltant 
de 2005 com l’estancament de la producció mundial per una el «Peak 
Oil». A partir d’aquesta data, el nou ritme d’extracció és més ardu i 
laboriós, i comença a incloure petrolis no convencionals, uns tipus 
de combustibles líquids de molta més difícil obtenció i menor con-
tribució energètica neta. També la descoberta de petrolis en aigües 
profundes ha tocat fons i estan declinant.

Per altra banda, no hi ha cap combustible que pugui superar en 
volum, funcions i versatilitat al petroli, que a dia d’avui mou el 95 % 
del transport mundial. El gas natural i el carbó, posicionats com el 
segon i tercer combustibles fòssils  en termes de versatilitat, també 
tenen el seu propi zenit uns anys més tard, el qual es catapultarà un 
cop es doni el tret de sortida al davallament del petroli. Substituir el 
petroli per altres combustibles fòssils, especialment al transport, és 
molt difícil, degut a entre d’altres raons a la dificultat de substituir la 

potència de treball dels motors de combustió. Calen inversions des-
mesurades i és difícil trobar finançament en una economia en reces-
sió; a més, la manca de temps necessari per dur a terme la transició 
i que no tot és substituïble, especialment el dièsel per moure grans 
tonatges.

A més, cal tenir en compte que l’energia bruta o total no marca 
quanta energia li queda disponible a la societat, doncs cal descomptar 
l’energia requerida per obtenir-la. Per tant, l’opció d’explotar camps 
no convencionals o de sintetitzar petroli a partir d’altres compostos, 
com els agrocarburants o els derivats del gas o el carbó, ha de tenir en 
compte la Taxa de Retorn Energètic resultant, que en aquests casos 
és molt baixa i per tant no semblen propostes energèticament viables. 

1.2: No hi ha pla B ni elixir màgic per afrontar l’inexora-
ble declivi energètic 

No hi ha cap font energètica alternativa, en solitari o en combina-
ció, que pugui substituir el petroli convencional ni els combustibles 
fòssils en la seva alta TRE. Per arribar a aquesta conclusió cal compa-
rar les propietats del petroli i la resta de combustibles fòssils amb al-
tres fonts d’energia per justificar si la transició a aquestes és quelcom 
assolible per la nostra població. 

Per començar, cal entendre les propietats que fan del petroli la font 
d’energia bàsica en la nostra societat. Algunes d’aquestes són la seva 
disponibilitat, la facilitat d’emmagatzematge que presenta, la seva 
alta densitat energètica, el fet de que es trobi disponible en quantitats 
que permeten satisfer la demanda i que sigui versàtil i barat. 

Per aconseguir implementar ràpida i efectivament una nova font 
d’energia, aquesta hauria de complir aquestes prestacions a més de 
reduir l’ impacte ambiental del petroli, ja que els recursos són cada 
cop més escassos i els impactes són cada cop més alts. Analitzem 
doncs, les fonts alternatives al petroli.

Les energies renovables tenen uns obstacles. Per començar, aques-
tes són irregulars: un dia d’hivern ennuvolat no obtindràs la mateixa 
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potència d’energia solar com un solejat dia d’agost. El mateix passa 
amb el vent necessari per moure els aerogeneradors i els cicles hí-
drics, que depenen de condicions que imposen les fonts energètiques 
que poden donar lloc a la intermitència de provisió d’energia. És per 
això que és positiu que l’energia produïda pels moments on menys 
potència obtenim. Aquí entrem en la segona problemàtica: en comp-
tes d’ emmagatzemar un flux de baixa densitat energètica, com l’elec-
tricitat produïda als aerogeneradors, requereix de molta més energia 
i complicacions que el magatzem de petroli líquid. Els sistemes d’em-
magatzemament que tenim fins ara per a les energies renovables: ba-
teries, centrals hidroelèctiques reversibles, aire comprimit, sals foses 
o hidrogen, tenen grans inconvenients.

Un altre inconvenient és la potència limitada de les renovables pel 
fet que són fonts d’energia poc concentrada i no és energia útil, sinó 
en forma de flux (electricitat), el que fa que es perdi molta energia 
fins a l’ús final. El cas més exemplar és la impossibilitat de moure 
maquinària pesada, que requereixen autonomia de moviment, amb 
electricitat, per exemple camions, tractors o grues.

Un altre inconvenient són les Taxes de Retorn Energètic (TRE o 
EROI en anglès) generalment baixes si es té en compte l’ús final, ja 
que es destina molta energia per aconseguir-es. A part, cal destacar 
que les infraestructures actuals, així com el conjunt de la societat, 
s’han anat formant contemplant els combustibles fòssils com a font 
d’energia. Si volguéssim fer la transició a energies renovables ens 
n’adonaríem que la potència que obtenim és insuficient per a la de-
manda global d’energia: la potència energètica que podríem arribar a 
assolir amb energies alternatives a les fòssils seria d’entre 4,5-12TW 
quan la potència mundial utilitzada l’any 2015 fou de 18 TW.

També hem de tenir en compte els costos monetaris i de terreny 
que comportaria aquesta transició. Un estudi estimà que si utilitzés-
sim les energies solar i eòlica com a substitutes dels combustibles 
fòssils, l’extensió de les infraestructures necessàries seria d’un 0,6% 
de la superfície del nostre planeta. (A més,) Totes aquestes infraes-
tructures depenen dels combustibles fòssils, tant en la fabricació 

com al manteniment. En un escenari de preus volàtils, l’augment del 
preu del petroli no tornarà més competitives les renovables. Per tant, 
l’evolució cap a energies renovables només és realista en un escenari 
de forta planificació, forta consciència social i un descens del consum 
energètic, escenaris que no ocorren ara mateix.

Una altra solució plantejada a l’escassetat del petroli són els agro-
carburants. Cap dels tres tipus d’agrocarburants comercials (bioeta-
nol, biodièsel i hidrobiodièsel) tenen una TRE prou alta per fer sos-
tenir una societat complexa. Un altre inconvenient d’aquestes fonts 
d’energia és la necessitat de disposar de grans extensions de terra 
i volums d’aigua. Contràriament al que ens han venut, els agrocar-
burants generen deforestació i augmenten les emissions de Gasos 
d’Efecte Hivernacle. Per altra banda, els agrocarburants de segona 
generació, produïts a partir de la modificació genètica d’algunes es-
pècies afegeixen nous perills a la biodiversitat i de moment, han re-
sultat inassumibles financerament.

L’hidrogen també s’ha plantejat com un substitut al petroli en 
l’automoció. La seva limitació és que no és una font d’energia, sinó 
un simple vector energètic i arrossega greus problemes per ser confi-
nat i transportat, que fa necessàries unes inversions en instal·lacions 
i sistemes caríssims que impedeixen la seva rendibilitat.

Per altra banda, hi ha una llista de combustibles no convencionals 
que s’han plantejat com a alternativa al petroli. Aquests són: petroli i 
gas d’aigües profundes, arenes bituminoses, petrolis expressats, pe-
trolis i gasos d’esquist,  combustibles sintètics, hidrats o clatrats de 
metà, la gasificació subterrània del carbó (UCG) i els líquids combus-
tibles de gas natural (LCGN). Tots ells depenen del preu del petroli 
convencional i llurs fluctuacions fan que sigui poc rentable explo-
tar-les quan el preu del petroli és baix, però que en preus alts l’eco-
nomia entra en recessió i tampoc fan viables aquests combustibles. 

Per acabar, ni la fisió, ni la promesa fusió nuclear pot alliberar-nos 
d’un futur d’escassetat energètica, entre d’altres raons perquè són 
tecnologies no rendibles, tenen elevadíssims costos de manteniment 
i una gestió irresolta dels residus i, en el cas de la fusió, malgrat 40 



24 25

En la espiral de la energíaLa crisis energètica i el col·lapse del sistema

anys d’investigació, no s’han aconseguit posar a la pràctica. Per altra 
banda, l’energia nuclear genera només electricitat i comporta les ma-
teixes limitacions en quant a l’aplicació en maquinàries que tenen les 
renovables. I l’urani mineral essencial en la producció de l’energia 
nuclear escasseja...

Per concloure, l’era fòssil està acabant i ens acostem cap a una frac-
tura energètic al voltant de 2030. En el futur hi haurà menys energia 
disponible i aquesta s’aconseguirà de fons més diverses i renovables. 
Però per poder assolir un canvi com aquest i acabar amb l’era del pe-
troli, hauríem de reformular la nostra manera de viure i entendre el 
món. El consum excessiu i innecessari hauria de frenar, donant pas, 
cada cop més, a una economia basada en les necessitats fonamentals, 
doncs l’energia que tindríem al nostre abast no podrà mantenir eco-
nomies com les actuals.

1.3 Els pics dels recursos de la mà dels energètics

Nombrosos elements han superat ja el seu zenit d’extracció o bé 
son a prop d’arribar a ell, i alguna de les evidències d’això és per 
exemple el descens de la llei de mines que es dona a diversos mate-
rials d’arreu del mon com ara l’or, el níquel, l’urani, el plom, el zinc, 
la plata, la bauxita o el coure. Molts minerals, els menys abundants, 
es solen extreure mitjançant un tractament de la ganga d’explotar un 
altre mineral. Per tant, si no hi ha una concentració rellevant de l’al-
tre mineral la mina es deixa d’utilitzar. 

 

Taula 1. Pics d’extracció i usos de diferents elements.

Donats aquests factors, els autors assenyalen que en les pròximes 
dècades sorgiran problemes d’accés a quantitats importants de molts 
metalls. 
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1. Or: Pel que fa a l’or, el seu us estratègic principal és com 
a reserva de valor. El probable augment del preu en el mer-
cat, degut a la seva tendència a l’escassetat, farà disminuir la 
liquiditat que qualsevol moneda requereix, dificultant el seu 
ús  La quantitat d’or present al mon està molt per sota de la 
suposada quantitat de riquesa.

2. Coure: El coure és el tercer mineral més usat després del 
ferro i l’alumini, i la seva substitució funcional és complicada. 
Es calcula que el seu pic es produirà en la dècada del 2020. Si 
el preu del coure puja, es limitarà l’extensió de la xarxa elèc-
trica intel·ligent basada en energies renovables. Serà difícil 
mantenir la xarxa elèctrica ja existent, i a tot això s’ha d’afe-
gir que el robatori de cables serà més rentable. L’avantatge 
d’aquest mineral és que pot ser parcialment reciclable.

3. Metalls escassos: Alguns metalls escassos, com els que 
s’utilitzen en el camp de l’energia, com ara en els equips 
elèctrics i electrònics (tàntal, indi, gal·li, germani, pal·ladi), 
a la solar fotovoltaica (tel·luri, gal·li, germani, indi), la eòlica 
(neodimi, disprosi), bateries (cobalt, liti) o la catàlisi (platí, 
pal·ladi) . El seu reciclatge és complicat, ja que és molt costós 
econòmica i energèticament, i a vegades el material pot ser 
consumit en el procés. A nivell geopolític s’ha de destacar que 
quasi tota la extracció està concentrada a la Xina. Els seus pics 
d’extracció es calculen que tindran lloc passat 2040.

4. Fòsfor: Dels fertilitzants utilitzats industrialment, el fòs-
for és el que abans escassejarà. La font mineral comença a ser 
cada cop més inaccessible, i les fonts biològiques com els ex-
crements no donen per a sostenir la demanda actual. El fòsfor 
imposa un límit físic important a la agricultura industrial, de 
la qual depèn la majoria de l’alimentació mundial. El seu ze-
nit, si no s’ha donat ja, no serà més tard de la dècada de 2030. 

El pic de diversos materials es produirà en un context de restricció 
energètica, i això empitjorarà encara més la situació, ja que la mi-
neria i el processat dels minerals consumeix al voltant del 6-10% de 

la energia mundial. Les millores en la tecnologia han permès reduir 
el consum energètic pel que fa al estat químic en el que es troba la 
substància, però no han pogut frenar el creixement exponencial del 
consum per la disminució de la llei.

Enfront aquests límits es plantegen tres alternatives: 1) la explota-
ció dels recursos al mar o els dissolts en l’aigua; 2) el reciclatge i 3) la 
substitució dels elements més escassos per altres de més abundants. 

1. Recursos marins: Sota el fons marí semblen existir im-
portants dipòsits de minerals amb lleis similars a les terres-
tres. Malgrat això, els costos de la seva extracció es disparen 
degut a la dificultat d’explotar les mines al mar, per exemple 
l’ús de robots a molta distància en medis marins corrosius. 
Fins ara hi ha molt poques mines marines en explotació.

2. Reciclatge: Un primer problema del reciclatge és que 
gairebé no s’està duent a terme, i en part perquè no existeix 
una política pública apropiada. Un segon problema resideix 
en la dificultat de reciclar molts additius que s’afegeixen als 
materials, com la pintura o les capes de plàstic. Finalment, 
existeix el problema de base: que, com al cas de l’energia, la 
matèria també es degrada, i necessita de més matèria i ener-
gia per al seu reciclatge.

3. Substitució: Segons els autors, això és cada cop més una 
necessitat més que una opció. Això implica reduir les presta-
cions, una menor disponibilitat -ja que existeixen substituts, 
però en menors quantitats- i en ocasions la impossibilitat de 
sostenir tecnologies. 

La disponibilitat d’aigua també està minvant. La recàrrega dels 
aqüífers s’ha anat reduint degut a diversos factors antropogènics. 
Entre ells, la compactació i la impermeabilitat del sòl, la modificació 
dels cursos de l’aigua o el canvi climàtic. Per altra banda, s’està ex-
traient aigua per sobre del ritme de reposició dels aqüífers, especial-
ment als països amb més volum de regadiu com ara la Xina, l’Índia, 
Pakistan o els Estats Units.  Als problemes d’escassetat es sumen els 
de qualitat, especialment a zones d’alta incidència d’agricultura in-
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dustrial o d’abocaments. 
Els països que estan consumint aigua per sobre de les seves reser-

ves i fonts fluvials estan veient com en paral·lel es redueixen les se-
ves collites. Alguns exemples son Síria, Iraq, Iemen, Aràbia Saudita, 
Xina, la plana del aqüífer Ogallala, l’Índia o Mèxic. Les alternatives 
existents per pal·liar problemes com aquest o per prevenir situacions 
com la restricció d’accés a aigua en les ciutats no fan viable el soste-
niment d’aquest sistema. En primer lloc, la capacitat d’embassament 
d’aigua a nivell mundial està a prop del màxim. Segon, la capacitat 
de les dessalinitzades és petita (la qual cosa fa difícil que aquesta si-
gui una alternativa per l’agricultura de regadiu). I finalment, l’aigua 
tendeix a dissoldre substàncies que l’embruten, amb la qual cosa es 
dependrà de fluxos d’energia que la netegin, i amb això s’introdueix 
una altra variable d’inseguretat. Pel que fa al sòl fèrtil, no és un aspec-
te que destaqui per ser renovable, i l’erosió creixent al món complica 
el seu ús. 

 
1.4 El major canvi climàtic de la història de la humanitat

El col·lapse de l’economia mundial es deurà a factors com el pic 
dels combustibles fòssils i l’escalfament global: un canvi climàtic és 
un problema energètic i material, doncs significa una disminució de 
la disponibilitat de recursos pels éssers humans com pot ser els ali-
ments, la terra fèrtil, la regeneració dels ecosistemes explotats i els 
materials reciclables; sumant-hi que ja no tenim una font d’energia 
de gran rendiment/preu com el gas, el petroli o el carbó per extraure, 
transportar o transformar els recursos. No obstant, les conseqüències 
d’aquest augment de la temperatura seran majors que els problemes 
socioeconòmics. Segons dades del Panell Intergovernamental sobre 
el Canvi Climàtic (IPCC) amb un increment de 0,99 ºC entre 1880 
i 2016, s’està generant un desequilibri entre els ecosistemes i els és-
sers vius; si l’escalfament global supera els 1,6 ºC respecte les etapes 
preindustrials, desapareixeran des del 9% fins al 21% de les espècies. 
Però si s’arriba fins els 2.9 ºC, l’extinció podria arribar a afectar al 

21% i 52% de les espècies existents.
A diferència de canvis climàtics anteriors, aquest cop el canvi 

climàtic no és degut a una variació en la posició de la Terra, sinó de 
l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle que provoquem els humans, 
principalment el CO2 i el metà. El primer és generat per la crema de 
combustibles fòssils i la deforestació, mentre que el segon és generat 
sobretot per l’augment de la ramaderia, la putrefacció als abocadors 
i les fuites en l’explotació de gas natural. Val a dir que el comerç, el 
transport aeri massificat i la indústria d’exportació de països indus-
trials tenen un gran protagonisme en aquest augment d’emissions.

Els bucles de retroalimentació positius i les seves implicacions
Una de les claus més importants dels sistema climàtic és la seva 

complexitat, motiu pel qual el seu comportament és no-lineal. Aques-
ta no linealitat és provocada per uns processos  de realimentació po-
sitiva que apareixen després d’haver passat un límit físic. Per exem-
ple, els embornals de carboni passen de ser absorbents a emissors 
nets, en són exemple algunes zones del mar Bàltic o l’agricultura. Per 
una altra part, el sistema climàtic conté elements que retarden les va-
riacions climàtiques, com és el cas dels oceans o les regions gelades, 
els quals tenen un gran paper en l’absorció d’una part de l’augment 
d’energia en la Terra com a conseqüència de l’augment de l’efecte 
hivernacle. 

