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L'Ecologia humana i les Ciencies socials 

Joan Martinez Alier* 

Résumé / Abstract / Resumen / Resum 

Cet article considbre des points de conflicte dans I'interface entre 
l'économie, la geographie humaine, et I'écologie humaine, a travers 
quelques exemples tels que I'exportation de guano du Pérou 2 moitié 
du XIX" sikcle ou les énergétiques agricoles contemporaires. L'article 
développe l'idée d'un ccnéonarodisme écologisten comme une idéolo- 
gie appropriée pour le Tiers Monde. De la m&me f a ~ o n  que la des- 
truction de ressources, et les flux d'energie et materiaux sont des phe- 
nombnes historiques, la perception des affaires écologistes est aussi 
historique. 

* * *  

This article analyses some points of conflict in the common ground 
shared by economics, human geography and human ecology, through 
examples such as the export of guano from Peru in the mid-19th cen- 
tury and contemporary agricultura1 energy flows. The article deve- 
lops the idea of an ececological neonarodismw as an ccappropiate ideo- 
logya for the Third World. The depletion of resources and the flow of 
energy and materials are historical phenomena, and likewise the per- 
ception of related ecological issues is also an historical fact. 

* * *  

* Professor del Departament d'Economia i d'Histbria economica de la Universitat Autbnoma 
de Barcelona. 
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Este articulo estudia algunas cuestiones conflictivas en el terreno 
común a la economia, la geografia humana y la ecologia humana, me- 
diante ejemplos tales como la exportación del guano peruano a mitad 
del siglo XIX o el analisis actual del flujo de energia en la agricultura. 
El articulo propone el ccneonarodismo ecológico~~ como ccideologia 
apropiada,) para el Tercer Mundo. El agotamiento de 10s recursos, el 
flujo de energia y materiales, son fenómenos históricos, cuya percep- 
ción es también un hecho de la historia humana. 

Aquest article estudia algunes qüestions conflictives en el terreny 
comú a I'economia, la geografia humana i I'ecologia humana, mitjan- 
qant exemples com I'exportació del guano perua o I'anAlisi actual del 
flux d'energia a l'agricultura. L'article proposa el aneonarodisme 
ecolbgicw com a <ideologia apropiada* per al Tercer Món. L'esgota- 
ment dels recursos, el flux d'energia i de materials són fenbmens his- 
tbrics, la percepció dels quals és també un fet de la historia humana. 

Ens sorpren el fet que l'ecologisme hagi crescut durant la decada dels setan- 
ta i que encara creixi, no tant al Tercer Món com entre la joventut d'alguns 
dels pai'sos més desenvolupats. Ens podriem preguntar: ¿per qu6 el moviment 
ecverd), ha passat per un període de gestació tan llarg?, ¿per qui? han estat igno- 
rats alguns dels seus antecessors més destacats del segle xrx i del comenqament 
del segle xx? També, perb, ens podriem preguntar: ¿per que va néixer el mo- 
viment ceverd>> a principis dels anys setanta? 

És un fet que el 68 va tenir lloc abans que la critica ecolhgica comencés a 
tenir un pes polític, i a la vegada és llastima que el 68 coincidís amb una moda 
anti-empirista i anti-racional, passatgera, on, per dir-ho d'alguna manera, es 
valorava més l'astrologia que l'astrofísica, i és donava més importancia a l'últi- 
ma moda dietetica que a l'estudi de la fisiologia de la nutrició. Tanmateix, al- 
guns dels temes i dels autors del 68 van preparar la crítica ecologica. No sola- 
ment el maoisme i el guevarisme; per exemple, també l'utopisme marxista de 
Bloch, que data del 1918; la revitalització del comunalisme anarquista, per bé 
que en algunes versions (de Murray Bookchin) es basava inicialment en una 
visió etnocentrica nord-americana de l'abundhncia; l'escola de relacions inter- 
nacionals que introduí el concepte de la ccdependencia~~, o el ccdesenvolupa- 
ment del  subdesenvolupament^^ segons paraules d'A.G. Frank, encara que no 



va fer servir una analisi ecologica; i potser, com a més important, la critica de 
Marcuse de la ccunidimensionalitat~~ humana sota el capitalisme modern, que 
era una crítica al fetitxisme de la mercaderia (la ficció de la commensurabili- 
tat), si bé no va subratllar l'exhauriment i la distribució desigual dels recursos. 

