
DEL CAMP A LA TAULA: 

LA PARADOXA DE L’ANTROPOCÈ
Una anàlisi teòrica de la cadena agroalimentària global

Quina és la utilitat de la sociologia dels clàssics per a l’anàlisi 

d’aquest fenomen?

Ecològiques Socials Salut pública

Eliminació de la biodiversitat, ús

d’agroquímics, desforestació del

sòl i consum de grans quantitats

de recursos hídrics.

Augment del poder de grans

empreses, pèrdua de la confiança

en el sistema polític-institucional.

Dependències globals creuades per

les desigualtats Nord-Sud. Pèrdua

de sobirania alimentària.

Producció industrial d’aliments

processats alts en calories.

Obesitat, la segona causa de

mort al món que es pot

prevenir. Baixa qualitat dels

aliments.

Dos tipus de relacions de

producció: tècniques i socials.

Les segones es constitueixen en

relacions d’explotació. Harvey1

analitza la contradicció

naturalesa-capital: el capital, les

empreses capitalistes, proposen

solucions a problemes que elles

mateixes provoquen.

Durkheim adverteix l’existència de

fenòmens purament socials: el fet

social2. Mauss va un pas enllà i

parla del fet social total3. Hi

intervenen tot tipus de dimensions:

econòmiques, polítiques,

jurídiques... Giddens4 proposa

dimensions d’anàlisi de la

modernitat, útils per a la

conceptualització del fenomen.

Pot relacionar-se el procés de

racionalització de la vida social i

l’emergència de la cadena

agroalimentària global. La

burocràcia, un tipus de

dominació legal-racional5,

legitima l’Estat. Aquest adquireix

el monopoli de la violència en un

territori determinat.

Conclusions: La paradoxa de l’antropocè

• Cal un debat sobre la gestió de les conseqüències de l’activitat humana. 

• La cadena agroalimentària és una expressió d’aquest debat.

• La cadena agroalimentària global és una construcció social.

• Marx, Durkheim i Weber són útils per a l’anàlisi dels elements de la cadena.

• Les perspectives alternatives, com l’agroecologia, superen l’actual paradigma.
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La paradoxa de l’antropocè
La cadena agroalimentària alimenta la població mundial, però alhora 

té un cost social, ecològic i humà.
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3 tipus de conseqüències