-Acidificació dels oceans i pèrdua del seu potencial amor-
tidor: L’oceà ha dissolt al voltant del 30% del CO2 emès, el 
que ha causat la seva acidificació. D’aquesta forma, el pH de 
la superfície oceànica ha baixat des de la Revolució Industrial 
i ho seguirà fent a un ritme molt superior al dels últims 20 
milions d’anys. Cal tenir en compte que al voltant del 60% de 
l’increment d’energia neta de la Terra com a conseqüència de 
l’augment de l’efecte hivernacle entre 1971 i 2010 ha estat ab-
sorbit per la capa superior dels oceans, fins a uns 700 metres 
de profunditat, i un 30% en les capes profundes. De manera 
que l’oceà ha estat un amortidor del canvi climàtic gràcies a 
la seva inèrcia tèrmica. No obstant, aquest amortidor s’està 
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esgotant.
-Increment del nivell del mar i dels fenòmens meteorolò-

gics extrems: El nivell del mar ha pujat 22,6 cm entre  1880 i 
2013. Això està sent conseqüència sobretot de l’expansió tèr-
mica dels oceans i del desgel dels glaciars, destacant els de 
Groenlàndia. Si es fonessin la meitat dels glaciars d’aquesta 
zona i de l’Antàrtida occidental, el nivell del mar pujaria uns 
6-7 m, si es fonessin totes les masses de gel del planeta, l’aug-
ment arribaria a més de 75-80 m. Més de 400 milions de per-
sones viuen en costes a menys de 5 metres sobre el nivell del 
mar i més de 1.000 milions a menys de 25 m, generant des-
plaçaments massius de la població: els refugiats ambientals. 
També s’espera la salinització d’aqüífers d’aigua dolça per in-
trusió salina.

-Desgels de glaceres i aigües marines: Les glaceres s’estan 
fonent cada cop més ràpid a tot el planeta i aquest procés afec-
ta a la circulació termohalina. Aquest fenomen pot modificar 
la Corrent del Golf, refredant l’hemisferi nord amb impactes 
greus sobre la producció d’aliments, doncs la maduració de 
les collites de cereals depèn de les altes temperatures estivals. 
A part, la reducció de superfícies gelades disminuirà l’efecte 
albedo augmentant encara més la temperatura del planeta.

-Desgel del permafrost i alliberament del metà oceànic: 
El permafrost és el sòl congelat permanentment que es troba 
a 0-6m de profunditat. Aquesta superfície compta amb una 
quantitat de carboni similar a tot el present actualment en 
l’atmosfera en forma de CO2 i de CH4, així que l’alliberament 
d’aquest gas a l’atmosfera crea un altre bucle de realimenta-
ció positiu. També hi ha grans quantitats de metà retingut en 
els fons oceànics. Aquestes formacions són només estables a 
grans pressions i baixes temperatures : Si la temperatura de 
l’aigua augmenta fins a un punt, l’equilibri podria trencar-se 
i alliberar una altra gran quantitat de CH4 en un espai de 
temps molt breu.

-El sistema sòl-vegetació com emissor net de  CO2 i el pa-
per del vapor de l’aigua: El sòl ha absorbit aproximadament 
el 30 del CO2 emès per l’ésser humà. No obstant, pot arribar 
un moment que es converteixi en un emissor net de Gasos 
d’Efecte Hivernacle, degut a l’accelerament de la descompo-
sició del sòl, l’augment d’incendis, a sabanització de boscos 
tropicals i la disminució de la capacitat fotosintètica de les 
plantes degut a l’ozó troposféric, el que suposa una contribu-
ció addicional al increment de CO2 atmosfèric.

Per altra part, una de les conseqüències de l’augment de la tem-
peratura és l’increment de l’evaporació de l’aigua, Els núvols, re-
flecteixen part de la radiació solar, refredant el clima; però el vapor 
d’aigua és un Gas d’Efecte Hivernacle, de manera que l’increment de 
vapor d’aigua realimentaria l’escalfament global.

Cap a nous equilibris climàtics?

La temperatura del planeta seguirà augmentant després de 2100 
si no es produeixen els processos de reforestació. Fins i tot deixant 
d’emetre Gasos d’Efecte Hivernacle, la temperatura no es mantin-
dria. Això es deu a que el 15-40% del CO2 emès seguirà a l’atmosfera 
durant més de 1.000 anys. Un segon factor és que, de la mateixa ma-
nera que els oceans estan absorbint una part considerable del calor 
i això està retardant l’augment de la temperatura, el procés invers 
també es produirà. Això es pot prolongar des 500 anys fins a milers. 
De manera que el canvi climàtic antropogènic ja és irreversible. La 
qüestió és la gravetat de la situació a la que podem arribar.

Interrelació del Pic de combustibles fòssils i l’escalfa-
ment global

Conforme vagi sent més difícil accedir als combustibles fòssils, el 
seu ús disminuirà i també l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle. La 
qüestió és si la caiguda en l’ús dels fòssils serà  suficientment ràpida 
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per impedir que el canvi climàtic es dispari al activar els bucles de 
realimentació positius. Algunes raons per pensar que el pic del petroli 
no resoldrà per si mateix el problema del canvi climàtic:

-  Les reserves de combustibles fòssils són molt superiors 
a les que dispararien l’escalfament global si s’utilitzessin. Tot 
i que ja hem argumentat que aquestes reserves mai s’utilitza-
ran en la seva totalitat, avenços tecnològics podrien permetre 
fer-ho amb major mesura que la de les possibilitats actuals i 
poden fer augmentar la concentració de CO2  per sobre  de 
400 ppm al 2100.

- El petroli i el gas no convencional, al necessitar més ener-
gia per a la seva extracció, emeten més CO2 que els conven-
cionals, fent que les emissions puguin fins i tot augmentar en 
un escenari de consum decreixent. En el mateix sentit, la dis-
minució inicial de la disponibilitat de petroli farà que creixi 
el consum de carbó i aquest emet més CO2 que el petroli i el 
gas. A més, la fractura hidràulica, molt contaminant, és més 
econòmica que la perforació en aigües profundes. 

- La reducció de la contaminació com a conseqüència de la 
baixada de l’activitat econòmica per la crisis reduirà l’emissió 
d’aerosols, que refreden el clima.

- Un retorn a l’ús de la biomassa com a font energètica 
principal implicarà un augment del canvi de l’ús del sòl i, per 
tant, més fum a l’atmosfera.

En base a la crisis econòmica alimentada per l’escassetat energè-
tica, es calcula que les emissions de GEI antropogèniques estaran en 
2030 en el 40% de les existents a 2010. En l’escenari que marca el 
IPCC (2013), per evitar el canvi climàtic les emissions al 2030 hau-
rien de ser un 84% les de 2010. Per tant, és d’esperar que l’esgota-
ment de combustibles fòssils no resolgui per sí mateix el problema 
del canvi climàtic.

1.5 Fallida de les bases de reproducció social

Les societats humanes som altament dependents de l’esfera social 
i ecològica, i necessitem ambdues  per poder seguir subsistint. No 
obstant, i malgrat ser la base de la reproducció social, tant una com 
l’altre estan totalment invisibilitzades, doncs el mercat capitalista es 
regeix per màximes utilitaristes i  d’immediatesa.

Durant la darrera dècada, amb la desmesurada colonització dels 
mitjans tecnològics en la nostra vida quotidiana, semblava que els 
recursos digitals havien suscitat un distanciament humà. És indis-
cutible que la tecnologia rebutja algunes parts del context, però en 
selecciona d’altres. Emperò, la inesperada pandèmia de la Covid-19 
i la imposició del confinament han posat l’accent en la necessitat del 
col·lectiu i dels sistemes de cura per a sobreviure.

A més, és en aquesta situació de pandèmia, d’incertesa i vulnera-
bilitat, que s’ha recalcat la nostra dependència als recursos naturals, 
bé sigui en forma d’aliments o principis farmacològics, entre d’altres. 
Ens endinsem doncs a la paradoxa on la humanitat encara que té 
una organització́ de vida més complexa, es mou en termes de més 
fragilitat.

Descriurem aquesta fragilitat en dos apartats: el primer d’ells fent 
referència a la crisi ecològica, i el segon, a la crisi del sector de la cura.

El col·lapse de les funcions ecosistèmiques

El medi ambient desenvolupa un paper fonamental en la localit-
zació, distribució i organització de la població. Els factors clima, fer-
tilitats dels sòls, temperatura o precipitacions actuen com a principis 
ecològics que determinen la repartició humana. Aquells pobles amb 
característiques naturals comunes poden adoptar actituds sociocul-
turals molt similars.

Les cures ecosistèmiques es basen en la necessitat i dependèn-
cia que tenim els essers humans de la biosfera. La biodiversitat que 
aquesta ens aporta fa que el nostre sistema funcioni, ja que és la base 
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del capital, és irreemplaçable i, en definitiva, és la base de la nostra 
existència. L’aire i l’aigua netes, la fotosíntesis, regulació́ del clima, 
creació́ de sòls fèrtils, la pol·linització́, control de l’erosió́ i recur-
sos naturals. Què seríem sense ella? Doncs portem molts anys ex-
plotant-la. Ara, ha arribat tal punt de degradació́ que el sistema, el 
qual ha basat la seva sostenibilitat en ella, està començant a notar les 
conseqüències dels seus propis actes. El canvi climàtic, la degrada-
ció́ d’ecosistemes fins al punt que no poden recuperar-se una vegada 
els deixem d’explotar, l’escassetat de combustibles fòssils, etc. L’esser 
humà̀ encara no s’ha adonat que “està tallant la branca on està as-
segut”.

En el nostre sistema mundial actual, caracteritzat per un centre 
dominant i un subsistema perifèric dependent, la forma de domini 
colonial ha alterat violentament aquesta relació home-medi ambient  
en la recerca constant de la satisfacció capitalista. La perifèria busca 
la adaptació d’un sistema econòmic, tot utilitzant el seu medi ambient 
natural a les exigències del centre dominant, provocant la ruptura de 
l’harmonia entre sistema natural i sistema social.  

Els efectes sobre els ecosistemes a expenses del capitalisme són 
mes greus que els associats a una senzilla disminució de la fertilitat 
dels sòls, doncs el procés d’homogeneïtzació redunda en una dismi-
nució de la diversitat, fent l’ecosistema més fràgil, inestable i vulne-
rable. Però, aquestes conseqüències no s’aïllen a l’esfera ambiental, 
sinó que es traslladen també a les poblacions humanes, doncs un 
medi ambient alterat ens fa més susceptible a qualsevol adversitat.

Un exemple molt clar de com la destrucció ecosistèmica ens porta 
també a l’autodestrucció són els salts vírics entre espècies. Malgrat i 
no saber-se amb exactitud l’origen del covid-19, la comunitat cientí-
fica reconeix que aquest de procedència animal. L’alteració de l’ordre 
natural ens està portant a estar en contacte amb espècies d’animals 
salvatges que actuen com a vectors de malalties.

A més, ara ens enfrontem a una realitat que ningú s’esperava. En 
cas de que tingués lloc una reducció de la pressió sobre la biosfera, 
això  no portaria un benefici global ni ràpid ni obvi, doncs la relació 

de dependència entre home-natura és totalment bilateral. Les cons-
tants alteracions del medi provocades per l’ús de productes químics 
com ara pesticides i fertilitzants s’han traduït en noves formes de 
subordinació dels ecosistemes, els quals no podrien tornar a una re-
gulació natural.

La crisi dels sistemes de cura

Les cures donades o rebudes entre persones d’un col·lectiu és un 
tema sistemàticament invisibilitzat. Últimament, però̀, la poca im-
portància que se li ha donat ha començat a tenir efectes en la dinàmi-
ca del sistema en què vivim. Aquest concepte és la reproducció́ so-
cial, definida com la sostenibilitat de la vida i la reparació́ de danys, 
altrament dites cures físiques i emocionals. Aquesta inclou les cures 
individuals com menjar, està saludable i tenir suport emocional; les 
cures socials com la cohesió́ social; i les cures ecosistèmiques com el 
dret a la qualitat ambiental.

Sempre ha existit una economia de cures en paral·lel als altres for-
mats econòmics, una economia que contempla aquells factors que el 
capitalisme ignora, com ara els afectius. Des de l’inici del patriarcat 
han estat les dones les protagonistes d’aquesta economia no recone-
guda i no remunerada. Avui dia, això ha empolsinat, però no repartint 
aquestes tasques a ambdós sexes, sinó incorporant a les dones mas-
sivament al món laboral, mantenint conjuntament el seu rol d’assis-
tència a la llar. Ara la dona no es fa càrrec de les feines domèstiques, 
sinó que té una doble jornada i una pitjor inserció laboral. Segons l’ 
Institut Nacional d’Estadística (2019) les dones espanyoles realitzen 
gairebé el doble de treball no remunerat que els homes, demostrant 
que  la crisi de la cura no és més que una simbiosi entre capitalisme 
i patriarcat.

Els intents de sustentació del capitalisme passen per l’assignació  
de les dones de més tasques de cura de forma gratuïta a les llars. 
D’aquesta manera es genera un estalvi per a una economia exhausta i 
es cobreixen les deficiències de mercat, naturalitzant una vegada més 
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les diferències de gènere. Tot el que no cobreix l’estat recau en les 
llars, concretament en les dones.

És en aquests dies de confinament quan les tasques de cura han 
avançat a primera línia de guerra. Cura als malalts, cura a les perso-
nes de risc, cura a les persones dependents... Tot aquest treball in-
visibilitzat i silenciat està prenent presència, s’està fent notar, i, per 
primera vegada, s’està reconeixent.  

1.6 La tecnologia no resoldrà els problemes ambientals i 
socials

Davant la crisi sistèmica que tenim a sobre, les instàncies de po-
der ens proposen nous paradigmes per sostenir el creixement en el 
context actual, per exemple, el capitalisme verd. Cal doncs, revisar 
sobre quins mites es sostenen aquests nous paradigmes que pretenen 
conjugar el creixement i la sostenibilitat.

El mite de l’eficiència

Aquest mite proposa que l’eficiència és una de les solucions als 
problemes energètics i materials.  En certa mesura, la tecnologia pot 
incrementar temporalment la Taxa de Retorn Energètic (TRE) en al-
guns casos, però hi ha uns límits insuperables i fins i tot efectes se-
cundaris adversos.

En primer lloc, les suposades mesures d’eficiència a les regions 
centrals, no són més de deslocalitzacions de processos més consumi-
dors de matèria i energia cap a zones perifèriques. En segon lloc, en 
un escenari de creixement, per exemple d’un 3% durant mig segle, 
per aconseguir que l’eficiència comporti una reducció, per exemple 
d’emissions, caldria una eficiència amb una «factor 45», quelcom 
inexistent. Ensopeguem amb l’efecte rebot o «paradoxa de Jevons», 
que descriu com l’eficiència, a la pràctica, estimula la producció i el 
consum. Per tant, l’eficiència sense reducció  no serveix.

El mite de la desmaterialització

En aquest supòsit s’afirma que l’economia capitalista pot seguir 
creixent reduint el consum d’energia i matèria. En realitat, l’aparent 
«desacoblament» entre consum energètic i creixement econòmic en 
espais centrals es deu bàsicament a un exercici de comptabilitat cre-
ativa, per exemple comptabilitzar l’energia elèctrica en comptes de 
veure la magnitud del carbó o petroli que s’ha cremat per generar-la. 
Usant indicadors com la Emergia (energia útil usada per generar un 
producte) aquests desajustos es corregeixen. De fet, la segona llei de 
la Termodinàmica ens determina que qualsevol ús de l’energia impli-
ca inexorablement la seva degradació.

El mite de la ciència i la tecnologia

El gran mite del capitalisme és el progrés, que es tradueix en que 
la ciència i la tecnologia poden superar qualsevol obstacle. Malgrat 
tot, hi ha límits que no es poden solucionar i alguns d’ells superen 
les capacitats humanes. En primer lloc, la tecnologia no pot generar 
energia ni materials, per tant, no es pot resoldre el problema de fons. 
En segon lloc, l’ésser humà no és ni omniscient ni omnipotent, sinó 
que sempre tindrà disponible una informació limitada i cometrà er-
rors. En tercer lloc, no és possible resoldre els problemes ambientals 
per la via tecnològica sense crear nous problemes, és a dir, augmen-
tant l’entropia en algun lloc del planeta. 

A part, ens trobem amb la llei dels rendiments decreixents, és a 
dir un descens continuat en les mesures de millora en l’eficiència, 
demostrada per la minvada de millores en l’eficiència dels darrers 
cinquanta anys, que ha passat del 2-4% anual, a menys del 0,5%.

El capitalisme verd no és la solució

Darrerament, el New Green Deal ens proposa una transició ener-
gètica sense qüestionar la lògica del capitalisme global basada amb el 
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creixement i l’acumulació. No només això, aquesta via intenta treure 
profit de la crisi ambiental a través de la privatització del medi ambi-
ent, les noves tecnologies i la creació de nous mercats financers. En 
aquest avanç de la mercantilització y especulació dels recursos del 
planeta, res no escapa: recursos minerals, l’aprofitament del sol, l’ai-
gua, recursos pesquers, llavors; però també el coneixement i la cultu-
ra ancestrals a través de drets de propietat intel.lectual. 

En el terreny tecnològic s’aposta per les patents de nous cultius 
resistents a condicions climatològics, la biologia sintètica, la geoin-
genieria o els agrocarburants. En un escenari d’emergència climàtica 
s’ha apostat per la posada en marxa de mercats d’emissió de CO2, o 
els “bons catàstrofe”, és a dir, assegurances davant futures catàstrofes 
naturals que es titularitzen als mercats financers.