Una explicació alternativa de l'exit de I'ecologisme d'esquerres no rau tant 
en el treball preparatori del 68 com en les realitats del 1973: la ctcrisi energeti- 
ca)). Aquest terme, pero, també podria indicar la manca de consum endoso- 
mitic de quantitats satisfactories d'energia alimenthria, i en aquest sentit l'any 
1973 és irrellevant. Fins i tot, si prenem en consideració únicament els com- 
bustibles fossils d7ús industrial, les quantitats disponibles no van ser significa- 
tivament menors l'any 1973 que el 1963 o el 1983, i I'OPEP havia estat funda- 
da uns quants anys abans. El preu del petroli va pujar el 1973 perque en alguns 
indrets canvia la percepció de la realitat. Si I'economia ecolbgica s'hagués ac- 
ceptat academicament i hagués estat base, a més, d'una ideologia política, 
aquesta percepció podria haver canviat abans. Per exemple, durant ccl'era del 
guano)) (1840-1880), podria haver-se discutit quin era el preu adequat d'a- 
quest recurs exhaurible, per tal que la seva asignació intergeneracional fos 
ccoptiman. Per tal d'evitar una agricultura d'expoliació a Europa i retornar a la 
terra els nodriments incorporats a les plantes, altres territoris eren expoliats. 
Una historia ecolbgica arrodoniria la recerca dels preus pagats, de les transac- 
cions financeres i de les lluites polítiques, al Perú d'una burgesia nacional inci- 
pient per6 fracassada, amb un calcul de l'expoliació en termes físics. 

El mateix Liebig, la idea principal del qual era passar d'una agricultura 
d'expoliació a una agricultura de restitució mitjanqant la nova ((química agra- 
ria)) de la decada del 1840, va escriure que el guano era aun dels mitjans més 
infal.libles per fer augmentar la producció de carn i cereals)). Boussingault va 
dir que, a partir dels chlculs fets per Humboldt, era clar que s'haurien d'espe- 
rar tres-cents anys per formar una capa d'un centímetre de gruix amb els ex- 
crements d'aquests ocells. Capes de vint o trenta metres existien fins no fa 
gaire a molts llocs; ara, pero, que el guano s'havia convertit en objectiu de les 
empreses comercials, desapareixia amb rapidesa (BOUSSINGAULT, 1845, 
p. 381). L'heteronomia de l'agricultura europea, la seva dependencia d'un 
subsidi energetic i material extern, ¿provocaren una discusió ecologica sem- 
blant a la d'avui? ¿Algú va dir que I'augment de la productivitat de l'agricultu- 
ra europea era l'altra cara de la destrucció de recursos exhauribles i de vides 
humanes en un lloc llunya i desolat, les illes guaneres? 
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Un altre científic que també estudia el paper del guano a l'agricultura fou el 
químic perua Mariano de Rivero (1798-1857). Rivero va ser director general 
de Mineria, Agricultura, Instrucció Pública i Museus al Perú entre 1826 i 
1829. En anys anteriors (1822 i 1826) encapsa18 una missió a la nova Repúbli- 
ca de Colombia, organitzada per Humboldt, el qual havia escrit a Bolívar: 
<<me atrevo a recomendar a la gran bondad de V.E. 10s portadores de estas 
lineas, dos jóvenes sabios cuya suerte y éxito me interesan mucho: el señor Ri- 
vero, natural de Arequipa, y el señor Boussingault, educado en Paris, perte- 
necientes ambos al reducido número de personas privilegiadas cuyos talentos 
y solida cultura llaman la atención pública a la edad en que otros no se han 
ocupado todavía sino del lento desarrollo de sus facultades)> (ALCALDE MON- 
GRUT, 1966). 

Rivero es va sentir atret per l'estudi dels recursos naturals del Perú, s'esfor- 
a perfeccionar la metal.lúrgia de la plata, va buscar mines de carbó, divulga 

el coneixement del guano i del salnitre de la costa del Pacífic. ~ ' a n ~  1821 va 
donar a conbixer els jaciments de salnitre encara peruans, de Tarapaca, mit- 
jansant una notícia publicada als Annales de Mines. L'any 1827 publica una 
<<Memoria sobre el guano de 10s pajaros>> que va veure la llum en el Memorial 
de Ciencias Naturales, abans, doncs, dels treballs de Liebig de la decada 
de 1840 sobre la fertilització agrícola, i també abans de 1'5s del guano perua a 
Europa i als Estats Units. 

Rivero, de formació científica europea, marca una nova epoca dins la valo- 
ració dels recursos del Nou Món: l'epoca republicana, caracteritzada per una 
investigació cientifica més competent que sota el domini espanyol, on van 
col.laborar científics americans i europeus. Segons el seu biograf, ALCALDE 
MONGRUT (1966, p. 49), Rivero era conscient de l'exhauriment dels recursos 
naturals no renovables, i particularment del guano. Pensava que ccels seus be- 
neficis, en la mesura que sigui possible, cal capitalitzar-10s per mantenir la ri- 
quesa que representa)). Com en els casos de Liebig i Boussingault, trobem en 
Rivero una certa alarma pel que fa a l'exhauriment dels recursos, dins una 
vida dedicada, en canvi, a la valorització entusiasta d'aquests recursos per a la 
seva exportació a Europa. En recomanar que els ingressos procedents de l'ex- 
portació de recursos naturals es dediquessin a la inversió en lloc de destinar- 
10s al consum, Rivero va incórrer en la faI.licia de suposar que l'ampliació de 
l'estoc de béns de capital pot compensar totalment l'exhauriment dels recur- 
sos naturals. La crítica d'aquesta suposició és el leitmotiv de l'analisi ecolbgica 
de Frederick Soddy (1922,1933) Una siderúrgia o una refineria de petroli no 
augmenten la disponibilitat de mineral de ferro o de petroli. 
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UN INTENT FRUSTRAT DE GEOGRAFIA ECOLOGICA: 
BERNARD AND JEAN BRUNHES 

L'estudi de l'economia, de la geografia, de la historia des de perspectives 
ecologiques no era freqüent a l'ccera del guano>>: encara no ho és avui. L'ex- 
hauriment dels recursos fou discutit, pero, per alguns economistes ecolbgics fa 
més de cent anys, i Patrick Geddes, que sovint és classificat com a geograf, 
adopta ja el 1884 una perspectiva concretament ecolbgica, escrivint sobre el 
flux d'energia i de materials en societats humanes. El que cal és veure com 
s'interpreten a la historia humana fets de la historia de la natura i no la seva 
realitat incorporia. Els nous economistes ecolbgics (com Georgescu-Roegen i 
d'altres, no gaires) van anticipar l'any 1973, si bé en un principi no van trobar 
resso. Ells mateixos desconeixien la vella economia ecologica del segle xrx 
(MART~NEZ ALIER, 1984, 1987; NAREDO, 1987). La historia de la geografia 
ecologica encara s'ha de fer i, per tant, també els primers intents de geografia 
ecolbgica han estat gairebé desconeguts. 

BERNARD BRUNHES (1867-1910), en el seu llibre La dégradation de l'énergie 
(1908), va blasmar aquells que es neguen a considerar les implicacions practi- 
ques de la llei de l'entropia amb l'excusa que la formulació de Clausius, ccl'en- 
tropia de l'univers tendeix a un mAxim>>, era erronia o imprecisa. No sabem si 
l'univers té un límit, pero aixo no era raó ccpour que les critiques méritées par 
cette locution servent éternellement de fin de non-recevoir i3 ceux qui dénient 
toute portée au principe de la dégradation de l'energien (BRUNHES, ed. 1912, 
p. 357). Brunhes es va adonar que la llei de l'entropia (incloent-hi també 
17ccentropia>> dels materials) ajudaria a explicar les pentes raides du Puy de 
DGme -de l'observatori del qual ell era el director-, on les ovelles lluitaven 
per aconseguir una mica d'herba del sol erosionat. Aixo no era, segons ell, un 
exemple de la cctragedia de les terres comunals>> (utilitzant el títol de l'article 
de Hardin de 1968), ans al contrari, Brunhes va citar la critica de Proudhon del 
dret roma de propietat, causa de la desforestació i de l'erosió de les conques 
fluvials. La propietat privada no era l'única culpable, sinó que també hi havia 
ccla complicité d'une opinion maintenue ii l'égard de l'avenir du monde maté- 
riel, dans un optimisme béat par l'ignorance systématique de l'idée de dégra- 
dation et par la répetition contre-sens de la formule: Rien ne se crée, rien ne 
se perd>> (BRUNHES, ed. 1912, p. 206). 

El llibre de Brunhes fou elogiat per Wilhelm Ostwald als Annalen der Na- 
turphilosophie (vol. 10,1911, p. 477), mentre que els escrits d'ostwald havien 
estat esmentats favorablement al llibre de Brunhes. 

No hi va haver, pero, a Europa una escola ben establerta d'energetica so- 
cial, ni Brunhes va crear tampoc una escola de geografia ecologica a Franqa, 
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malgrat el fet que les seves idees sobre el flux d'energia a la societat humana 
van ser considerades en passant pel seu germa, el geograf JEAN BRUNHES, en el 
seu famós llibre La  Géographie Humaine (1925, vol. I ,  p. 469). La geografia 
humana és la ciencia social més propera a l'ecologia humana. D'altra banda, 
l'escola (o escoles) franceses de geografia humana han tingut molta influkn- 
cia. Per tant, aquests intents frustrats de conflukncia són importants. De fet, 
els geografs francesos no van entendre fins fa pocs anys la perspectiva ecolbgi- 
ca (CLAVAL, 1974, cap. 4): vegeu, per exemple, l'article de RAUMOLIN (1984) 
sobre les relacions amagades entre la geografia i l'ecologia, on parla de Ber- 
nard i Jean Brunhes i d'autors alemanys que desenvoluparen el concepte 
Raubwirtschaft. 

L'ECOLOGISME IGUALITARISTA COM A *IDEOLOGIA APROPIADAn 
AL TERCER MON 

L'exhauriment de recursos, el flux d'energia i de materials és un fenomen 
historic. La  seva percepció també h o  és. Senyals que les percepcions canvien i 
que neix un narodisme ecologic poden veure's a Mexic (TOLEDO, 1984), on la 
importació de cereals (no destinats a pinsos com a la Unió Sovietica, sinó per 
al consum huma) ha crescut fins a un 20% del consum total. A la vegada, 
Mexic exporta i es proposa exportar grans quantitats de petroli i gas natural 
als Estats Units, lloc d'on provenen els cereals produi'ts amb una tecnologia 
molt intensiva en energia. El cas de Nigeria és ben semblant. O el cas del Mar- 
roc amb els fosfats. 