Així doncs, assistim a una transició cap a un New Green Deal em-
marcat en un transfons especulatiu i basat en la promesa d’un futur 
amb grans beneficis perquè l’economia segueixi creixent. Malgrat els 
límits físics del planeta, el Business as usual seguirà sent el patró de 
les pròximes dècades.

2. Llarg declivi que transformarà les 
societats 

El declivi energètic marcarà un punt d’inflexió històric que pro-
vocarà el col.lapse del sistema urbà-agro-industrial, així com possi-
blement també la civilització que ha dominat els darrers mil.lenis. 
Una crisi civilitzatòria que capgirarà l’organització social i el model 
econòmic. També obrirà una finestra d’oportunitats per l’activació de 
canvis ecomunitaris.

2.1 El paper dels col.lapses socials en els ci-
cles històrics

L’evolució de sistemes complexos, com els que vivim immersos, té 
una evolució cíclica que porta implícita l’aparició de col.lapses histò-
rics. Estudis han abordat la teoria de sistemes, identificant compor-
taments comuns en sistemes complexos.  La complexitat del siste-
ma fa que s’afegeixin propietats que excedeixen  les propietats de les 
parts que composen el sistema, i aquestes propietats (que anomenem 
emergents per ser propietats noves del propi sistema) condicionen el 
comportament dels nodes o entitats que composen el sistema. Una 
segona característica és que aquests sistemes poden, alhora, estar 
composats d’altres sistemes complexos, el que s’anomena panarquia. 
Aterrant-ho al món on vivim,  la societat és un sistema composat per 
éssers humans, que alhora són un sistema complex composat de sub-
sistemes com l’aparell digestiu, i així fins arribar a altres subsistemes 
composats per entitats i les seves relacions. Alhora, els sistemes son 
dinàmics i canvien continuament al voltant d’un ordre determinat, 
del qual la seva resiliència depèn de la seva capacitat per mantenir la 
estructura dinàmica enfront a diferents pertorbacions que els poden 
portar a nous equilibris dinàmics.

Per la seva banda, la complexitat dels sistemes és avaluada per 
quatre característiques:
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1. El número de nodes que el conformen
2. La interconnexió entre aquests nodes
3. La diversitat de nodes existents
4. La informació que existeix i flueix

Aquests elements, però, son merament quantitatius; no ens indi-
quen res sobre la qualitat de la informació del sistema (per exemple: 
si la informació és rellevant o si és soroll) o la naturalesa de les inter-
connexions (per exemple: si són jeràrquiques o horitzontals). Els sis-
temes necessiten captar energia o matèria per mantenir-se, i aquesta 
funció és possible gràcies a “estructures dissipatives” que aconse-
gueixen mantenir l’ordre del sistema a partir del consum d’energia 
i/o matèria. De fet, quan més complexitat tenen els sistemes, més 
energia necessiten.

Retornant a la idea de que un sistema complex està a la vegada 
conformat per altres sistemes, trobem que cada sistema té dues fun-
cions:

1. Donar estabilitat al sistema; importància dels nivells 
“macro”.

2. Aportar innovacions per a canvis que són continus; im-
portància dels nivells “micro”.

Els nodes que composen el sistema actuen a una escala local, mi-
cro, però poden tenir efectes a nivell global, macro. A més, en els sis-
temes existeixen relacions de causa-efecte però també existeixen si-
nergies i altres comportaments no-lineals, on una petita pertorbació 
pot generar grans canvis i fins i tot irreversibilitats. Més enllà de la 
complexitat d’un sistema, cal parar atenció a altres característiques, 
com són la vulnerablilitat i la resiliència.

Els sistemes tendeixen a evolucionar cap a major complexitat, i en 
la transició entre diversos estats d’equilibri es donen diverses fases, 
entre les que l’autor en destaca tres: arrencada, acceleració i estabi-
lització.

  

Figura 1. Fases de transició en sistemes complexos
 
En el gràfic (Fig. 1) podem veure com un sistema evoluciona en el 

temps fins a arribar a l’estabilitat. El major grau de desenvolupament 
es dona en la fase d’acceleració. Un aspecte rellevant de la complexi-
tat creixent dels sistemes és la seva pèrdua de resiliència. A mesura 
que un sistema es fa més complex i les seves baules s’especialitzen i es 
fan més complexes, el sistema es va tornant més rígid i perd resilièn-
cia. Els principals aspectes que contribueixen a la pèrdua de resilièn-
cia d’un sistema complex, segons els autors, són cinc: i) la pèrdua de 
capacitat evolutiva a partir de l’adaptació a unes condicions determi-
nades; ii) la disminució de nodes generalistes que afavoreixen l’adap-
tabilitat; iii) la pèrdua de la necessitat d’innovar quan el sistema és 
eficient; iv) la major connectivitat, que fa que els impactes es puguin 
propagar millor i afectin a més parts del sistema; v) la major depen-
dència d’energia i matèria que sostingui aquests nodes més especia-
litzats i més connectats, i vi) a llarg termini, els sistemes es troben 
amb el problema de la degradació entròpica de la matèria disponible.

No obstant, assenyalen els autors, no en tots els sistemes comple-
xos es produeix un creixement continuat de matèria i energia; per 
exemple, les primeres societats agrícoles van arribar a un punt estable 
que no va requerir l’augment del consum. No obstant, els posteriors 
sistemes estatals de les societats dominadores com el capitalisme 
agrari o el capitalisme fòssilista sí van implicar un augment conti-



42 43

En la espiral de la energíaLa crisis energètica i el col·lapse del sistema

nuat de l’energia i la matèria. Les societats dominadores també veuen 
vulnerada la seva resiliència per nous factors que podem incorporar 
als anteriors: i) tendeixen a sobrepassar els recursos disponibles; ii) 
la xarxa de relacions està molt focalitzada en pocs nodes (p. ex. bancs 
o ciutats), de forma que el col·lapse d’aquest nodes s’expandeix a tot 
el sistema; iii) el creixement continuat de la complexitat porta a la 
llei de rendiments decreixents. Aquesta llei estipula que l’augment 
continuat de la complexitat porta a un punt on els rendiments són 
decreixents, ja que els costos del manteniment de la complexitat del 
sistema augmenten més ràpid que els fluxos energètics disponibles 
(Fig. 2).

  

Figura 2. Retorn marginal de l’increment de la complexitat

 La creixent complexitat d’un sistema complex el fa poc flexible 
i aquesta rigidesa comporta una   pèrdua de resiliència. En cas de 
perturbació, un sistema poc resilient pot sofrir diversos canvis que 
pertorbin el seu estat actual i el fan transicionar cap a una nova es-
tructura. Els autors esmenten tres tipus de transicions: el “salt enda-
vant”, crisi i col·lapse.

- Salt endavant: Aquestes formes de transició suposen un 
increment de la complexitat, i per tant necessiten de l’adquisi-
ció de noves fonts d’energia que permetin aquest canvi estruc-
tural. Les societats dominadores poden conquerir nous terri-
toris per tenir accés als recursos necessaris per a completar 

aquesta transició.
- Crisi: Les crisis redueixen la complexitat social i des-

trueixen part de la estructura, situant els costos del seu man-
teniment en nivells assumibles. Les crisis no suposen gene-
ralment un canvi en la forma d’organització que adopta el 
sistema, sinó mecanismes que tracten de sostenir la estruc-
tura vigent. Son pròpies dels sistemes socials en estat esta-
cionari.

- Col·lapse: Si el sistema no evoluciona cap a un sistema 
estacionari, és probable que col·lapsi. Els col·lapses suposen 
el canvi radical de la estructura d’un sistema, i en el cas de 
les societats dominadores suposa el descens de població, d’es-
pecialització social, d’interconnexions i altres aspectes essen-
cials d’aquestes societats.

Les fases prototípiques d’un col·lapse són: i) el col·lapse inicial, 
en el que disminueix la complexitat i augmenta la resiliència; ii) apa-
reixen nous nodes i noves connexions, la complexitat torna a créixer i 
els recursos, abans sobreexplotats, ara es recuperen; iii) creixement, 
desenvolupament de les innovacions exitoses; iv) especialització dels 
nodes del sistema, augmenta la connectivitat i l’eficiència, però dis-
minueix la resiliència. L’aparició d’una crisi en aquesta fase ens por-
taria del punt iv) al punt iii), i en cas de donar-se un salt endavant el 
sistema aniria del punt iv) al ii).

La profunditat d’un col·lapse en concret depèn de tres factors:
1. El temps que triga a refer-se el sistema.
2. La extralimitació que hagi assolit el sistema.
3. El solapament de diferents nivells de complexitat

El col·lapse d’un sistema es pot transmetre a la resta i fer que la 
fallida sigui més profunda, ja que els cicles es retroalimenten. Un 
exemple clar l’ha percebut la humanitat amb la crisi del Covid-19, on 
una crisi sanitària ha generat una crisi econòmica global sense prece-
dents, provocant pèrdues de llocs de treball, aturada de la producció 
de mercaderies, desabastiments...En resum, la teoria de sistemes ens 
ajuda a visualitzar com el salt tecnològic que encaminem (augment 
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de complexitat) difícilment es podria dur a cap en un planeta on els 
recursos són finits i s’estan esgotant.

 
2.2 L’ inevitable col·lapse de la civilització in-

dustrial 

El sistema socioeconòmic generalitzat actual té alguns elements 
resilients com la capacitat de donar resposta a desafiaments locals, 
donada l’alta connectivitat entre els nodes o el desplaçament del risc 
a altres punts no-centrals a partir de l’enginyeria financera. No obs-
tant això, aquesta gran connectivitat també ve acompanyada d’algu-
nes vulnerabilitats. La gran connectivitat dificulta la resposta als de-
safiaments i fa que el col·lapse d’alguna de les parts afecti el conjunt 
del sistema. Per exemple, la manca de subministrament energètic pot 
afectar el sistema sencer, produint una cascada d’errors sistèmics. Un 
exemple l’hem observat amb la crisi sanitària generada pel Covid-19, 
que s’ha replicat a altres esferes, com l’econòmica i social.

 
Fig 3.Complexitat i interdependència del sistema actual

Un altre dels problemes concrets que s’enfronta el sistema econò-
mic és el de l’escassetat de materials. Segons la Llei del ‘mínim de 
Liebig, el recurs disponible en menor quantitat determina tota la res-

ta. En altres paraules, el sistema és tan resistent com el seu element 
més fràgil, i el peak o zènit de producció  d’alguns materials podria 
suposar que el sistema no funcioni degudament, el que derivaria en 
una cascada d’errors sistèmics. Quan passa això és possible importar 
materials o sol·licitar alguna ajuda d’altres sistemes amb altres fonts 
de recursos, però quan el món està “ple”, quan la globalització ha 
interconnectat a tots els sistemes econòmics, ja no hi ha un “fora”, 
un espai que es trobi fora de la interconnectivitat i al qual es pugui 
acudir en aquestes situacions. 

A més, el funcionament del sistema econòmic global depèn d’uns 
pocs nodes i quan aquests cauen són difícils de reparar, estenent el 
col·lapse a la resta de sistema. Alguns exemples són: i) La dependèn-
cia de la creació de diners (crèdit) per al funcionament de l’econo-
mia. ii) La producció en cadenes globals dominades per unes poques 
multinacionals fa que l’economia depengui del mercat global. iii) Les 
ciutats són vulnerables, ja que depenen de l’obtenció de recursos ex-
terns que s’importen gràcies a grans quantitats d’energia i a un siste-
ma econòmic que permet la succió de riquesa.  La gran importància 
de les ciutats com a nodes de sistema socioeconòmic global descansa 
sobre uns elements inflexibles.

En un sistema com aquest, la causa del col·lapse no seria l’element 
que fallés primer, sinó que seria la pròpia incapacitat de sistema per 
superar adversitats causades per la manca de resiliència. L’eventual 
col·lapse es produiria per l’estrès en diferents plànols de sistema: 
col·lapse d’Estats, crisis monetàries i financeres, bloqueig d’infraes-
tructures com l’elèctrica o el transport, alces en el preu de l’energia o 
materials, etc.

Les vulnerabilitats del capitalisme no es deuen només a aquesta 
jerarquia de connexions, sinó també a les conseqüències de la velo-
citat de les accions econòmiques. Els actors econòmics realitzen els 
seus moviments en favor del benefici i el creixement econòmic a curt 
termini, el que redueix la seva capacitat de reacció i previsió davant 
d’esdeveniments futurs. 

Al costat d’aquests, altres aspectes de vulnerabilitat de sistema so-
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cioeconòmic vigent són: 
i) La gran extracció de materials de la planeta, que limita 

els recursos amb què fer front a possibles adversitats.
ii) La taxa de retorn energètic (TRE) de les fonts d’ener-

gia com els combustibles fòssils no-convencionals o les fonts 
d’energia alternativa -aquelles que podrien substituir els 
combustibles fòssils convencionals que alimenten el sistema 
socioeconòmic avui dia- es troben per sota de 10:1, el que im-
possibilita el manteniment de la complexitat actual.

iii) La manca de diversitat d’opcions que potencialment 
puguin evitar el col·lapse, aspecte que caracteritza les socie-
tats dominadores, les quals destrueixen la diversitat biològica 
i cultural.

iv) La dependència de sistema socioeconòmic en certs ti-
pus de tecnologia fa que estiguem més exposats a certes ame-
naces. Per exemple, una tempesta solar no produiria efectes 
en una societat agrària, on no hi ha aparells electrònics, però 
sí que tindria greus efectes en les societats altament tecnifica-
des i dependents de tecnologies vulnerables a les tempestes 
solars.

v) La gran estratificació social, que intensifica les tensions 
socials.

Finalment, els autors destaquen que no hi ha temps per a una 
transició ordenada a una configuració sistèmica que pugui evitar el 
col·lapse. Només el canvi de la matriu energètica comporta dècades 
en un escenari de disponibilitat energètica a l’alça. Abandonar el 
mode de vida característic de les societats del capitalisme fossilista  
requereix un gran canvi civilitzatori.

A més de les vulnerabilitats dels sistemes socioeconòmics comp-
tem amb les vulnerabilitats cognitives dels éssers humans, les quals 
frustren l’anàlisi i l’acció racional. Els éssers humans tenim limita-
cions per comprendre allò sistèmic i per enfrontar escenaris no defi-
nits, cosa que caracteritza l’eventual col·lapse civilitzatori. A més, el 
col·lapse pot ser un procés lent i de difícil percepció, que es pot  ig-

norar quan el sistema s’estabilitza després d’una crisi. A aquests me-
canismes d’ignorància del procés sistèmic,  s’afegeixen mecanismes 
cognitius en els quals els desitjos o les creences entren en conflicte 
amb la informació disponible, produint efectes de biaixos cognitius 
que dificulten la resposta a temps davant d’un succés d’aquesta mag-
nitud. Juntament amb la raó, les emocions també influeixen en l’ac-
ció, i en ocasions prevalen sobre la raó (p.ex. quan una acció afecta el 
nucli afectiu a curt termini). 

Les emocions a curt termini mobilitzen més que aquelles que s’ob-
tenen a llarg termini, la qual cosa redunda en una desincentivació 
a l’acció en casos com el present. La mandra o l’abúlia també són 
elements que apareixen quan l’acció no troba sentit de causa. També 
cal destacar que la desproporció entre la magnitud del problema i la 
capacitat d’actuació genera impotència i frustra l’acció, així com el fet 
que en les societats individualitzades la cooperació social es val de la 
confiança en els altres, i la falta d’incentius derivada de la necessitat 
de confiar en els altres restringeix encara més l’èxit de l’acció col·lec-
tiva. 

Les quatre opcions teòriques que es contemplaven davant la Cri-
si Global eren: que tot quedi en una crisi, fer un salt endavant, que 
succeeixi un col·lapse ordenat o que succeeixi un col·lapse caòtic. Els 
autors dubten que després de la Crisi Global tot quedi en una crisi, 
ja que, a diferència de les crisis de recursos que succeïen a la Xina 
Imperial, per exemple, a les quals seguien un període d’expansió, en 
l’actualitat l’ús de recursos és molt acusat i la degradació ambiental 
ja molt profunda. Tampoc creuen que succeeixi un salt endavant, en 
la qual es pugui augmentar la complexitat i fer un ús més eficient de 
les propietats dels recursos (com va passar a Anglaterra, en els inicis 
de la Revolució Industrial), ja que caldria canviar l’organització so-
cial i augmentar i intensificar el consum. Segons els autors, això no 
és possible des del pla material-energètic, però tampoc des del pla 
econòmic.

D’aquests punts exposats s’arriba a la conclusió que l’única mane-
ra d’evitar el col·lapse caòtic del capitalisme global és mitjançant la 
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reducció ordenada de la complexitat, un decreixement just. Malgrat 
tot, els autors adverteixen que això no passarà per diversos motius. 
En primer lloc, no hi ha un precedent en la història d’un acostament 
a postures decreixentistes reeixides en societats dominadores; i no 
només això, sinó que l’estratègia de les elits és la del business as 
usual, integrant aspectes de l’ecologisme o el feminisme, però sense 
abandonar les infraestructures i els mitjans típics de reproducció del 
capital. 

Per la seva banda, les polítiques segueixen estimulant els valors 
del creixement econòmic (potenciació de la gran escala, urbanitza-
ció, velocitat, especialització, competició, etc.), fent més inevitable el 
col·lapse brusc. Segons els autors, els poders públics són un pes per al 
decreixement pels següents motius: i) No hi ha un poder polític autò-
nom del poder econòmic. ii) El sistema polític està basat en la recerca 
del benefici individual i crea condicions per la corrupció. iii) Un tre-
ball d’anticipació ordenada al col·lapse tindria poca visibilitat, perquè 
els problemes no succeeixen i això té poc rèdit polític. iv) El gruix de 
la classe dirigent desconeix els problemes i les seves causes. v) Hi ha 
una manca de desig d’executar canvis radicals. vi) No hi ha  un com-
promís governamental internacional per iniciar els canvis requerits.

 Una altra de les grans dificultats d’adoptar un decreixement just 
és que la població no té autonomia. Els individus estan lligats al mer-
cat, ja que no poden produir béns imprescindibles per ells mateixos. 
Per consumir necessiten diners, per obtenir diners necessiten una 
ocupació, i perquè hi hagi llocs de treball cal creixement econòmic.

Aquesta sèrie de punts indiquen que el més probable és que passi 
un col·lapse caòtic d’una dimensió mai vista. Les raons són: que i) les 
societats industrials són les primeres que no depenen de fonts d’ener-
gia renovable, la qual cosa dificulta enormement la transició i la recu-
peració; ii) el grau de complexitat social és molt més gran, i per això 
el recorregut cap a la simplificació també ho serà; iii) la centralització 
dels nodes del sistema és qualitativament inèdita; i iv) actualment no 
hi ha un “fora” del sistema-món, no hi haurà regions on refugiar-se, i 
el grau d’extralimitació de les societats és altíssim.

Segons estimen els autors, es donarà un punt d’inflexió cap al 
2030, i la degeneració dels sistemes serà lenta i complexa. En primer 
lloc, els canvis en els fluxos d’energia seran els primers a arribar al 
caure l’ús rendible i comercialització dels combustibles fòssils. Això 
desencadenarà una crisi de sistema monetari i financer que derivarà 
en una desglobalització i decreixement.  Enmig d’aquesta crisi hi 
haurà una diversificació dels Estats en funció al paper que tindran en 
aquest conflicte global interposant els seus interessos. 

Quan la situació de crisi sigui generalitzada i amb aquests canvis 
tan bruscos sobre els quals el sistema actual se sosté,  s’esfondraran 
també la tecnologia, els Estats i les actuals formes de vida generalit-
zades deixant a la vista un nou món desconegut. En aquestes noves 
societats poden obrir-se moltes possibilitats però s’estima que les 
organitzacions socials en eco-comunitats guanyaran valor i pot ser 
que s’obrin conflictes per recursos bàsics. Passarà molt de temps fins 
que lentament els aspectes del món s’estabilitzin de petita a més gran 
escala, començant per la ruralització dels focus humans fins a la reor-
ganització ecosistèmica i climàtica. Lligant aquesta prospecció amb 
l’actual crisi sanitària es poden traçar paral·lelismes amb estimacions 
que es fan al llibre «En la Espiral de la Energia»:  una pèrdua de 
població, una gran crisi econòmica i una recessió de el comerç del 
petroli. No sabem com sortirem d’aquesta situació però pot ser que 
es tracti d’un “rebot de la pedra que cau pel precipici” que metafòrica-
ment es fa servir en el text per a il·lustrar la trajectòria de la caiguda 
de el sistema.

2.3 L’energia i els materials del futur (pro-
per) de la humanitat. Les condicions en un 
«món ple»

Segons els autors, el futur post-col·lapse serà un futur de fonts 
d’energia de característiques quasi antagòniques a les del petroli: se-
ran renovables, poc concentrades, poc versàtils, de difícil emmagat-
zematge i transport, i de baix impacte econòmic i ambiental. Les fonts 
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d’energia seran més diversificades, i el petroli es relegarà a usos com 
el transport, l’agricultura, alguns serveis essencials i l’exèrcit. Mal-
grat això, el cost d’extracció del petroli serà més costosa i s’aprofitarà 
més el carbó, ja que hi ha més reserves, no estan concentrades en uns 
pocs llocs i permet una extracció no tan dependent de la alta tecnolo-
gia, com és el cas de la extracció de petroli. Per la seva part, l’energia 
nuclear quedarà en desús, ja que la seva tecnologia i els costos seran 
progressivament inassolibles. Els plàstics també s’utilitzaran com a 
font d’energia, encara que serà una font poc duradora.

Per altra banda, entre les energies renovables del futur destacarà 
la biomassa pel costat de les energies renovables que necessiten pocs 
recursos i que són d’origen renovable, i l’energia solar, l’eòlica i la 
hidràulica pel costat de les energies renovables de producció indus-
trial. La biomassa pot tenir molts usos (genera electricitat, calor i es 
pot utilitzar com a agrocombustible), és fàcil d’emmagatzemar, fàcil 
també de transportar i es poden utilitzar residus per a la seva fabrica-
ció . Malgrat aquestes propietats, la seva quantitat i qualitat és molt 
menor que la de les energies fòssils, i a més el seu ús es limitarà degut 
als efectes del canvi climàtic i als moviments socials contra la desfo-
restació. Pel que fa a les energies de producció industrial, és probable 
que també decaiguin amb el temps, ja que requereixen de tecnologies 
complexes, a excepció de la hidràulica. A més, probablement s’em-
prin com a fonts de calor i de treball, no d’electricitat.

A més d’aquestes característiques, l’energia disponible al futur 
serà molt menor que l’actual. La TRE de les fonts d’energia post-pe-
troli és molt menor que la dels combustibles fòssils, i de fet probable-
ment el consum energètic baixi fins a acoplar-se amb la biocapacitat. 
Això significa que, a les regions centrals, es podria produir un declivi 
del consum d’energia entorn al 90% en relació al consum actual. 

Altres motius pels quals la potencia renovable disponible serà 
baixa és perquè la transició energètica serà accidentada per diverses 
raons: i) les energies renovables depenen del petroli per al seu des-
envolupament, i el menor accés a aquest primer dificultarà la transi-
ció; ii) bona part dels combustibles fòssils no es destinarà a realitzar 

la transició, sinó a extreure rendiment econòmic i geopolític; iii) el 
col·lapse del sistema de producció global també afectarà també al 
sector de les energies renovables; iv) la privatització i desregulació 
del mercat de les renovables dificultarà la planificació a llarg termini; 
v) finalment, les elèctriques entraran en crisi degut al cost del man-
teniment de la seva infraestructura, a la entrada de les renovables 
al mercat i a la baixada de consum, i això reduirà les inversions ne-
cessàries al sector .

Cal tenir en compte que les generacions futures hauran de dedicar 
una quantitat d’energia major en fer front als efectes socioeconòmics 
del Capitalocè (gestió de residus radioactius, contaminació de l’ai-
gua, erosió del sòl o l’increment de desastres naturals degut al canvi 
climàtic). En segon lloc, molta energia s’haurà d’emprar en la tran-
sició cap al nou sistema energètic basat en les renovables. A més, els 
costos de la transició seran majors quan més baixa sigui la TRE i ma-
jor la intermitència de l’energia disponible. Cal afegir que, a diferèn-
cia de les passades generacions humanes, no podrem valer-nos de 
la infraestructura de la matriu energètica preexistent, basada en els 
combustibles fòssils.

Però després del col·lapse no únicament hi haurà menys energia 
disponible; també menys materials. El pic de nombrosos materials 
bàsics i la menor disponibilitat energètica farà més difícil la extracció 
i processat de materials que requereixen molta energia, com ara l’alu-
mini, el níquel o el coure. Degut a aquestes restriccions, els materials 
del futur hauran de ser accessibles i hauran de tenir propietats que 
substitueixin als materials no accessibles. Aquests poden ser: el sodi, 
el magnesi, l’alumini, el silici, el potassi, el calci, el ferro, l’hidrogen, 
el carboni, el nitrogen, l’oxigen, el sofre i el clor. No per casualitat 
la vida es basa en aquests elements, o al menys no li resulten tòxics, 
cosa fonamental en un context de degradació ambiental.

A banda de la substitució de material, será imprescindible el seu 
reciclatge. El reciclatge dels materials del passat farà que les ciutats 
es converteixin en mines on es s’adquirirà ferro, coure, alumini i tam-
bé generadors de cotxes. Malgrat això, es requeriran coneixements 
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per portar a terme les tasques de reciclatge (p. ex. químics), ja que 
alguns materials com el formigó requereixen un tractament especial 
per a ser reutilitzables.

 

Figura 4. a) Societats amb una alta disponibilitat energètica i amb 
una alta TRE, i b) societats amb una menor disponibilitat energètica 

i una baixa TRE.

Les societats del futur seran unes societats amb una menor dispo-
nibilitat energètica i una menor taxa de retorn energètic (TRE) que 
les societats actuals. Més energia bruta s’haurà de dedicar per extreu-
re nova energia (Fig. 3). A més, amb una menor TRE i una energia 
disponible en fluxos i no en stock, serà necessari emprar més treball 
humà en aconseguir energia. Una menor quantitat d’energia bruta i 
una menor TRE explica que les societats agràries fossin menys com-
plexes socialment que les societats industrials, i igualment passarà 
en el futur. L’estratificació social i l’especialització es simplificaran, i 
bona part de la població es dedicarà al sector de l’agricultura a causa 
de la desindustrialització. La pèrdua d’energia disponible farà que la 
classe capitalista augmenti el treball humà (en temps i número de tre-
balladors), redueixi els salaris i recorri a la “conquesta”  la qual cosa 

dificultarà la reproducció del capital econòmic. Aquests canvis també 
afavoriran l’augment de lluites socials, sobretot degut a l’explotació 
laboral (per pal·liar el descens energètic) i a l’augment del cost de 
la vida. Per contrapartida, les propietats de les energies renovables 
(descentralització, difícils d’acumular, senzillesa tecnològica, no-ri-
valitat, etc.) afavoriran una organització social democràtica, major 
autonomia i menys conflictes geopolítics.

Es produirà una localització i una reducció de les interconnexions 
entre regions. Aquestes característiques fan que el domini torni als 
paradigmes pre-industrials, on el poder és més visible i es dispersa 
més fàcilment, encara que també podran tornar el caciquisme i les 
formes patriarcals anteriors. Ara bé, les formes contemporànies de 
control social no es podran donar, ja que els panòptics actuals (ex. 
Google o la NSA) requereixen molta energia per a processar la infor-
mació, i en un context on la energia és reduïda la capacitat de proces-
sament es reduirà. Segons els autors, l’òptim de la gestió democràtica 
es situa en societats que no són ni molt grans (on hi ha gran comple-
xitat social) ni molt petites (on els conflictes s’enquisten).

Amb la localització de l’acció social es farà evident la importància 
de les relacions directes entre terra i poder, com ja passava a les socie-
tats agràries. Serà central el fet de qui ostenta la propietat, i per tant, 
es donarà una lluita pels elements que fan que la terra produeixi, des 
de l’aigua fins les llavors. 

2.4 L’Ensorrament monetari-financer i pro-
ductiu

Segons els autors, la crisi energètica produirà una forta crisi 
econòmica de la que no hi haurà recuperació estable del creixement. 
La correlació quasi lineal entre l’estat de l’energia i el de l’economia 
s’explica causalment inferint que un augment del preu del petroli, 
per exemple, desencadena un descens del PIB, i no a la inversa. Per 
a aquesta crisi no serviran les polítiques d’Estat keynesianes o neo-
liberals, sinó que seran contraproduents i abocaran al sistema a una 
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fallida més abrupta i profunda. Es produirà una crisi de subproduc-
ció, especialment d’energia i aliments. Serà, per primer cop al capita-
lisme, una crisi de “destrucció destructiva”.

El preu del petroli serà un factor crucial en el desencadenament 
del col·lapse, ja que els costos d’extracció tendeixen cada cop a ser 
més elevats, i per a països com els EE.UU el llindar de la recessió 
econòmica sembla situar-se quan la factura petrolera ascendeix al 
5,5-6,5% del PIB. Malgrat això, fruit de la deslocalització de la indús-
tria més consumidora d’energia a les regions emergents, les regions 
centrals poden pagar més cars els combustibles fòssils abans d’entrar 
en recessió, mentre que en les regions emergents succeeix el contrari.

Trobem escenaris històrics on hi ha hagut carència de combusti-
ble, com a la Segona Guerra Mundial o en les crisis energètiques de la 
dècada del 1970, però en aquests casos no es va produir cap col·lapse 
econòmic. A més, trobem que al 1970 el desajust entre oferta i de-
manda va ser del 5-7% i només va durar uns mesos, mentre que es 
calcula que a l’escenari actual podria haver pics superiors als 150 $/b 
i un desfasament entre oferta i demanda que podrà arribar al 70-90. 
En aquest escenari no hauria possibilitat d’escapar al col·lapse econò-
mic.

Futurs escenaris de preus del petroli

El segle XX es va caracteritzar - a excepció de la crisi dels 70, cau-
sada per raons polítiques - per l’estabilitat i els baixos preus del pe-
troli (20-30 $/b). Aquest va ser un escenari que no es repetirà, ja 
que es produirà una etapa de preus fluctuants que arribaran a pics de 
preus elevats. Les raons són diverses. Entre elles, primer trobem que 
en 2005 va haver un canvi en el patró del preu del petroli, any en que 
es xifra la capacitat màxima de extracció del petroli convencional. 
Només s’ha pogut incrementar el cru a partir dels petrolis no con-
vencionals, que tenen majors costos d’extracció. La TRE del petroli 
és descendent, i la capacitat d’introduir-lo al mercat disminuirà. Afe-
girem que no s’ha de descartar un escenari d’enfrontament creixent 

entre les potències polítiques, el que empenyerà a l’alça la cotització 
del petroli degut a la destrucció d’infraestructures, reducció d’extrac-
ció i un major cost en partides com el control militar del transport, 
l’asseguarança de rutes, embargaments i altres.

L’especulació amplificarà tant les pujades com les baixades del 
preu del petroli. El desequilibri entre oferta i demanda es veurà in-
crementat a curt termini per la especulació. La major capacitat de 
controlar el flux de petroli introduït al mercat, degut al pic d’extracció 
ja superat, implica una major facilitat per a especular amb tal flux i 
amb això exagerar més les fluctuacions de preus. Però a aquesta pri-
mera etapa li succeirà una segona on els preus seran alts i estables, 
degut principalment a l’escassetat de cru. Hi cap la possibilitat de 
que això no succeeixi, però això serà degut a que s’haurà produït una 
caiguda econòmica tal que la demanda serà petita. En aquest cas el 
petroli haurà deixat de ser el motor energètic de les economies.

La crisis econòmica augmentarà la crisis energètica

L’estreta relació entre l’energia i l’economia es manifesta també en 
la retroalimentació positiva que es produirà amb ambdues crisis. La 
crisi energètica contribuirà a desencadenar la crisi econòmica, però 
la segona reforçarà la primera.

Els alts preus de petroli incentivaran l’extracció de fonts de cru 
menys rendibles, però el finançament es reduirà progressivament en 
un context en el que l’augment del finançament és vital per a enfron-
tar els costos d’extracció. Les raons de la reducció del finançament 
son els següents: 1) La demanda energètica es reduirà a causa de la 
crisi econòmica, i això treurà atractiu a la inversió; 2) les inversions 
seran en base a preus fluctuants, el que les fa arriscades i també re-
duirà atractiu; 3) els costos de finançar l’exploració geològica, sumat 
als costos dels eventuals accidents causats pel canvi climàtic, són ma-
jors que els de les explotacions de petroli convencional; 5) una part 
considerable de la infraestructura petroliera s’ha quedat obsoleta, i 
també hi ha escassetat de mà d’obra qualificada, el que suposa majors 
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despeses; 6) els impostos sobre l’activitat petroliera han crescut con-
siderablement als països extractors, i no és probable que això canviï 
conforme avancin els seus problemes fiscals.

En l’actualitat algunes de les companyies petrolieres estan fent fa-
llida. Algunes companyies tenen pèrdues significatives i alguns dels 
jaciments descoberts, per exemple, a Amèrica Llatina, no es poden 
explotar per falta de finançament. L’economia d’alguns països ma-
triu en el mercat del petroli depèn del cru, i al haver augmentat les 
despeses el preu mínim necessari per quadrar els comptes estatals 
continua essent alt. Països com Mèxic, Veneçuela, Brasil, Argentina, 
Bahrain, Líbia, Iran o Noruega estan obrint-se a la inversió estran-
gera per a sostenir la extracció, però les empreses multinacionals del 
petroli estan fent el moviment contrari.

La crisi econòmica també retraurà la inversió sobre les renovables, 
i mentre hi hagi encara disponible carbó, gas o urani la transició ener-
gètica serà més difícil de incentivar.

Fallida del capitalisme financer

L’economia financera és una de les baules més importants del ca-
pitalisme global, però també el més fràgil. La major part de la riquesa 
mundial és possible gràcies a la economia financera, que permet l’en-
deutament basat en la confiança de que es tornaran els préstecs en el 
futur. Però aquesta confiança, que és el mecanisme que justifica els 
deutes, decreix quan les expectatives de saldar el pagament no són 
segures. Però la causa de la crisi terminal del capitalisme global serà 
la falta d’accés a energia i materials abundants. El declivi energètic 
dispararà i farà més volàtil el preu de les fonts d’energia, quelcom 
que el mercat energètic no podrà suportar. Això comportarà que es 
produeixin desabastiments de combustibles fòssils, que juntament 
amb la resta de factors produiran l’ensorrament del sistema moneta-
ri-financer mundial.