El calcul en termes d'avantatges comparatius donaria resultats diferents en 
valorar el treball dels camperols mexicans segons un cost d'oportunitat que 
tingués en compte l'escassedat de feina a les ciutats, i les externalitats negati- 
ves d'una congestió urbana extrema, i si els recursos limitats fossin avaluats 
dins d'un horitzó temporal més llarg i amb taxes més baixes de descompte del 
valor actual de la demanda futura. 

Així, Schejtman ha argumentat que, als pai'sos on la població rural encara 
es troba per sobre del 30%, i on hi ha una nutrició deficitaria no sols a les arees 
urbanes sinó també a les rurals, l'aprovisionament d'aliments no ha de depen- 
dre del sector capitalista i de les importacions; cal que la pagesia sigui la base 
d'una estrategia de seguretat alimentaria. Existeix el fet (que Schejtmann 
analitza com ho han fet d'altres autors) que els camperols poden utilitzar la 
seva forqa de treball i la de les seves famílies amb més intensitat que no pas si 
fossin assalariats. També hi ha el fet que el subsidi d'energia externa no reno- 
vable per a l'agricultura tradicional és més petit que per a l'agricultura ccmo- 
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derna>>. No solament han augmentat les importacions de cereals: també hi ha 
un creixent dkficit de pagaments per l'importació d'adobs, de pesticides i de 
maquinaria agrícola. SCHEJTMAN (1983, pp. 178-180) assenyala que la genera- 
lització a 1'Amkrica Llatina del model alimentari dels Estats Units, pel que fa 
a les formes de producció i de consum, suposaria (sobre els calculs dels STEIN- 
HARTS, 1974) que per alimentar la població llatinoamericana caldria l'equiva- 
lent a set m.b.d. (milions de barrils al dia) de petroli (és a dir, unes set vega- 
des les importacions de petroli del Brasil, quatre vegades les exportacions de 
Mkxic a mitjans dels anys 1980). Són quantitats grans, per6 no exagerades, ja 
que fins i tot l'agricultura més intensiva en energia troba limits al seu creixe- 
ment en la capacitat del cos huma per consumir aliments, si bé aquests límits 
poden estimular-se mitjanqant el consum de carn i encara més si tenim en 
compte que la conversió de combustibles fossils en quantitats lleugerament 
més grans d'etanol pot tenir interks crematístic. 

L'energia addicional per situar el sistema alimentari llatinoamerica al nivell 
dels Estats Units és del vint o vint-i-cinc per cent del consum nord-america de 
combustibles fossils per a tots els usos. És per aixo que no és del tot irrealista 
creure en la modernització de l'agricultura a 17America Llatina, continent re- 
lativament industrialitzat, urbanitzat i sense camperols. Sembla, pero, impro- 
bable, per raons socio-polítiques i crematístiques, que el Bon Veí o qualsevol 
altre posin aquests recursos a la seva disposició. La comptabilitat energktica 
comenqa avui a donar arguments solids favorables a la persistkncia de la page- 
sia des del punt de vista del seu paper en l'alimentació de la població amb ús 
redui't d'energies no renovables. La vella concepció dels economistes agricoles 
més coneguts, segons la qual una disminució del percentatge de la població 
del ccsector primari,) ha de ser vista com a signe de desenvolupament economic 
viable i permanent, avui és seriosament posada en qüestió. Aquesta concep- 
ció es basava en definicions no ecologiques de la <<producció>> i de la <<producti- 
vitat>> agricoles. 

Es podria argumentar que els camperols, i especialment els camperols po- 
bres, no són gaire <<ecolbgics>>. Sovint respecten menys la fertilitat de la terra 
que no ho fa l'agricultura capitalista intensiva en energia. Forqats pel sistema 
de tinenqa de la terra, i també per la prohibició d'emigrar a pai'sos més rics 
(tan evident a Mkxic i al Marroc), els camperols es veuen obligats a conrear 
camps en pendent o, com al Brasil, terres tropicals febles que de seguida es fan 
malbé. Alla on les practiques de conreu itinerant van lligades a una forta den- 
sitat demografica, s'arriba a una desforestació permanent. c<Ecologic>> pot 
semblar, doncs, un terme inadequat, si bé en el sentit en que l'hem fet servir 
(el que fa referkncia a l'estudi del flux d'energia) és adequat, ja que la superio- 
ritat actual de l'agricultura camperola tradicional pel que fa a la conservació 
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dels combustibles fbssils és inqüestionable (PIMENTEL, 1979; LEACH, 1976; NA- 
REDO & CAMPOS, 1980). Així i tot, les virtuts dels camperols que tornen a ser 
valorades (la seva capacitat d'ésser explotats, el seu moderat ús d'energia no 
renovable) només són tals en el context social d'una disponibilitat nacional i 
internacional de recursos molt desigual. La supervivencia d'una agricultura 
camperola intensiva en treball s'esta transformant potser en un imperatiu d'a- 
daptació ecologica per a la nutrició de la població mundial, a causa solament 
de l'elevadíssim costum de recursos exhauribles per part d'algunes persones, 
en algunes arees, amb finalitats principalment no agrícoles. En realitat, l'ús de 
formes d'energia no renovables als sistemes alimentaris dels pa'isos superde- 
senvolupats és enorme si el comparem amb l'ús per a totes les finalitats als pal- 
sos pobres; és, pero, una petita proporció de l'ús total d'energia no renovable 
als pai'sos rics i al món. Com diu PIMENTEL (1986, p. 278), <<per alimentar un 
ciutadi nord-america cal gastar l'equivalent de 1.500 litres de petroli per any. 
Un 17% de l'energia gastada als Estats Units serveix per proporcionar el men- 
jar a la població. D'aquest percentatge, la producció agrícola en representa 
el 6%, el processament i l'empaquetat un altre 6%, i la distribució comercial i 
la preparació domestica el 5 % ~ .  Hi ha molta gent al món, d'altra banda, que 
s'alimenta sense gastar gens ni mica de petroli. 