Després d’aquest ensorrament el que succeirà serà la caiguda dels 
mercats borsaris. Els inversors tractaran de lliurar-se dels actius vir-

tuals -bons, derivats- i convertir-los en actius més reals -terres, ma-
tèries primeres, energies renovables-. Alguns actius tindran un valor 
nul, sobre tot aquells que tinguin una menor correlació amb elements 
físics o en forma de coneixement aplicable. Això minarà la riquesa 
del sistema financer, així com la seva capacitat de crear diner ja que 
els actius devaluats seran una llosa en els balanços dels bancs, que 
els limitaran a donar nous crèdits. El poder del capital financer des-
apareixerà en gran mesura. Amb el col·lapse del sistema bancari es 
posarà també en risc la infraestructura per a realitzar transaccions, 
i finalment la falta de liquiditat afectarà al conjunt de l’economia. 
L’Estat tractarà d’intervenir a la banca i a les grans empreses que 
depenen d’aquesta per al seu finançament, però no podrà pagar als 
seus propietaris al noi haver diner suficient. Probablement l’Estat no 
pugui aguantar aquesta absorció de deute privat, tampoc l’ajuda del 
FMI que depèn de les injeccions dels propis Estats i tenen una capa-
citat limitada per a crear diner.

El gran problema de la inserció de liquiditat en el mercat es de 
tall físic, no financer. El crèdit és un requisit necessari per a que la 
economia creixi, però també fa falta energia. Sense aquesta, la crea-
ció de diner perd el suport de la credibilitat. Per exemple, durant la 
Gran Depressió els programes d’estímul basats en la creació de diner 
varen funcionar perquè havia al accés grans quantitats de combus-
tibles fòssils molt barats. Ara bé, sense capacitat de créixer, amb els 
tipus d’interès pel terra, sense rescats financers factibles, amb la im-
possibilitat de tornar el deute augmentant els impostos i retallant els 
costos, a l’Estat només li quedaran dues opcions per a desfer-se del 
deute: la primera és la inflació, i la segona és que els governs realitzin 
lleves del deute. Els autors es mostren escèptics a que ocorri una lleva 
del deute que beneficiï al gruix de la població, i assenyalen que més 
bé ocorrerà el contrari. Si una lleva del deute ocorre, s’alimentarà la 
pèrdua de confiança i la destrucció de passius. Al final, l’epicentre 
de l’ensorrament financer es donarà al Centre, on es concentren els 
volums més grans d’acció financera.
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Crisi monetària

La caiguda de la riquesa financera propiciarà la pèrdua de con-
fiança en el dòlar, la principal moneda en que està valorada. No serà 
un valor segur en el que atresorar la riquesa. Juntament amb altres 
causes, el dòlar es devaluarà, i amb això la seva capacitat de finançar 
el deute emetent dòlars.  El dòlar serà substituït per una cesta de di-
vises o per l’or com referencia en el comerç mundial. La quantitat 
d’or disponible és molt inferior a la riquesa circulant, però a mesura 
que aquesta es dilueixi serà possible la tornada de la funció històrica 
de l’or en l’economia. En aquest context, el diner perdrà centralitat 
social i es veurà més com a mitjà de pagament i unitat de compte que 
com a reserva de riquesa i element especulatiu.

Fallida del capitalisme productiu

Sense matèria, energia i crèdit el capitalisme global està abocat a 
col·lapsar. Es desencadenarà, en primer lloc, una etapa inflacionària 
i, posteriorment, una deflacionaria que farà baixar el valor monetari 
dels actius financers i immobiliaris. Davant aquesta situació els Es-
tats i bancs centrals poden respondre amb: a) creació de diner (deu-
te) o b) entrada de fluxos monetaris des de l’exterior, però conforme 
avanci el bloqueig dels mercats financers i del comerç internacional 
aquesta possibilitat serà menys real.

Desglobalització productiva

Diversos factors econòmics i polítics acabaran amb el sistema de 
producció i consum globalitzats. S’apunten els següents: 1) L’encari-
ment del combustible; 2) la fallida financera, ja que el comerç inter-
nacional es basa en la interconnexió bancaria; 3) l’elevació dels costos 
de manteniment de la infraestructura que sosté el comerç internacio-
nal (telecomunicacions, gasoductes, super ports, autopistes...) degut 
a la reducció del flux d’energia, el menor accés a crèdit, la disminució 

del comerç mundial del que depenen les seves reparacions o la pèr-
dua de l’economia d’escala; 5) l’adopció de sistemes de transport més 
lents i menys consumidors d’energia, el que impedirà el comerç de 
substàncies que caduquen aviat i el funcionament descentralitzat de 
la producció; 6) la tendència a la localització de la economia, basada 
en la incertesa global i la cerca de grups econòmics d’afinitat més 
propers; i 7) els Estats poden aplicar mesures proteccionistes i em-
prendre guerres de divises per abaratir les exportacions.

Cal tenir en compte que l’elevada interconnexió de tot el sistema 
societal no requerirà que caiguin tots els nodes, sinó que valdrà amb 
que caiguin els més estratègics per a transmetre a la resta de nodes 
el desabastiment i la ulterior caiguda. Aquests fets poden portar a un 
escenari on passem d’una situació en que l’economia global determi-
nava la local, a una situació on hi hagi predomini d’economia local 
amb quelcom de connexió global.

L’ensorrament del mercat mundial començarà als països més vul-
nerables, que seran aquells que perdin la confiança dels grans capi-
tals i deixin de tenir crèdit. En aquests països el desabastiment pro-
bablement serà ràpid, ja que les seves importacions seran cada cop 
menys viables i les companyies exigiran pagaments per avançat. Les 
companyies amb un nivell de negoci substancial en els països afec-
tats tindran problemes financers i estendran la crisi a tota la cadena 
comercial. L’impacte de la caiguda dels països dependrà sobretot de 
la connexió amb el mercat global: a més contacte, més intensa és la 
caiguda. A jutjar per les connexions, els països de les regions centrals 
i els països emergents seran els que més pateixin els efectes.

 
2.5 La Relocalització econòmica com a canvi 

alliberador

Economia local i agrícola

L’economia que apareixerà després de l’esfondrament del capita-
lisme global serà de base agrària. Això serà degut a l’escassetat dels 
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recursos materials i energètics al no poder portar a terme la mercan-
tilització. Tanmateix, la caça i la recol·lecció tampoc seran la base de-
gut a la gran quantitat, tot i que en reducció, de població que s’haurà 
de mantenir i l’efectivitat que ha perdut tal sistema degut a l’explo-
tació del biòtop, la biosfera, els efectes de la contaminació i el canvi 
climàtic. 

Aquest canvi, al començament, es produirà lentament i en regions 
amb una societat del benestar i la portaran a terme la classe mit-
ja-baixa i baixa per tenir un ingrés extra a les seves llars. Més tard, 
el medi rural es revaloritzarà enfront a l’urbà fins que, al final, apa-
reixerà un metabolisme agrari de producció (per cobrir les necessi-
tats) a partir del d’extracció (per mercantilitzar). Tal canvi metabòlic 
també originarà:

- Un canvi en l’ús de l’energia de tal manera que s’utilitzi 
sense emmagatzemar, de proximitat i amb les menors trans-
formacions possibles. Utilitzant el Sol com a font energètica 
bàsica.

- Que es tinguin en compte els límits biofísics dels ecosis-
temes.

- Una economia adaptada als cicles naturals biològics.
- Una diversificació en la producció per tenir la seguretat 

de poder cobrir les necessitats. Generant una intensificació de 
treball humà i reduint en gran quantitat l’assalariament.

Aquesta societat esdevindrà més justa, democràtica, autosuficient 
i tindrà molt més en compte indicadors com el Sistema de Comptes 
de Recursos Naturals que el PIB,  acabant amb la substitució dels re-
cursos naturals pel capital. Tot i que també serà menys especialitzada 
i productora, més igualitària i amb un major contacte entre productor 
i consumidor degut a la disminució dels mitjans i xarxes de transport.

Possibles sistemes econòmics futurs

Després del col·lapse, depenent dels territoris sorgirà en ells he-
gemònicament un tipus o altre d’economia segons les arrels socials,  

econòmiques i culturals que tenien. Podem classificar en la següent 
taula les economies i les seves bases segons el tipus de relació social 
de la societat:

Econo-
mies

Relació Social Objectius Propietat
Membres 

de poder de 
decisió

domèstica donació
reproducció 

social

comunitària 
sense propie-

tat

jeràrquica 
democràtica

feminista 
ecològica 
solidària

reciprocitat democràtica

exacció alienació i 
redistribució

reproduc-
ció de les 

relacions de 
poder

pública jeràrquica/re-
presentativa

capitalista alienació i 
intercanvi

reproducció 
del capital privada jeràrquica

Taula 2: Tipus d’economia i relacions socials
 
Economies capitalistes i d’exacció

L’economia capitalista en el futur haurà perdut el seu poder i con-
trol global degut a un decreixement originat per la gran minoració 
que hi haurà d’energia, materials, maquinaria, personal i control de 
l’Estat. Per altra banda, en el cas que es desenvolupi, li costarà molt 
tornar a créixer per falta de transport ( que externalitzi els residus i 
mercantilitzi ) i només podrà esdevenir de base agrària. A part, les 
economies d’exacció és possible que tornin al poder en diversos llocs 
en forma d’autoritarismes i oligarquies, però també haurem de desta-
car el paper de les màfies, que es faran amb el poder de certs mercats 
i serveis regulats per l’Estat.
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Economia domèstica

És l’economia més antiga i es pot definir com aquella que subsisteix 
els béns i serveis amb l’únic objectiu de satisfer les necessitats del grup 
o comunitat. Principalment es basa en les relacions de donació i en 
prendre cura del personal que la constitueix. Pot ser tant jeràrquica 
paternalista com o democràtica entre el grup, doncs ambdues formes 
són les úniques capaces de gestionar ( amb les característiques de tal 
economia ) les llars.

Patirà un creixement i es tornarà a posar bastant en pràctica degut 
a l’època d’angúnia que patirà molta població doncs aquesta econo-
mia serà una manera de sortir d’aquesta perquè:

- Les relacions són voluntàries i lligades per un vincle afec-
tiu.

- S’autorregula per un conjunt de costums, de manera que 
no necessitarà la regulació exterior de l’Estat, doncs aquest 
haurà perdut la majoria del seu poder on es porti a terme 
aquesta economia.

- Considera les externalitats positives i negatives, cosa que 
no tenen en compte les economies d’intercanvi al haver la im-
possibilitat d’avaluar-los en termes monetaris.

- Les donacions tendeixen a enfortir els lligams comuni-
taris, clau en un moment com el del post-col·lapse per lluitar 
contra l’empobriment i poder aconseguir l’autoconsum.

Economia feminista, ecològica i solidària ( FES )

Podríem dir que aquesta economia és una millora de les anteriors, 
doncs és aquella que té com a objectiu satisfer les necessitats bàsi-
ques en comptes del benefici econòmic, són totalment democràtiques 
i porten a terme aquestes dos característiques anteriors amb respon-
sabilitat social. Les seves bases són la lluita contra la desigualtat de 
gènere, la cura a les vides, la integració en l’economia de producció i 
reproducció, el respecte a altres forma de vida, una visió biocèntrica i 

una relació de reciprocitat. 
Aquestes idees les portaran a terme mitjançant la subsistència, 

és a dir, una economia de producció i reproducció, que no actua pel 
mercat sinó per satisfer el consum propi dels petits grups. En cas de 
beneficis, que serien pocs, aquests s’invertiran en projectes per la 
millora social, ambiental i del teixit comunitari. Tals accions funcio-
naran en forma de petites empreses i que es mantenen pel mateix 
personal, no en té cura un grup aliè contractat i que utilitza, en grans 
quantitats, materials mercantilitzats o produïts exteriorment sinó els 
treballadors propis al no haver una sobre especialització ja que pre-
nen una diversitat de tasques petites. Els mitjans de producció no 
seran de gran impacte, intentant tancar cicles de materials i energia 
i el treball assalariat desapareixerà per aconseguir el treball real on 
el treballador es beneficiará proporcionalment al nivell d’accions que 
ha complert, i la proximitat de productor amb producte. I en el cas 
del mercat, que estarà al servei de l’economia i no al revés, s’utilitzarà 
per tapar petites demandes que necessiten tals materials per aconse-
guir l’autosuficiència. També, depenent del producte, hi haurà certs 
nivells de regulació, els considerats drets universals ( com l’educació 
o sanitat ) ni estaran en el mercat, els béns bàsics com el menjar, 
l’electricitat i l’aigua estaran fortament regulats per poder ser acces-
sibles a tothom i altres béns d’importància secundària tindran certa 
desregularització, per exemple, la roba. 

La implantació de l’economia FES, canviarà de retruc a la societat:
- La desalineació del treball, que crea justícia laboral, re-

torna els mitjans de producció i la terra als treballadors, i lli-
bertat respecte la forma d’organització. És un punt clau en un 
moment on les crisis del capitalisme empitjora les condicions 
laborals.

- La creació d’un teixit social que serà més igualitari, dis-
tributiu i democràtic.

- La política comunitària, que seria la capaç de resoldre els 
problemes específics de cada zona i centrar la producció no pel 
creixement econòmic sinó pels valors humans i el benestar so-
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cial. Aquest seria un canvi rellevant, doncs en cada crisis del sis-
tema actual dirigim més l’atenció en el futur econòmic que en el 
social i ecològic, els quals normalment sacrifiquem.

La gestió comunitària en l’economia FES

L’economia FES portarà com a base d’acció les comunitats, d’aques-
ta manera es podrà gestionar els problemes específics de cada lloc i 
amb una gran eficiència. Doncs la majoria de problemes que envolten 
certa zona resideixen en ella mateixa i la millor manera de resoldre 
gran part d’ells ( o tots ) és per coordinació entre les comunitats i no 
per un organisme superior com l’Estat ( que tendeix a intentar so-
lucionar tals problemes de manera global, sense personalització, no 
adequant-se al context i sent poc eficient ). No obstant, hi hauran ac-
tors que si passen, per la seva mida, dels problemes o gestions locals, 
com el relleu ( per exemple, els rius ), el problemes ecològics ( sobre-
tot el canvi climàtic ) i els dipòsits de recursos no-renovables ( molt 
diversos però en quantitats que superen les capacitats territorials de 
les comunitats ). Aquests recursos seran els únics gestionats per una 
entitat macro com l’Estat, doncs també hem de tenir en compte que 
les comunitats tindran una coordinació de distància curta al estar poc 
connectades i  «ruralitzar» els sistemes i xarxes de transport.

La gestió de les comunitats es basarà en:
- Canviar la idea de propietat privada per propietat comu-

nitària ( o directament desarticulació total del significat de 
propietat ), doncs facilitaria el tancament de cicles d’energia 
i matèria al poder gestionar millor aquests dos i incentivar la 
reutilització i reparació mitjançant el dret d’ús i no de propie-
tat.

- Estudi total de les capacitats productives per intentar 
contaminar el menor possible i poder portar a terme el punt 
anterior ( reparació i reutilització, sobretot en els residus ge-
nerats per tals empreses ).

- Diversificar els béns i serveis per efectivitzar la coopera-

ció entre aquests i poder tenir major resposta respecte el pro-
blemes interns i externs.

No obstant aquest tipus d’economia pot acabar conver-
tir-se en domèstica si la gestió no és correcta:

- L’activitat econòmica de la comunitat pot acabar volent 
més beneficis derivats de la producció si es fa un mal ús, po-
dent tornar a al privatització.

- Dins els espais comunitaris poden haver interessos per-
sonals o d’un petit grup, evitant la transformació en una ver-
dadera economia FES sinó en una petita oligarquia.

- Si les relacions de dominació prenen èxit, es veurà sobre-
tot afectada la igualtat de gènere.

Impuls de les monedes socials i debilitament financer

El diner actual és creat per les entitats amb més poder d’un terri-
tori: l’Estat i la banca. Gràcies a això poden seguir controlant la zona 
i els seus recursos. Per poder portar a terme això, han establert tal 
característiques a la moneda que la major part els beneficiï, doncs és 
de sistema acumulatiu. 

En canvi, en una economia FES la moneda tindria una lògica no 
acumulativa, doncs aquesta tindria en base els límits biofísics, la mi-
llora de la societat i, sobretot, que no té tanta importància en l’econo-
mia per no afectar a les relacions de donació i reciprocitat establertes.

El sistema monetari permet interrelacionar-se entre les entitats 
d’un sistema econòmic: producció, finançament, distribució, consum 
i reproducció. Per aquest motiu, variant les característiques mone-
tàries varia l’economia. En la següent taula poden observar què ge-
neren, en diferència, l’economia capitalista i la FES segons els seus 
tipus de moneda:
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Sistema monetari amb 
acumulació

Sistema monetari sense 
acumulació

escassetat suficiència
acumulació del diner circulació del diner

la riquesa pot sortir de la co-
munitat

la riquesa es queda dins la 
comunitat

individualisme col·lectivitat
competició cooperació

creixement continuat sostenibilitat
treball productiu i reproduc-

tiu separats
treball productiu i reproduc-

tiu junts
concentració de poder dispersió de poder

conquesta i colonització manteniment

Taula 3: Comparació entre un sistema monetari que permeti l’acu-
mulació i un altre de la penalitzi

Altres característiques que podem destacar d’aquestes monedes 
socials és que poden perdre valor amb el pas del temps (per evitar 
l’acumulació), la seva producció seria limitada (per evitar inflacions 
i bombolles) i encunyada pel Govern de la comunitat (doncs els be-
neficis de fer-la acabarien en tota la comunitat i no de mans indi-
viduals o entitats terceres ), són locals ( dificultant les exportacions 
i importacions a gran escala entre comunitats) i poden tenir valors 
com diner-mercancia no acumulable, diner-moneda, diner creditari 
i altres. 