El neonarodisme ecologic és una reacció potser tardana al predomini me- 
tropolita, contra la conversió del món en una immensa conurbació (terme in- 
trodult per Patrick Geddes amb un sentit pejoratiu) formada per districtes 
prbspers i districtes empobrits i degradats. Si bé el neonarodisme ecolbgic tal 
com l'entenem aquí es basa en una analisi racional d'ecologia humana, alguns 
voldran veure'l com una manifestació d'un fenomen molt general de resisten- 
cia indígena a l'expansió capitalista en arees periferiques que no n'han tret 
profit, o que, si ho han fet, han aconseguit resistir encara la total assimilació 
dins el sistema mundial d'estats capitalistes. 

Podríem preguntar també: aquest elogi tronat de les agricultures tradicio- 
nals, aquesta crítica de l'agricultura moderna que deixa de banda les promeses 
imminents de les noves biotecnologies, jno són un símptoma més de la desin- 
tegració cultural provocada pel col.lapse de la fe en el progrés de la civilització 
occidental, que dóna lloc a nous particularismes aillats, a nous cultes religio- 
sos, al retorn als valors de la Gemeinschaft i fins i tot de la família, a una per- 
dua de la visió que lligava l'analisi del passat a un projecte universal i col.lectiu 
de futur, fent de la historiografia, a la moda parisina actual, un recull d'episo- 
dis locals exotico-recreatius? La resposta és negativa. El neonarodisme ecolo- 
gic, recolzat en una analisi científica del flux d'energia i de materials en l'agri- 
cultura que per ara sembla vilid, no és fruit del descredit postmodern de la 
ciencia i del progrés social. Soddy anomena economia cartesiana l'economia 
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ecologica, i creia amb raó (igual que Neurath) que podia integrar-se al marxis- 
me actual. El neonarodisme ecologic planteja, a la manera de Popper- 
Lynkeus, noves formes de vida col.lectiva, que incorporin a velles i noves cul- 
tures nous models viables i igualitaris de reproducció economica per a tothom. 
Aquí la paraula cceconomic>> s'utilitza en el sentit substantiu d'aprovisiona- 
ment energetic i de materials per a la vida humana, i no en el sentit crematístic 
#assignació de recursos escassos a través del sistema de preus. Aquest plante- 
jament no es basa en cap mística anti-científica, per6 tampoc no descansa en la 
fe dels miracles del progrés tecnolbgic, ni en la ideologia del desenvolupament 
economic, ni en la lloanqa de l'adaptabilitat biologica i cultural d'alguns po- 
bles a l'escassedat dels recursos dels quals disposen (potser després d'haver 
estat expoliats o arraconats), ni en la metafora de la autopoiesis aplicada a so- 
cietats humanes, sinó que es basa en l'analisi de la historia de l'ecologia de tot 
el món i de cada una de les seves petites arees, analisi que es posa al servei dels 
interessos materials dels pobres. 

No sorpren, doncs, trobar senyals d'aquest nou narodisme ecologic racional 
a Mexic i als pai'sos andins (GRILLO, 1982, 1985), hrees de cultura i d'agricul- 
tura ben antigues, sotmeses al genocidi, a l'abús economic, a la desnaturalitza- 
ció lingüística i cultural des del seu <<descobriment>> per part dels espanyols. 
Tampoc sorpren trobar aquests senyals a llocs d'Asia i d'Africa, la qual cosa 
permet un projecte, no ja d'investigació, sinó, si així es vol, de col.laboració 
política. Alguns geografs especialitzats en l'estudi dels recursos naturals de 
palsos pobres o empobrits van al capdavant en aquesta línia (BLAIKIE & 
BROOKFIELD, 1986; LIITLE & HOROWITZ, 1987; RICHARDS, 1985). 

Hem dit sovint que la crítica ecolbgica de les ciencies socials i de les practi- 
ques polítiques basades en aquestes ciencies socials és una crítica racional i 
empírica. Cal potser insistir-hi més, particularment pel que fa a la ciencia eco- 
nbmica que és a tot arreu la reina de les decisions polítiques. 