En qüestions com l’exportació i la importació, com que la moneda 
té més importància i ha de ser de llarg abast, hi hauran monedes crea-
des per una entitat com l’Estat per poder portar el petit mercat entre 
comunitats. Aquestes tindran un valor que no es va perdent amb el 
temps i amb certa estabilitat.

Al mateix temps que les monedes socials vagin augmentant, inver-
sament ho faran les finances dels bancs i de l’Estat. Aquests dos, per 

defensar els seus ingressos, utilitzaran mètodes com obligar a pagar 
els impostos amb la moneda oficial, en el cas dels Estats ( utilitzant 
els seus mètodes legals ), o el xantatge al deute d’algunes entitats ma-
croscòpiques ( com el propi Estat ) no sent finançades a no ser que 
acabin amb cert nou tipus de moneda, en el cas dels bancs i grans 
capitals. No obstant, es popularitzaran tant aquestes que els mètodes 
no seran suficients per acabar amb elles, per no comptar que les enti-
tats que controlaven tant capital, alhora, patiran una greu crisis i no 
podran fer front a aquesta, de manera que encara se’ls hi complicarà 
més la tasca d’evitar la nova propagació monetària .

2.6 Nou ordre geopolític: regionalització i 
guerres pels recursos

Després de la caiguda, es donarà un nou ordre geopolític. Estats 
Units deixarà d’ocupar una posició hegemònica en el domini global 
amb la decaiguda de l’ús del petroli i l’inici d’una nova matriu ener-
gètica. Algun altre país podria ocupar el relleu durant un temps (per 
exemple Rússia), però no podrà aprofitar els fluxos mundials de ca-
pital econòmic ni projectar la seva cultura i valors com en la situació 
prèvia a la transició sistèmica. Amb això cauran també les relacions 
sistema-món, i es donarà una regionalització de l’organització políti-
ca-econòmica. En una primera fase, les potències globals passaran a 
ser potències regionals amb febles llaços globals. Això produirà la fi 
dels organismes de governança mundial (ONU, OMC, FMI), encara 
que de salvar-se algun, el seu focus serà l’abordatge de temes d’àmbit 
global com el canvi climàtic.

De tots aquests grans canvis generats durant la transició sistèmica 
causada per la Crisi Global, les societats més ben parades seran aque-
lles que tinguin:

i) Un menor desenvolupament del metabolisme industrial 
o major de les transicions imprescindibles. Aquests poden ser 
un baix consum d’energia, un mix energètic amb forta presèn-
cia de renovables, una xarxa de transport no petrodependent, 
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un teixit econòmic divers, l’aposta per tecnologies senzilles o 
una baixa internacionalització de l’economia.

ii) Una alta cohesió social i diversitat interconnectada. 
Aquestes serien societats interculturals on predominessin els 
valors col·lectius.

iii) Institucions (estatals i no estatals) flexibles i fortes que 
aconsegueixin un equilibri entre inestabilitat per crear inno-
vacions i ordre per aprendre.

iv) Més recursos per a realitzar les transicions, com a ca-
pital econòmic, administracions amb finances sanejades o re-
serves de combustibles fòssils i altres recursos.

v) Una menor degradació ambiental o que tinguin noves 
oportunitats fruit del canvi climàtic.

Basant-se en aquests punts, els autors realitzen cinc tipus de grups 
de països en base al seu metabolisme social. D’ells valoren les seves 
característiques per fer front als canvis de el futur.

EUA, el Canadà i Austràlia: Aquests són països amb recursos ener-
gètics i amb un gran consum d’energia i materials, tot i que l’extracció 
d’aquests serà cada vegada més complexa, ja que el seu TRE baixarà. 
Tenen sectors energètics i del transport dependents dels combusti-
bles fòssils, un urbanisme dispers, una agricultura totalment indus-
trialitzada i la seva petjada ecològica està per sobre del seu biocapa-
citat. Un dels aspectes importants és que posseeixen encara àmplies 
zones no antropitzades. Tenen un teixit social deteriorat, amb una 
cultura consumista i hedonista. La protecció laboral i l’economia al-
ternativa són pobres. Els seus moviments socials estan debilitats i la 
societat en general tindria relativa voluntat de transformació. D’altra 
banda, les seves institucions estatals són fortes, encara que això pot 
canviar si el deteriorament social avança.

En aquestes societats l’impacte de la crisi energètica serà molt ele-
vat. La fi de l’hegemonia nord-americana és inevitable, i segons els 
autors, intentaran sostenir-la per les armes, la qual cosa dificulta una 
transició pacífica per a la resta del globus.

Països Emergents: Xina, Índia, Brasil, Sud-àfrica i Indonèsia: Te-

nen una gran dependència econòmica de l’exterior i han patit un gran 
increment en el consum de combustibles fòssils. Xina, Índia i Indonè-
sia tenen densitats demogràfiques molt altes, la qual cosa farà difícil 
poder alimentar tota la població amb la terra disponible. Aquests 
països tenen tenen consums molt per sobre de la seva biocapacitat, 
exceptuant el Brasil, tret que el sistema amazònic col·lapsi. El desen-
volupament de les renovables i el transport electrificat és notable a 
l’Índia, el Brasil, Sud-àfrica i la Xina. Estan extraient grans quantitats 
de minerals en els que són rics, especialment la Xina. Tenen reserves 
de petroli i gas (Brasil) o de carbó (Xina, Índia) de mida mitjana, 
però les estan esgotant i quedarà poc per al futur. Podran sostenir el 
creixement amb un petroli més car que a les regions centrals.

Aquests països necessiten sostenir el creixement per mantenir la 
pau social, ja que les seves societats són molt desiguals. No obstant 
això, la seva situació fiscal és relativament bona. S’estan reforçant 
militarment, encara que el seu poder i experiència militar és menor 
que la dels EUA. Excepte el cas de la Xina, les institucions estatals 
no són fortes. Excepte el Brasil o Sud-àfrica, la resta dels països pre-
senten una important resistència al canvi, sobretot institucional. En 
contraposició, la societat civil és forta.

En aquests països, l’impacte de la Crisi Global serà molt alt. El 
col·lapse probablement arribi després que als EUA, el Canadà i Aus-
tràlia, i l’ impacte serà menor gràcies al teixit camperol que conser-
ven. La millor situació probablement la tingui Brasil gràcies a la seva 
biocapacitat i baixa població respecte a ella, encara que en aquests 
països els efectes del canvi climàtic seran significatius.

EU, Japó i Corea del Sud: Aquests són un grup de països que es ca-
racteritzen per no ser abundants en recursos energètics i dependre in-
tensivament del petroli. A més, les seves economies estan incrustades 
en els mercats mundials, el que els genera vulnerabilitats crítiques. 
Algunes d’elles són el fet que el seu finançament depèn de captació 
de capitals en mercats especulatius i exportacions, que estan especia-
litzats en productes tecnològics -que seran els primers que entraran 
en crisi - i que importen la majoria dels materials que requereix el 
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sistema productiu i de consum, la qual cosa els produeix un fort dèfi-
cit ecològic. La seva inversió en renovables ha estat notable (vegeu els 
casos d’Alemanya, Espanya i Itàlia), però s’han tornat a reduir al ma-
teix ritme vertiginós a qual van pujar. Però la majoria d’aquesta ener-
gia no és substituta del petroli, sinó del carbó, el gas i l’urani. En el cas 
del Japó i Corea de Sud, no passa ni això, i la dependència del petroli i 
de gas importat és encara més gran. En aquests països ja s’ha produït 
un pic de el carbó, i per això serà costós enfrontar el moment en que 
el petroli disponible en els mercats minvi, ja que l’economia d’aquests 
països necessita un cru barat que sostingui la seva gran complexitat 
sistèmica (molt més gran que als països emergents), i aquest punt pot 
frustrar els esforços competitius d’aquests països. Igual que els EUA, 
el Canadà o Austràlia, aquests països tenen un sistema agrari indus-
trial, però els diferencia dels primers que tenen un urbanisme més 
dens, importants xarxes ferroviàries i millors sistemes de transport 
col·lectiu en les metròpolis.

Les societats d’aquests països són individualistes i actualment s’ha 
produït un auge del feixisme, però en totes elles encara queden xar-
xes importants de solidaritat familiar. Pel que fa a les institucions 
d’aquests països, són bastant forts però poc donades al canvi. La po-
blació té poca autonomia econòmica, però una cultura democràtica 
més desenvolupada que la d’altres blocs de països. La seva potència 
financera i productiva, juntament amb l’alt nivell d’accés a recursos 
per part de la població i la potència dels Estats de Benestar, frenaran 
la caiguda que es produirà després de la Crisi Global.

Serà en aquests països on la Crisi Global es desenvoluparà abans 
i més ràpid, i probablement també on la caiguda sigui més gran, en-
cara que no per això sigui el bloc de països que estigui més degradat 
socioeconòmicament. Els efectes del canvi climàtic seran acusats, es-
pecialment en els països mediterranis.

Rússia, Iran, Iraq, Aràbia Saudita, EAU, Kuwait, Líbia, Nigèria i 
Veneçuela: Aquest bloc de països es caracteritza per ser els principals 
extractors de combustibles fòssils de la perifèria i la semi-perifèria de 
la planeta . L’exportació de petroli i gas són el centre de la seva eco-

nomia, el que els fa vulnerables als temps que s’acosten. Les vulnera-
bilitats augmenten pel fet que en aquests Estats ha augmentat nota-
blement la població, la motorització, la urbanització i tot això sense 
invertir en electrificar el transport públic ni en energia renovable. Els 
conflictes presents en alguns d’aquests països ha fet que la despesa 
militar vagi en augment, cosa que probablement segueixi passant en 
el futur. Per pal·liar aquestes despeses hauran d’augmentar el preu 
mínim  del petroli o el gas que exporten. Aquests països tenen una pe-
tjada ecològica per sobre -i en alguns casos molt per sobre- de la seva 
biocapacitat. A més, diversos d’ells tenen altes densitats de població 
en terrenys àrids.

Aquests països cada vegada tindran més difícil sostenir la pau so-
cial, com ja passa a Mèxic, Iran o Veneçuela, on les tensions socials 
s’aprofundeixen acord les rendes petrolieres i la capacitat adquisitiva 
disminueixen. D’aquests països, Rússia té l’Estat més fort comparati-
vament, té una capacitat militar important i una voluntat imperialis-
ta. A més, posseeix -al costat de la Xina i els EUA- les majors reserves 
de combustibles fòssils. Un altre avantatge és que el canvi climàtic 
l’afectarà menys que a altres països, ja que posseeix un ampli territo-
ri. A Rússia, així com a l’Aràbia Saudita, pràcticament no hi ha movi-
ments socials, mentre que a Veneçuela són forts.

Rússia podria ser un dels estats amb cert domini mundial a partir 
de la Bifurcació de Fallida. Un dels seus punts febles és la dependèn-
cia de la disponibilitat de cru. Mentre això no passi, aquests països 
podran tenir energia durant més temps per alimentar l’economia o 
les màquines de guerra. També podran exercir pressió sobre altres 
estats importadors de cru, però dependran molt de la volatilitat dels 
preus. A excepció de Rússia, a aquests països la crisi arribarà més 
tard, però la caiguda serà més gran i pot ser que cap a 2030 molts 
d’aquests estats col·lapsin, començant per l’Aràbia Saudita.

Estats perifèrics sense reserves importants de petroli: Aquests 
països tenen amplis espais d’agricultura tradicional, una menor con-
nexió amb els mercats internacionals, un menor consum per càpita 
i una menor dependència dels combustibles fòssils. Aquests països 



72 73

En la espiral de la energíaLa crisis energètica i el col·lapse del sistema

tenen més capacitat de suportar preus alts del petroli que els paï-
sos centrals, ja que han de mantenir una menor complexitat social i 
els preus del petroli no generen tanta inflació al no ser societats tan 
petrodependents ni tan complexes com les societats de centre. No 
obstant això, segueixen depenent de la importació d’hidrocarburs, 
la seva estructura energètica està molt centrada en el petroli, predo-
mina la carretera al transport i l’estructura productiva està centrada 
en les fases més demandants d’energia: les de l’extracció de matèries 
primeres, on la tecnologia és menys eficient.

Els models socials d’aquests països són menys individualistes, i tot 
i tenir unes institucions estatals més febles que les dels països cèn-
trics, els seus moviments socials són més forts. Pel seu escàs poder 
adquisitiu, seran les primeres regions en que falti cru. A més, després 
de la crisi aquest poder adquisitiu serà minvant, ja que els diners es 
localitzarà en les economies més fortes i la devaluació de les monedes 
perifèriques reduirà la seva capacitat de compra.

Gran part d’Amèrica Llatina i de l’Àfrica Subsahariana podrà man-
tenir amb recursos propis, mentre que regions com el Nord d’Àfrica 
o de l’est Asiàtic no podran. El canvi climàtic i la pèrdua de biodiver-
sitat seran especialment greus en aquests territoris. En aquestes re-
gions l’impacte de la Crisi Global serà més gran, però la seva capacitat 
de resistència també ho serà.

L’escassetat de recursos del futur es tornarà absoluta, ja que la cri-
si serà global i ens trobem en un sistema ple com ja s’ha referit en an-
teriors capítols. Donat aquest fet, els autors vaticinen que es produi-
ran conflictes violents derivats de l’apropiació de recursos. En aquest 
futur, el proteccionisme energètic i la guerra seran els mitjans més fà-
cils per aconseguir energia. També canviarà el panorama geopolític, 
ja que en un món multipolar el més probable és que es creïn diferents 
blocs regionals a l’estil de l’G-20 o la UNASUR.

Capitalismes regionals en guerra

Les guerres podran ser de diferents tipus: i) entre les principals 

potències, ii) entre estats poderosos i altres més empobrits però amb 
recursos desitjables, iii) entre països limítrofs pels seus respectius 
recursos i iv) guerres civils pel control dels recursos a nivell intern. 
Segons els autors, l’enfrontament obert entre els grans blocs no és 
l’opció que prefereixen les grans corporacions, ja que això podria ac-
celerar el col·lapse del capitalisme globalitzat i financiaritzat. El capi-
talisme actual no resistiria una guerra mundial pels recursos, ja que 
el preu del petroli es dispararia, es malmetrien molts recursos, la re-
construcció seria costosa i molts Estats clau (p.ex. Aràbia Saudita) es 
desequilibrarien, causant grans impactes al subministrament de cru.

Els enfrontaments indirectes entre les potències seran més habi-
tuals (com ja va succeir durant la Guerra Freda o la Pax Britannica), 
i hi haurà Estats que s’alinearan amb altres en els conflictes bèl·lics 
en els quals participin. Un cas recent és el del conflicte civil d’Ucraïna 
que va emergir el 2013, on Rússia, d’una banda, i la UE i els EUA per 
l’altre, van intervenir en el conflicte per tenir la subordinació d’un 
país important geopolíticament.

Les restriccions d’accés al petroli que succeiran no acabaran amb 
la violència, sinó que la barreja de la menor energia disponible, men-
ys tecnologia, menys diners i més conflictes pels recursos tornaran 
a escurçar la distància entre els països competidors. A més, en les 
guerres pels recursos es buscarà el control dels territoris, no de les 
poblacions, ja que l’escenari serà de superpoblació. Això converteix 
aquestes guerres a potencialment genocides, ja que els habitants dels 
territoris objectiu “sobraran”. Sota aquesta lògica, els territoris més 
desitjats geopolíticament tindran en consideració els següents punts: 
i) les regions on s’extreuen els recursos petroliers; ii) la quantitat 
oferta en els mercats; iii) les rutes de transport (oleoductes, vaixells 
petroliers); iv) el preu; v) la moneda utilitzada per a la facturació; vi) 
la capacitat de refinació i vii) la tecnologia per a crus no convencio-
nals. Tenint en compte això, els conflictes probablement es produei-
xin entorn al Sud-oest i el Centre d’Àsia, on queden els principals 
recursos i els de major qualitat fora de les majors potències. Però no 
només es produiran conflictes entorn a el cru, sinó també al voltant 
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de la terra fèrtil i l’aigua, principalment rius i aqüífers.
No obstant això, encara que l’escenari bèl·lic serà el més probable, 

les decisions són humanes i dependran del context social. Els esdeve-
niments socials que ocorrin com a fruit de les tensions produïdes pel 
canvi climàtic o les restriccions materials no seran una conseqüència 
directa del context ambiental. A més, a curt termini, la via militar pot 
ser efectiva per importar biocapacitat, però no ho serà contra els de-
safiaments del canvi climàtic, la crisi energètica i l’ecològica. Un fac-
tor important és que en les societats de base agrària, com la del futur, 
arriba un moment en què els costos d’expansió superen els beneficis. 
Per això és possible que aquestes estratègies es vegin qüestionades, 
sobretot tenint en compte que el de el futur serà un context social de 
major igualtat social -encara que “a la baixa” -.

2.7 La fallida de l’Estat fossilista

Degut a les greus crisis per falta de recursos i energia, els conflictes 
per aconseguir aquests i la fallida del capitalisme global, els Estats 
patiran un gran canvi en les regions globals  i probablement els de les 
perifèries desapareixeran.

Crisis terminal de l’Estat-nació fossilista

Aquests Estats, que van aparèixer probablement en l’etapa fossi-
lista del capitalisme, es debilitaran molt degut a la seva complexitat, 
doncs necessiten alimentar-se d’una gran quantitat de matèria i ener-
gia. Degut a la falta d’aquests i a una simplificació social, retrocediran 
els seus mecanismes principals:

- La burocratització.
- L’estabilització i increment dels ingressos.
- La monopolització de la força.
- La creació de legitimitats.
- L’homogeneïtzació cultural.

Al desaparèixer la classe mitja, impulsora dels creixement econò-

mic, l’Estat deixarà de tenir el finançament bàsic i no podrà fer front a 
les despeses del seu manteniment i sobirania. Cada cop tindrà menys 
legitimitat social. Desapareixerà el sufragi universal i la democràcia 
parlamentària, sent restringida a les classes que sí el financiïn. Hi 
hauran retallades en els serveis socials, doncs amb dificultat es podrà 
mantenir i cada cop els pressupostos seran més baixos.

D’aquesta manera apareixerà una major autoorganització social, 
la qual ja no creurà en la legitimitat de l’Estat, ni en la classe política 
que el sosté ni la democràcia parlamentària que representa. A part, 
hi haurà una nombrosa quantitat de conflictes, tant socials com ex-
teriors (evidentment pels recursos), de manera que encara el desgas-
tarà més. En resum, una població només dóna suport a l’Estat quan 
aquest és creïble, legítim (el reconeixen) i útil (els hi millora les con-
dicions de vida), característiques de les quals ja no disposarà.

Aparició dels nous models d’Estat

Al no tenir ja poder els Estats, patiran les següents transforma-
cions depenent de diverses variables:

- Canvi cap una militarisme exterior agressiu, el portaran 
a terme Estats forts amb recursos fòssils i capacitat militar, 
com els Estats Units o Rússia.

- Enfortiment d’un Estat opressor, degut a una gran cri-
sis de recursos i un Estat repressor. Ja és visible a Corea del 
Nord, tot i que hi ha la possibilitat que passi en Estats que ja 
l’han patit com Itàlia, Tailàndia o França.

- Estat amb centralització de les decisions i gran reparti-
ment de les requises, pot succeeix en llocs on les lluites socials 
arriben al poder estatal, com Grècia i Sud-Àfrica.

- Estat amb graus de permissivitat d’autoorganització so-
cial per fer front a les crisis, Índia i Bolívia són els més pro-
bables.

- Estat fallit, és aquell que després de greus conflictes i 
crisis està repartit per diverses entitats com noves organitza-
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cions socials, la màfia o el mateix Estat. Ha estat protagonista 
Guatemala, però passarà en molts altres Estats com Mèxic, 
Iraq, Nigèria ...

Nous feudalismes

Davant la crisis estatal, les entitats que entraran al poder seran 
aquelles que es desplaçaven i sobrevivien fora de l’Estat: les màfies. 
Per fer-se amb el control dels territoris utilitzaran la violència i sub-
duiran la població, alhora, com ja hem parlat abans, es tornarà a 
l’economia agrària, fent-ne una combinació molt semblant a la dels 
feudalismes de l’edat mitjana.

Descentralització en entitats menors

La població anirà formant comunitats cooperatives i d’autoorganit-
zació alhora que l’Estat intenta seguir tenint la seva autoritat absorbint 
els poders que va cedir a les entitats supranacionals (com la UE o la 
ONU, per exemple, que seran els primers en desaparèixer degut a la 
seva complexitat) i el control econòmic regulant empreses fallides que 
adquireix. No obstant, quan ja no tingui cap d’aquestes dos entitats, 
haurà perdut completament el poder territorial i les comunitats ja s’es-
taran coordinant, les quals tindran unes proporcions semblants a les 
que arribi l’economia local i hauran obtingut un gra ventall de poders 
com el legislatiu, el judicial i l’executiu.

Estat policial i noves legitimitats

En Estats on una part de la població amb cert poder creu legítim 
el poder estatal tot i la crisis en context que està passant, abans que 
les comunitats tinguin temps a organitzar-se i tenir força, aquest uti-
litzarà el monopoli de la força per tornar a legitimar-se. Això causarà 
l’aparició de certes restriccions en les llibertats i d’una societat més 
nombrosa, multicultural i individualista. En una part de la població 

hi haurà protecció  de l’Estat ( la que ha col·laborat amb ell i li ha do-
nat suport ) i en l’altre repressió continuada.  

Un cop l’Estat hagi cohesionat el poder de nou, necessitarà no-
ves legitimitats, doncs la violència i repressió de forma excessiva i 
majoritària a la població podria generar revolucions. Primer, cedirà 
el poder industrial restant als centres de poder perquè aquests li se-
gueixin sent fidels. Aquests podran aconseguir suport social donant 
recursos alimentaris i seguretat a la població. També serà possible la 
redistribució de riquesa degut a la reincorporació de serveis social, 
tot i que haurà, sobretot, clientelisme. Al final es generà de nou iden-
titat i enteniment d’una nova nació. Per mantenir aquesta identitat i 
control, s’haurà de mantenir la legitimitat i el benestar, i es portarà 
a terme mitjançant una gestió ambiental a llarga durada i un control 
de manera sobirana dels recursos. Tot això donarà lloc a una nova 
societat nacionalista.

Agent econòmic

Molts dels Estats que sobrevisquin, és a dir, que no hagin fallit  
o dividit en comunitats, tornaran a recuperar la centralitat com a 
agents econòmics. I per poder portar-ho a terme tornarà a utilitzar 
eines com:

- Creació de noves monedes (amb acumulació) i emis-
sió de diner.

- Embargaments.
- Nacionalitzacions i control de mercats estratègics.
- Determinació de preus i especulació.
- Moviment de l’exèrcit.

Tornaran a tenir sobirania financera degut a que seran els únics 
capaços de  gestionar mercats amb una gran inversió i baixos benefi-
cis, creant un teixit empresarial estatal, control sobre la banca i mo-
nopoli en la creació de diner. No obstant, hi haurà també mercats que 
seguiran donant molts beneficis i serà zona de conflicte entre Estat i 
empreses, doncs al començament el primer afavorirà a les segones, 
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però al final (sota les pressions de la població i la necessitat de no-
ves regulacions per estabilitzar la post-crisis) anirà prenent poder a 
aquestes (que patiran fortes tensions degut a la falta de recursos i 
seguretat de benefici a llarg terme), conformant-se un govern amb 
poder per part de les entitats social. Tot i això, el futur de diferents 
Estats igualment no es pot acabar de predir al tenir capitalismes dife-
rents i de la futura conflictivitat politico-social que imperi.

2.8 Reducció demogràfica per les crisis ali-
mentària i sanitària, i la guerra

Al llarg Declivi es produirà un fort descens demogràfic per l’aug-
ment de les malalties, la fam i els enfrontaments armats. Això es-
tarà causat per l’escassetat energètica, els efectes del canvi climàtic, 
l’erosió de terra, els problemes d’accés a l’aigua potable, la degradació 
ambiental fruit d’accidents industrials, la decadència de la sanitat pú-
blica i la guerra. En darrera instància, són conseqüències d’una alta 
densitat de població en un context de recursos escassos i societats 
dominadores. 

La crisi dels sistemes sanitaris públics provocarà l’augment de la 
mortalitat. Allò que va fer que disminuís la mortalitat anirà desapa-
reixent durant el Llarg Declivi. Hospitals i centres mèdics deixaran 
de donar els mateixos serveis, es tindrà un menor control de sistema 
alimentari, serà impossible limitar les plagues donada la resistència 
als antibiòtics i les limitacions logístiques i pressupostàries, es pro-
duirà un encariment de les medicines i un alentiment o paralització 
de la investigació mèdica. 

Una segona causa de l’augment de la mortalitat serà l’increment 
de la pobresa. En el futur les ajudes humanitàries seran més escasses 
en un context on creixerà la migració de persones malaltes, el que 
ajudarà a propagar patògens. 

El canvi climàtic tindrà un pes rellevant en l’extensió de malalties 
tropicals com el dengue, la malària o el Virus de Nil a climes més 
freds; i també de la mortalitat causada per desastres naturals, que 

augmentaran en freqüència i virulència. Si bé decreixeran les morts 
per onades de fred, el resultat net serà d’un augment de la mortalitat 
segons apunten les prediccions de l’IPCC (2007, 2014). Els autors 
assenyalen que les pandèmies tornaran a ser intenses en semblança a 
les dels segles XVIII i XIX, i com ja va passar durant els imperis inca 
i romà, les epidèmies contribuiran a paralitzar el sistema econòmic 
i causarà crisi als Estats. Les epidèmies seran uns dels mecanismes 
més importants de reducció de la població, sinó el més important. 

Un altre dels grans problemes que espera en el futur és la crisi de 
el model alimentari industrial. La productivitat agrícola disminueix 
a causa de la degradació dels sòls. La principal debilitat de el model 
alimentari actual és la seva gran dependència del mercat global en 
matèria nutricional, financera, tecnològica, energètica i d’insums. A 
més, molts d’aquests recursos dels quals depèn el model alimentari 
són escassos i no-renovables. La dependència energètica, especial-
ment dels combustibles fòssils, ha permès augmentar la capacitat 
de càrrega  d’algunes zones de ‘món juntament amb els fertilitzants, 
dels quals depèn entorn al 40% de la producció de menjar mundial. 
Però després d’atravessar el zénit del petroli aquesta gran producció 
desapareixerà, i els sòls i els recursos hídrics es faran malbé. A més, 
hi ha una ajustada correlació entre el preu del petroli i el preu dels 
aliments. Els mecanismes de producció, distribució i consum globals 
s’aniran perdent, i això facilitarà l’aparició de contextos com els que 
van facilitar la Gran Fam a Irlanda (1845-1852).

La degradació de les condicions bàsiques de vida necessitarà de 
la generació d’alternatives solvents en la nova conjuntura. En el pla 
sanitari es produirà un gir cap a l’atenció amb orientació comunitària 
i des d’un enfocament de salutogènesi, on els principals eixos seran 
l’atenció primària i la salut pública, mentre que serveis com l’atenció 
hospitalària seran menys disponibles. Pel que fa a l’alimentació, és 
probable que es produeixi un canvi en el consum d’aliments, on el 
consum de llegums augmentarà com a substitut proteic de la carn, 
principalment a causa de l’alt consum d’aigua i d’energia que reque-
reix la producció dels aliments carnis . En el camp de l’agricultura 
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es produiran canvis importants, ja que es desenvoluparan iniciatives 
agrícoles a les rodalies i dins dels nuclis urbans, la qual cosa permetrà 
reduir costos de transport i garantirà l’abastament local d’aliments. 

Aquest tipus d’agricultura serà diferent de la industrial, ja que es 
passarà del latifundi al minifundi, del monocultiu al policultiu, del 
tractor al cavall i a la força humana, del regadiu al secà, de les llavors 
híbrides i transgèniques a varietats locals de llavor, dels aliments no 
tradicionals als de temporada; però el canvi més rellevant serà el de 
la primacia del cultiu ecològic, que es basa en la rotació de cultius, 
l’ús d’adobs orgànics (per exemple fems o compost) i de tècniques 
naturals de control de plagues i males herbes, encara que algunes tèc-
niques artificials d’aconseguir materials procedents de la Revolució 
Verda -com l’obtenció de nitrogen a partir de la síntesi de amoníac 
amb nitrogen atmosfèric i biomassa- seguiran presents. 

Un gran inconvenient de l’agricultura ecològica és que requereix 
més superfície per produir el mateix que l’agricultura industrial, ja 
que els nutrients de terra provenen de fonts orgàniques. No obstant 
això, aquestes alternatives no seran suficients per fer front a un even-
tual descens de la població. El consum per càpita de les fonts d’ener-
gia renovables -biomassa, eòlica, solar i hidroelèctrica- és menor de 
què requereixen les societats complexes actuals.

Per tornar als nivells de consum preindustrials la població s’hauria 
de reduir a la meitat.  El descens de la població serà divers en els terri-
toris, però els autors no creuen que aquest es faci d’acord amb criteris 
de justícia social local i global. Un punt d’estabilització poblacional 
serien els 900 milions de persones que hi havia al món abans de l’ús 
massiu dels combustibles fòssils, encara que aquesta xifra és variable 
a causa dels esdeveniments que passaran en el futur com l’avanç del 
canvi climàtic i els seus efectes sobre els ecosistemes. La majoria de 
la població del futur se situarà en zones càlides no-àrides (que podran 
ser poques a causa del Capitalocè), ja que allí podran créixer millor les 
collites i caldrà gastar menys energia en mantenir calentes les llars. 
Un últim aspecte rellevant de la demografia del futur serà l’augment 
dels fluxos migratoris. Entre les causes d’aquest fenomen destaquen 

les causes socioeconòmiques, ecològiques i polític-militars. La fam 
motivarà la migració. Els espais centrals perdran l’atractiu a mesura 
que avanci la Crisi Global, i les migracions seran més regionals. A 
Europa es podria produir una reorganització del poder a partir de 
l’entrada de població del Nord d’Àfrica, cosa que ja va passar durant 
les migracions que es van produir en l’Imperi Romà, procedents de 
províncies perifèriques.

2.9. La metròpolis com a espai privilegiat de 
la crisi global i l’enfonsament de l’urbà

L’arribada de la «Bifurcació de la Fallida» portarà la fi de la mo-
bilitat massiva i ràpida. Segons els autors, aquest procés probable-
ment ja s’hagi produït en els anys recents a causa de les restriccions a 
l’accés a carburants o l’absència d’alternatives massives i factibles de 
transport motoritzat. 

La mobilitat massiva es reduirà per aspectes com la dificultat d’ad-
quirir pneumàtics o de reparar els automòbils; pel que fa a la veloci-
tat, també es reduirà per la dificultat per obtenir asfalt per reparar les 
carreteres, el que obligarà a realitzar manteniment a pedaços. 

Els aeroports deixaran de funcionar progressivament: primer 
els de les ciutats petites i després els de les ciutats grans. Els ports 
i les xarxes ferroviàries es conservaran millor per la seva eficiència. 
Els mitjans de transport que es reincorporaran a l’ús massiu seran 
aquells lents, poc consumidors d’energia fòssil i intensius en energies 
renovables: vaixell de vela, tracció animal i humana o petits motors 
elèctrics. Un altre gran canvi és que en aquest context els rius torna-
ran a ser vies fonamentals de comunicació. 

Els autors assenyalen que La Modernitat sucumbirà on va néixer: 
a les ciutats. Les ciutats de Centre podran assemblar-se a l’actual De-
troit. Són les ciutats grans les que més energia requereixen, i amb el 
descens de la disponibilitat d’aquesta és probable que les ciutats es 
facin més petites. Els efectes seran majors allà on hi ha menys den-
sitat residencial, així com en els centres metropolitans, on es troben 
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les activitats de més valor afegit i que operen en el mercat mundial. 
Al llarg de les dècades de 2020 i 2030 la urbanització es frenarà pro-
gressivament, tot i que encara no es tornarà al món rural. La pervi-
vència de les ciutats dependrà de l’importació de biocapacitat d’altres 
entorns, i per assegurar això es valdran de l’extorsió i la violència, a 
l’haver deixat de funcionar en gran mesura els mecanismes de mercat 
global. 

La fallida de les grans infraestructures contribuirà a la degradació 
de les ciutats. Es veurà afectat el subministrament de gas i electrici-
tat, la qual cosa produirà un augment en el nombre de la mortalitat a 
causa del fred i de l’inhalació de partícules provinents de la crema de 
combustibles. 

Les complicacions en el subministrament energètic també afec-
tarà la distribució dels aliments, ja que aquesta es val de la cadena de 
fred. Un altre punt crucial que depèn de l’electricitat és el de l’aigua. 
Les complicacions en la disponibilitat d’aigua comprometran la ges-
tió de les aigües fecals i els residus. 

A més d’aquestes causes relacionades amb l’energia o l’aigua, les 
ciutats també perdran la seva habitabilitat causa de la pèrdua de llocs 
de treball urbans de el sector industrial i serveis; i en llocs com els 
EUA, en la pèrdua de les llars tindrà un paper rellevant l’impaga-
ment de les hipoteques. En la desintegració social de la crisi urbana, 
emergiran els conflictes socials entre els eixos ètnic, generacional i 
de classe. També augmentarà la segregació social. En aquest context, 
les guerres urbanes (p.ex. entre bandes) seran un problema d’impor-
tància geopolítica. Les classes altes podran procurar-se seguretat i 
altres recursos, mentre que les classes baixes hauran d’aprendre a 
viure en condicions dures, resistir a la violència directament o des-
envolupar-se en el mercat negre. En aquestes ciutats, la governança 
serà similar a la governança actual a les “ciutats misèria”. 

De l’entorn de les ciutats s’extrauran recursos per sostenir el me-
tabolisme urbà, provocant així la mateixa degradació d’aquests en-
torns, per exemple rurals. Les migracions urbanes causades per la 
desarticulació urbana seran rebudes per aquests entorns, encara que 

també el propi entorn urbà s’adaptarà a la inclusió d’entorn rural, 
incorporant horts i reduint al seu torn la tendència cap a una ma-
jor urbanització. Però les noves ciutats podran desenvolupar efectes 
resilients, com ara la producció de l’aliment a través de la transfor-
mació de l’entorn. Això ja passa en ciutats com Detroit, La Havana o 
Rosario. El desmantellament de les ciutats (semblant a una activitat 
minera) també es produirà per poder adaptar-se a les noves necessi-
tats amb nous mitjans. 