L'ecologisme, abans de 1973 i potser ara un altre cop, ja que el petroli ha 
baixat de preu, es preocupava més de diversos aspectes de la pol.luci6 que no 
de l'exhauriment de recursos. A primera vista, els efectes de la pol.lució (in- 
sercions al medi ambient) cauen sobre nosaltres mateixos, mentre que les 
exaccions de recursos exhauribles seran un problema per als nostres descen- 
dents i no per a nosaltres (SINGH, 1976). Des de la perspectiva d'una economia 
ecologica, ambdós casos són, perb, semblants. Moltes insercions al medi am- 
bient tindran efectes molt duradors. Per exemple, l'augment de dioxid de car- 
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boni a l'atmosfera, els residus radioactius. Aquí la qüestió és la mateixa que 
en l'assignació intergeneracional de recursos exhauribles: els no nascuts no 
participen ni en el mercat ni en les enquestes d'opinió. Hi ha una assignació 
sense que hi hagi cap transacció. L'economia crematística falla fins i tot a nivell 
conceptual quan els efectes externs al mercat són de llarga durada. En el cas 
dels recursos exhauribles o de la pol.lució amb efectes de llarga durada, el 
principi metodologic segons el qual l'assignació de recursos ha de respondre a 
les preferencies dels agents economics es troba amb una dificultat ontologica: 
molts dels agents economics rellevants encara no han nascut, i per tant no 
poden expressar les seves preferencies. 

El que fem és donar ara nosaltres uns valors, generalment baixos, als perju- 
dicis (eventualment, beneficis) per als nostres descendents. És a dir, infrava- 
lorem (tecnicament parlant, <<descomptem>>) el valor actual dels beneficis i 
perjudicis futurs. Quina raó hi pot haver per a aquest <<descompte>)? No hi ha 
cap resposta convincent dins la ciencia economica, que es troba així, davant la 
crítica ecologica, sense arguments en el seu propi terreny. 

Una determinada taxa d'actualització del valor de la demanda futura impli- 
ca una determinada actitud etica cap a les generacions futures. La qüestió es 
planteja també dins la teoria del creixement economic. En aquest context, els 
economistes es podrien permetre el luxe moral de no descomptar el futur i al- 
hora deixar de banda les conseqüencies igualitaristes que una taxa zero de 
descompte suposa per a l'assignació de recursos exhauribles. Com va escriure 
Ramsey: <<no descomptem el gaudi llunya comparant-10 amb l'immediat, 
practica aquesta eticament insostenible, i que és només conseqüencia de la po- 
bresa de la nostra imaginació>> (RAMSEY, 1928, p. 543). La qüestió és que, fins 
i tot sense descomptar el futur (o sense sobrevalorar el present), el sacrifici 
que pot demanar-se a la generació actual (en la forma de reducció del consum 
per afavorir l'inversió) estara limitat, si hi suposem algun augment futur del 
consum per persona. El creixement econbmic, que se suposa que és una con- 
seqüencia de l'estalvi actual, fara possible un futur més prosper i, per tant, un 
<<gaudi llunya marginal)) inferior a I'actual, a causa del principi de la utilitat 
marginal decreixent. 

Dels models habituals de creixement econdmic no se'n segueix el principi 
moral de Ramsey. El sacrifici actual de consum i l'augment consegüent de la in- 
versió es comparen amb el valor actual descomptat de l'augment del consum fu- 
tur atribui't a la inversió suplementaria del període actual. Ara bé, si sortim 
del discurs tancat de l'economia del creixement i parlem d'economia dels recur- 
sos exhauribles, no podem saber si el futur ser2 més o menys prosper; ens tro- 
bem més aviat en la situació contraria: una taxa més gran de descompte com- 
portara un ritme més rapid d'exhauriment i, per tant, un futur menys prosper. 
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Es pot fugir de la necessitat de manifestar-se eticament, afirmant que la 
taxa de descompte (sigui alta, baixa o fins i tot negativa) revela el grau de pre- 
ferencia dels agents econbmics pel present respecte del futur. Fóra inútil dis- 
cutir amb els agents econbmics sobre tals preferencies temporals. Tothom pot 
expressar-se al mercat. Els economistes pensen que si la distribució de l'ingrés 
és tal que algunes persones tenen tan poca forqa adquisitiva que es moren de 
gana, i si aixo es considera indesitjable, aquesta situació pot canviar~se mitjan- 
gant el sistema fiscal (o, de manera més radical, mitjanqant un canvi en la dis- 
tribució dels <(títols>> que proporcionen un ingrés, com per exemple els de la 
propietat de la terra). Tanmateix, si considerem l'assignació intergeneracio- 
nal de recursos exhauribles, veiem que la qüestio no sols rau si els preus i 
quantitats que resulten de la participació dels agents economics en el mercat 
privaran o no alguns d'ells de la subsistencia. La qüestió és també que, els que 
encara no han nascut, no poden, obviament, expressar-se actualment al mer- 
cat. Avui s'atribueix un determinat pes a les seves futures demandes. Pero, 
per que aquest pes concret i no un altre? ¿Cal sobrevalorar, més que infrava- 
lorar, la demanda futura de persones que no sabem si seran més pobres o més 
riques que nosaltres? Els agents economics d'avui no poden evitar aquest dile- 
ma moral. 