En definitiva, la ciutat passarà a pensar-se en termes de supervi-
vència i habitabilitat, i no ja de concentració i reproducció del capital. 
Aquest context incentivarà la vida comunitària -reduint el consum 
d’energia-, així com la forma de guanyar-se la vida -mitjançant horts 
comunitaris i olles comuns-. La dificultat de la mobilitat i la necessitat 
de conrear relacions socials de major proximitat faran que la vida al 
barri agafi importància. Això permetrà que la participació adquireixi 
una massa crítica adequada, que juntament amb el paper central dels 
municipis compondran una nova forma de política. 

Pel que fa a la vida social, emergiran majors grups de consum, 
xarxes d’intercanvi, cooperatives o okupació d’habitatges. Altres ca-
racterístiques de les noves ciutats seran la disposició en espais amb 
accés a aigua potable, mida susceptible de ser recorregut a peu, els 
edificis haurien de ser de 2-5 pisos i hi hauria una major integració 
amb l’entorn amb la popularització de la bioconstrucció i l’escalfa-
ment passiu, per exemple.

2.10 L’ensorrament de les grans infraestruc-
tures i la crisi de la societat tecnològica

 La dificultat per mantenir les infraestructures que sostenen el 
sistema capitalista global és immensa. Aquesta dificultat creixerà se-
gons baixi el flux energètic, material i monetari, i també a mesura 
que aquestes infraestructures es vagin degradant. Alguns exemples 
d’aquestes infraestructures poden ser carreteres, ponts, preses, cla-
vegueram, ductes pel transport  d’aigua,  gas i petroli, depuradores, 
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xarxa elèctrica és crucial per mantenir capitalisme global, que depèn 
d’energia elèctrica barata i connectivitat entre els mercats. Recordar 
que gràcies a la disponibilitat instantània d’electricitat funcionen la 
majoria de les institucions fonamentals dels països, com els bancs, 
els hospitals o l’administració pública. 

Sense la gran disponibilitat elèctrica actual també es perdran al-
gunes característiques pròpies de la societat de la imatge, basades en 
la televisió i internet, com són: i) el control social que exerceixen els 
mitjans de comunicació, ii) el poc contacte amb l’entorn gràcies a la 
tecnologia de l’entreteniment), iii) la capacitat dels individus d’es-
devenir auto comunicadores de masses i iv) la concepció del món 
cosmopolita. Això dificultarà tant el control social com les capacitats 
dels moviments socials per comunicar o coordinar-se. En aquest con-
text la ràdio i la impremta tornaran a ser mitjans clau. Les relacions 
socials més properes agafaran pes enfront de les globals, perdent-se 
una visió de la interconnexió global. 

Com a resposta als desastres generats pel col·lapse, és probable 
que es produeixi un esclat de creativitat a nivell local. No obstant això, 
a nivell global descendirà a causa de i) la poca energia disponible, ii) 
a una menor inversió en investigació, iii) a una menor especialització 
social que no podrà mantenir el rendiment dels cossos científics pre-
sents, iv) a una escolarització més curta i amb major pes de l’ensenya-
ment pràctic, v) a causa de la llei de rendiments decreixents i vi) a la 
manca d’incentius en tant que el sistema requerirà d’investigació en 
termes d’estabilitat i no de canvi. A aquesta pèrdua d’intensitat epis-
tèmica es suma el fet que la caiguda d’internet produirà una pèrdua 
massiva d’informació, i la que es pugui preservar serà aquella que no 
requereixi a un grup instruït de persones per comprendre-la, com la 
de certes disciplines científiques. 

Sense l’ajuda de la tecnologia algunes ciències no podran progres-
sar ni mantenir en funcionament allò que ja havien consolidat. Al-
guns aspectes crucials per a l’adaptabilitat també es perdran, com 
ara la diagnosi o el desmantellament de centrals nuclears. D’altra 
banda, el sistema educatiu dista molt d’estar preparat per als canvis 

xarxa elèctrica o xarxes de fibra òptica i de satèl·lits. Conservar aquest 
entramat serà impossible en economies de recessió persistent. Per 
exemple, el formigó armat que contenen moltes infraestructures fa 
que la vida útil d’aquestes sigui d’uns 100 anys a causa de la degrada-
ció d’aquest material. 

Els accidents seran un altre impacte fonamental del col·lapse de les 
grans infraestructures: des de ponts que s’enfonsaran, fins centrals 
nuclears que alliberaran radioactivitat a l’entorn sense que hi hagi 
capacitats tècniques per controlar-la. En el futur, els autors assen-
yalen que les infraestructures  probablement seran multifuncionals 
(per exemple ponts que facin de canonades), integrades (dessalinit-
zadores que s’acoblin a centrals solars i que, al seu torn, serveixin per 
cultivar algues que alimentin un petit parc d’autobusos) i dissenyades 
per augmentar la seva resiliència (havent considerat la seva resposta 
davant pluges torrencials, usant materials naturals, integrant-se amb 
el funcionament dels ecosistemes). 

L’alta interdependència entre els sistemes comporta que la caigu-
da d’un dels nodes pugui provocar grans efectes destructius a la resta 
de sistema. Un dels punts crítics del nostre sistema econòmic seria 
la caiguda o la degradació del subministrament elèctric. El funciona-
ment de les xarxes elèctriques anirà patint més apagades i caigudes de 
subministrament en aquesta dècada i en la del 2030. Aquestes crisis 
afectaran més als territoris perifèrics que als centrals. Amb el temps 
es produirà una des electrificació que començarà en els territoris em-
pobrits i rurals, així com en els sectors més demandants d’energia 
(indústria, calefacció, refrigeració), deixant operatius serveis menys 
intensius en energia com la il·luminació. En el millor dels casos, el 
sistema elèctric funcionarà a partir de generadors que funcionaran 
unes quantes hores al dia i / o per a determinats serveis. Però per a 
internet probablement no hi hagi alternativa, ja que als problemes de 
sostenir la xarxa i la potència elèctrica global se sumen els de mante-
nir la seva pròpia infraestructura (fibra òptica, satèl·lits, ordinadors, 
servidors, etc.). Es passarà de l’era d’internet a la de la ràdio, en el 
millor dels escenaris possibles. L’estabilització i disponibilitat de la 
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En base a aquests elements els autors estableixen les bases d’una 
teoria de l’agència humana, que es concreta en dos punts: 

1) El sistema de valors és un dels elements que determina 
la forma de donar sortida als sentiments i a les necessitats.

2) Les necessitats que generen emocions són les que mobi-
litzen l’acció -o les que generen apatia-  i per això les persones 
solen canviar els seus actes abans que els valors.

Si l’avanç cap a una societat solidària es dóna només en el pla 
dels discursos serà impotent. Perquè es pugui materialitzar, reque-
rirà eliminar les formes de fer que gratifiquin la competitivitat. Per 
això, la pràctica concreta és un aglutinant social més important que 
la ideologia, encara que el canvi de valors també sigui imprescindible 
en l’evolució social. Així, les experiències concretes són bàsiques per 
construir altres formats socials i per a les transformacions personals 
que generen. 

La raó també és un aspecte clau per al canvi de paradigma social, 
encara que no és el factor principal del canvi (ho són les necessitats 
que produeixen emocions), ni el filtre que condiciona com actuen les 
persones (ho són els valors). Els autors assenyalen que la raó acon-
segueix saldar alguns biaixos cognitius i que és bàsica per a prendre 
consciència sobre les necessitats, les emocions i la seva interrelació 
amb els valors. 

Un altre factor que influeix en la mobilització de les persones és 
l’entorn. L’entorn o context canviarà a causa de factors externs (per 
exemple la crisi ambiental) i interns (per exemple les característiques 
dels sistemes econòmics i polítics, les formes d’habitar, etc.). Mentre 
que els factors del primer tipus són difícilment controlables pels hu-
mans, sobretot els factors de tipus ambiental, els factors interns són 
aquells que estan subjectes a decisions humanes. Per poder realitzar 
canvis en l’entorn és vital comptar amb aquests factors. La identi-
tat individualista de les societats actuals evolucionarà després del 
col·lapse, i abans que remeti probablement es produeixi una etapa de 
més individualisme. Aquesta serà una primera reacció davant la crisi 
sobretot en aquelles societats centrals on hi hagi poques estructures 

que s’acosten, com la instrucció en coneixements bàsics en agricul-
tura o la capacitat de comprendre els canvis que ja s’estan produint. 
Amb la caiguda d’internet i dels ordinadors, el coneixement tornarà a 
ser escrit i, per això, potencialment alguna cosa més racional. Encara 
que també més oral, i per tant menys reproduïble i més subjectiva. 
S’obrirà camí una ciència post-normal o de la complexitat, que con-
sisteixi en una concepció més holística del procés d’aprenentatge. En 
aquesta línia, adquiriran valor social les aportacions de les sabers lo-
cals, els moviments socials o les poblacions indígenes.

2.11 El final del mite del progrés i de l’expan-
sió del jo.

El paradigma de la Modernitat no es podrà sostenir i caurà, al con-
trari del que sosté la tesi del mite de el progrés. Les seves causes són 
diverses, com ara la substitució del  «poder tou» pel «poder dur» en 
les formes de govern, la menor projecció cultural dels espais centrals 
(p.ex. de la cultura anglosaxona) o la manca d’utilitat de la ciència i la 
tècnica per resoldre els grans problemes.

En aquest mateix sentit, la crisi de la societat de la imatge i l’entre-
teniment, que comportarà l’enfonsament d’internet i la televisió, re-
sultarà un element central ja que ha estat una de les principals eines 
per a l’expansió i legitimació de la Modernitat.

Quines són les claus del canvi social?  Parem atenció als compo-
nents que expliquen l’acció col·lectiva. Segons els autors, les persones 
actuen generalment en base a satisfer necessitats. Seguint la catego-
rització de Max-Neef (2006), trobem nou tipus de necessitats univer-
sals, interrelacionades i no-jerarquitzades: supervivència, identitat, 
protecció, afecte, enteniment, creació, participació, oci i llibertat. Les 
emocions, sensacions i els estats d’ànim provenen de la gestió de les 
necessitats. En ocasions les necessitats poden romandre en un pla in-
conscient, i són les emocions les que semblen causar l’acció de forma 
autònoma. De fet, de vegades la forma de gestionar les emocions pot 
anar en contra de la satisfacció de la necessitat que les havia generat. 
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tal, però també és un canalitzador del feixisme si desemboca 
en una ira descontrolada, ja que serà fàcilment dirigida d’uns 
grups socials a altres generalment més febles.

5) La il·lusió i l’esperança són bons antídots contra la por 
i la ira, mentre que l’alegria permet mantenir llargs processos 
de canvi sempre que estigui nodrida per beneficis percepti-
bles i sostenibles de les lluites socials.

6) Finalment, l’empatia serà un aspecte clau per desen-
volupar si l’objectiu és aconseguir formats ecomunitaris. Les 
societats més igualitàries tendiran a conrear aquesta habili-
tat, però la falta de mitjans de supervivència desencadenarà 
una competitivitat que per ser efectiva ha de bloquejar la ca-
pacitat empàtica. 

Els autors creuen que hi ha bones raons per creure que la Crisi 
Global contribuirà a un canvi dels sistemes cap a valors col·lectius. 
Les raons són les següents: 

i) la sociabilitat, entesa com a eina de supervivència, ge-
nerarà llaços que al seu torn es convertiran en valors i normes 
socials, una cosa que ja va passar durant la Gran Depressió; 

ii) la Crisi Global, com en temps de desastres, podria fer 
aflorar la compassió i la solidaritat; 

iii) la potència creativa de les comunitats necessitarà de 
valors comunitaris per a la seva gestió; 

iv) la fallida de la Modernitat pot produir un efecte rebot 
de rebuig social cap a la competitivitat i la individualitat; i 
finalment, 

v) les persones amb valors col·lectius són més feliços i 
les societats amb menys desigualtats tenen nivells d’angoixa 
menors. 

Sigui com sigui, un aspecte menys contingent de les societats del 
futur serà la presència de l’ètica de l’austeritat. Segons els autors, no 
quedarà més remei en un context de recursos cada vegada menys ac-
cessibles. Els límits ambientals tornaran a convertir-se en un element 
central en les cosmovisions.

comunitàries i on predomini l’hedonisme insolidari. Després de la 
Bifurcació de la Fallida, però, es farà plausible la inutilitat d’aquestes 
estratègies individualistes i es fomentaran els valors col·lectius. 

Pel que fa a les emocions i les capacitats relacionals que predomi-
naran durant el Llarg Descens, els autors assenyalen el següent: 

1) La desorientació serà present a la primera fase del 
Llarg Descens, ja que aquells que creuen en les solucions a 
problemes des de la tecnologia, el mercat o en la delegació a 
especialistes ja no trobaran aquest suport. Aquesta desorien-
tació podrà provocar, d’una banda, una resposta creativa als 
nous reptes, per fer pal·liar els efectes del col·lapse; i de l’altra, 
ansietat i paràlisi, que desemboquen en desesperació i fata-
lisme nihilista. Les comunitats en què abundi aquesta última 
reacció podran desaparèixer. Una tercera via és la que repre-
senti escepticisme respecte a certes solucions i que trobi ad-
hesió a motius autoritaris, la qual cosa serà el brou de cultiu 
del feixisme. 

2) La por és un bon canalitzador de canvi social, i serà 
de fet imprescindible en un canvi ecomunitari. La por motiva 
les persones a seguir camins segurs, i aquelles comunitats en 
què falti la por seran aquelles que més pateixin el col·lapse. 
No obstant això, la por ha de pal·liar-se amb assegurances co-
munitàries (p.ex. una seguretat social) i amb l’establiment de 
fites assumibles en comunitats fortes. La por només es supera 
en col·lectiu, tot i que també pot ser font d’alternatives feixis-
tes, segons indiquen els autors.

3) Però el dolor també és un aspecte important en el 
canvi social. El dolor de perdre és molt més gran que el plaer 
de guanyar, i a causa d’això moltes vegades és preferible una 
alternativa de canvi conservadora. Canviar requerirà esforç i 
una alta motivació mantinguda en el temps.

4) Una de les emocions que també primaran en els inicis 
del Llarg Descens serà la ràbia. La ràbia podrà sorgir de l’em-
patia amb els qui pateixen o enfront de la destrucció ambien-
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zació. A més, la majoria de la història humana, com hem analitzat, és 
la de la cooperació, no la de la competència. Això no és d’estranyar, 
doncs aquests anhels, a més de basar-se en valors, també tenen una 
arrel profundament pràctica i emocional. A la fi, l’esperança es basa 
en el desig actiu de gran part de la població de viure conjuntament 
amb dignitat. D’aquesta manera, hi ha motius per creure que, mitjan-
çant la lluita, aconseguim entrar en un gir de l’espiral de la història 
que ens situï en paral·lel a les antigues societats igualitàries.

Collserola, 13 abril 2021
----------
 

2.12. Raons per l’esperança en el Llarg Declivi

L’inevitable col·lapse de la civilització industrial és una gran opor-
tunitat per intervenir i transformar la realitat. Això sí, prenent cons-
ciència dels temps durs que hi ha per davant i dels riscos que compor-
ta. Des de llavors, l’esdevenir de les societats humanes ha estat dirigit 
per comportaments competitius i violents. No serà possible transitar 
d’una manera mínimament digna pel Llarg Declivi sense primer, un 
cop més la cooperació sobre la competició i la guerra.

D’una banda, l’improbable entès estadísticament. De l’altra, el que 
l’ésser humà considerava com a difícil que passés, però que tenia sò-
lides bases per sota. I moltes d’aquestes improbabilitats han condici-
onat de manera profunda l’esdevenir social. En aquest cas, l’espècie 
evoluciona adoptant en massa un estil de vida diferent. A més, els 
canvis de paradigma en les persones i les societats no es produeixen 
de forma gradual, sinó de cop, el que apunta en el mateix sentit. Es 
podria comparar en l’àmbit biològic; podríem dir que és com una cè-
l·lula mare que, igual que pot convertir-se en un tumor, també pot 
transformar-se en un cor. 

Les crisis, a més de dolor, també porten esperança. Impliquen 
una catarsi ràpida, personal i social. Els processos que es veuen llu-
nyans, aliens i complicats s’entenen i es senten de cop. El col·lectiu 
no és necessàriament emancipador, però és més fàcil que ho sigui 
que l’individualista. A més, les crisis tenen un discórrer discontinu, 
amb múltiples bifurcacions fruit de l’alta creativitat que generen. El 
format social a què s’encamina la humanitat serà de dimensió més 
reduïda. El petit canvia més ràpid i és potencialment més susceptible 
de realitzar-lo cap a formats ecocomunitats.

Tot i que la història de la humanitat recent està plena d’actes bru-
tal tals i de la promoció de valors dominadors, l’ésser humà, fins i tot 
en els períodes més desfavorables a la cooperació i al l’altruisme, ha 
mostrat aquests comportaments. Fins i tot en les distòpies domina-
dores també hi ha elements que ressonen amb anhels humans d’in-
terconnexió de capacitats en forma de suport mutu, com la globalit-
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