La crítica del sistema de valoració dels recursos exhauribles i dels efectes 
externs al mercat que es perllonguin té repercussions també sobre la macroe- 
conomia, és a dir, sobre el calcul del Producte Total, de la inversió, del con- 
sum, que és la matkria fonamental de la discussió política habitual (HUETING, 
1980; LEIPERT, 1986; NAREDO, 1987). En paraules de Naredo: N.. . les Compta- 
bilitats Nacionals donen als ingressos derivats de les indústries extractives un 
tractament similar al que tenen altres activitats, fent abstracció de la vida limi- 
tada dels jaciments, igual que tracten els ingressos derivats de l'agricultura 
amb independencia de la fertilitat del sol. Ni la fertilitat consumida per practi- 
ques de conreu erosionants de la terra, ni els minerals extrets figuren com a 
consums de les activitats agraries o extractives, sinó que es reflecteixen en els 
valors de les produccions venudes. La asimetria entre el raonament en cicle 
tancat del sistema economic i el cicle obligadament obert d'energia i materials 
de la vida humana apareix en el tractament de totes les activitats que depenen 
del medi ambient on es desenvolupen i que contribueixen a degradar-lo>>. La 
modificació i, eventualment, la destrucció de la Comptabilitat Nacional per la 
crítica ecologica és una qüestió d'importancia política molt gran. 

L'economia ecologica comenqa, doncs, fent malbé amb molt de goig una 
bona part de l'instrumental de l'economia crematística. A continuació mira 
d'explicar 1'13s d'energia i materials en ecosistemes humans, i aquí pot apro- 
par-se molt a la geografia humana. Cal delsenvolupar l'ecologia humana, que 



DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRAFICA 13,1988 

és una mena d'estudi diferent de l'ecologia de plantes i d'animals, perque la 
humanitat té una característica especial: la possibilitat d'enormes diferencies 
en l'ús d'energia i de materials entre persones i entre territoris poblats per per- 
sones. 

El primer aspecte (la desigualtat entre persones) és ben pali?s fent servir la 
distinció entre ús endosomatic i ús exosomatic. Així, tots consumim, si fa no fa 
(perqui? tenim instruccions genktiques per fer-ho), dues mil o tres mil quiloca- 
lories per dia, i si fem experiments ens morim de gana o ens engreixem. El 
consum i, de ben segur, la degradació exosomatics són enormement diferents. 
Els animals també fan ús exosomatic d'energia i de materials, i els castors són 
coneguts per l'enginy amb qui? fabriquen els seus notables caus. Ara bé, la di- 
ferkncia que hi ha entre els caus dels castors és ridículament petita comparada 
amb la diferencia entre els habitatges humans. El segon aspecte és la distribu- 
ció a l'espai. La geografia ecologica és una ciencia molt necessaris, ja que l'e- 
cologia d'animals i de plantes no serveix per explicar la distribució humana a 
l'espai. Les migracions dels ocells es fan sense passaports ni visats. En canvi, a 
la frontera de Mexic i els Estats Units, com també a la frontera entre el Mar- 
roc i Europa, és a dir, a Algeciras, hi ha veritables dimonis de Maxwell treba- 
llant a l'inrevés, que solament deixen passar els ciutadans provei'ts dels papers 
idonis. 

En un llibre recent d'historia ecologica, Alfred CROSBY (1986) ha explicat de 
quina manera els europeus, amb insercions diverses, malalties com la verola i 
el xarampió, exportant gent i exportant algunes varietats de plantes i d'ani- 
mals, es van apoderar de 1'America del Nord i del Sud, d'Austrilia i de Nova 
Zelanda, de 1 '~frica del Sud, destruint les cultures que hi havia, destruint 
també les estructures de poder que els podien fer front. Un altre llibre recent, 
de Stephen BUNKER (1985), no estudia les insercions, sinó, més aviat, les exac- 
cions o les extraccions del medi ambient. Com al Perú del 1840-1880 amb el 
guano, com a Bolívia amb la plata de Potosíi l'estany de Catavi i Siglo XX, els 
recursos exhauribles o difícilment renovables van cap enfora, no torna gaire 
cosa en aquest intercanvi desigual, i alhora es desestructura o no arriba a es- 
tructurar-se una resposta política. A Bolívia l'estany queda exhaurit, i els mi- 
ners, que han estat de vegades a punt de fer una revolució, desapareixeran. 
Segons Stephen Bunker, a 1'Amazonia (mutatis mutandis, com al Vallb Occi- 
dental o al Baix Llobregat o a la Ribera de 1'Ebre o al Pallars Sobira o al Mont- 
sia o als Ports) no hi ha una estructura socio-política que permeti fer front a les 
insercions destructores i a les exaccions, cobrant almenys un preu alt. La geo- 
grafia ecologica ha de ser geografia política. La desestructuració socio-política 
és consequencia i, després, causa de l'explotació, que es pot estudiar, no amb 
instrumental economic únicament, sinó també ecologic. És la mena d'estudi 
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que NAREDO, GAVIRIA i altres van fer a Extremadura (1979)' una veritable geo- 
grafia ecolbgica, superior analíticament als anomenats estudis d'ccecologia hu- 
mana>> de l'escola de sociologia urbana de Xicago. 

La diferencia entre economia i crematística ja va ser explicada per Aristotil 
al seu llibre Política. Economia és l'estudi de 17aprovisionament material de 
l'oikos o de la polis, és a dir, de la casa familiar o de la ciutat. Crematística és 
l'estudi de la formació dels preus als mercats: per exemple, l'estudi de l'aug- 
ment de preus si hi ha un monopoli. Aristotil esmenta el cas de Tales, que 
havia monopolitzat els molins d'oli a Milet i va guanyar-hi molts diners, de- 
mostrant que un filosof, si volia, guanyava diners com qualsevol comerciant 
estranger. Aristotil no va pas utilitzar la paraula (<ecologia>>, que té la mateixa 
arrel que economia, i que fou introdui'da al segle XIX, pero la diferencia que ell 
feia entre economia i crematística és la que fem ara entre ecologia humana i 
economia, entre l'estudi de I'ús d'energia i de materials en ecosistemes on hi 
ha homes i dones, i l'estudi de les transaccions als mercats. Segons Aristotil, 
I'aprovisionament de l'oikos o de la polis no havia de ser regulat pels preus. El 
sentit que Aristotil volia preservar per a la paraula economia -davant l'expan- 
si6 del comerq i el canvi en les relacions socials que el comerg implicava- és 
precisament el significat que ara té el terme <(ecologia humana),. 

Si estudiem I'economia industrialitzada i especialment l'agricultura moder- 
na des del punt de vista ecologic, utilitzant I'anhlisi del flux d'energia desenvo- 
lupada per primer cop per Podolinski cap al 1880 (vegeu cartes d'Engels a 
Marx del 19 i del 22 de desembre de 1882, publicades d'antuvi el 1919, en edi- 
ció de Bebel i Bernstein, i després en molts idiomes europeus, fins i tot en 
ucrai'nks i en catalh), cal arribar a la conclusió que, en els pai'sos rics, necessi- 
tats tan basiques per a la vida humana com una barra de pa s'han convertit en 
((bens posicionals>> (en el sentit en que és utilitzat per Fred HIRSCH, 1976), 
almenys pel que fa a les generacions futures. Aixo és el que s'amaga dar- 
rere la recomanació, sens dubte ben intencionada, d'un conegut geograf 
ecologic: (<Ara que les nacions més avan~ades busquen cada vegada amb més 
intensitat alternatives renovables als combustibles fbssils, fóra ironic que els 
xinesos deixessin de banda la seva economia basada en I'energia solarn 
(SMIL, 1979, p. 131). 

La perspectiva ecolbgica, jmodificarh les actituds dels actors socio-polítics 
a cada país, i també internacionalment? Per exemple, jtraurh la base dels 
acords neocorporativistes sobre polítiques de salaris en desacreditar els con- 
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ceptes de la macroeconomia? ¿Es plantejaran altres .lluites sobre la relació 
d'intercanvi, les polítiques de comerq internacional i els preus de les mercade- 
ries del Tercer Món? ¿Es posar2 en discussió la virtual prohibició d'emigrar 
als habitants del Tercer Món? En lloc d'una ideologia de creixement econo- 
mic, mentre continui la desigualtat, i en lloc d'una ideologia basada en el fet 
que cada país disposi d'una tecnologia apropiada, potser naixera un utopisme 
ecologic igualitarista universal com a <<ideologia apropiada,, per a la gent 
pobra del món. Si bé es tracta d'una ideologia (que hem batejat amb el nom de 
neonarodisme ecolbgic o neocamperolisme ecolbgic), pot trobar suport en la 
tradició racionalista i empírica dels estudis científics d'ecologia humana. 
En canvi, les ciencies socials tradicionals, particularment l'economia i la geo- 
grafia humana, no ofereixen conceptes útils en aquest sentit: cal, abans, 
que incorporin una perspectiva ecologica, i aixo és el que hem discutit en 
aquest article. 

A 1'Europa occidental, no fa gaires anys, potser un terme com <<maoisme 
ecologic>> s'hauria entes millor que neonarodisme, en el sentit d'una ideologia 
pro-camperola igualitarista, per6 no tenim cap vestit maoista per posar-nos. 
Es tracta, senzillament, que les condicions d'existencia social dels habitants 
del món que no han aconseguit aprofitar-se de la prosperitat associada a l'ús 
exosomatic dels combustibles fossils, i que tenen dificultats fins i tot per asso- 
lir la quantitat necessaria d'energia endosomatica, els dugui a interpretar la 
historia humana dels darrers dos-cents anys en termes d'un creixement de les 
forces destructives en benefici d'una minoria: així, perdrien la fe en el creixe- 
ment econbmic o en el desenvolupament de les forces productives, i alhora 
s'activarien els instints redistributius. 
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