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El present treball tracta de valorar la utilitat de la sociologia clàssica per a conceptualitzar la cadena 

agroalimentària global. S’han analitzat d’una manera crítica les conseqüències de la cadena de 

producció, distribució i comercialització d’aliments. Aquestes conseqüències solen ser 

conceptualitzades com a externalitats negatives i queden excloses de la cadena tot i el cost social, 

polític, ecològic i de salut pública.  

Grans empreses transnacionals abasten la totalitat de la cadena agroalimentària, assoleixen cotes de 

poder excepcionals, minant la confiança en l’Estat com a ens regulador. Els monocultius extensius 

són perjudicials per a l’entorn on s’inscriuen, eliminen la biodiversitat, desforesten el sòl i 

consumeixen grans quantitats de recursos hídrics. La cadena té un impacte en la salut pública, 

l’obesitat és la segona causa de mort al món que es pot prevenir. El seu origen, entre d’altres, rau en 

la producció industrial d’aliments processats de baix valor nutricional. 

S’exploren tres autors clàssics: Durkheim, Weber i Marx. Aquests proposen diferents perspectives 

sobre el món social, però aporten elements claus per a la comprensió d’aquest. Durkheim afirma 

l’existència d’un tipus de fenomen de caràcter social. L’anomena fet social1, és un fenomen amb la 

capacitat d’imposar-se als individus. La cadena agroalimentària és un fet social, aquells qui s’hi volen 

oposar busquen vies alternatives al model majoritari, executen estratègies de resistència. La cadena 

agroalimentària és part de la societat industrial, per tant, és cohesionada per un tipus de solidaritat 

orgànica2, amb relacions impersonals i un alt grau d’interdependència. Mauss conceptualitza el fet social 

total3, fenòmens amb la implicació de la totalitat de les institucions socials existents. Es proposa 

abordar la cadena agroalimentària com un fet social total, aquesta implica dimensions jurídiques, 

econòmiques, ecològiques, biològiques. Finalment es consideren útils les dimensions de la modernitat 

proposades per Giddens4, aquestes són: el capitalisme, la vigilància i el control de la informació, el 

poder militar i l’industrialisme. Són elements necessaris en el manteniment de la cadena 

agroalimentària global.  

De Weber es destaca la seva anàlisi del procés de racionalització5, aquest procés configura les 

condicions on emergeix la cadena agroalimentària. Weber usa el concepte de verstehen, el qual fa 

referència a com l’acció social ha de ser abordada des de les percepcions subjectives dels individus. 

S’empra també la seva anàlisi de la legitimitat6, es planteja com la cadena agroalimentària ha 

esdevingut legitima. L’Estat es constitueix a través de la burocràcia, un tipus de legitimitat de caràcter 

 
1 Durkheim, E. (1895). Las reglas del método sociológico . México: Editorial Fondo de Cultura Económica. 

2 Durkheim, E (1987). La división del trabajo social (Vol.39). Ediciones Akal. 

3 Mauss, M. (1991). Ensayo sobre el don. Sociología y Antropología, 155-263. 

4 Giddens, A. (1993). Consequencies de la modernitat. Madrid: Alianza Universidad. 

5 Weber, M. (1905). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Obras selecta. 

6 Weber, M. (1967). El político y el científico . Madrid: Alianza. 



legal-racional, a través d’aquesta adquireix el monopoli de la violència. A través dels Estats i les 

organitzacions de caràcter supraestatal s’ha constituït i legitimat la cadena agroalimentària global.  

Marx va posar èmfasi en el caràcter social, és a dir d’explotació, de les relacions de producció. Va 

diferenciar entre les relacions de producció tècniques i les socials, trobant-se aquestes últimes 

intervingudes per la força de treball i la propietat dels mitjans de producció. Sota una aparença 

d’inevitabilitat tècnica s’emmascaren relacions socials d’explotació. Harvey7, un geògraf marxista, 

analitza el capitalisme i les seves contradiccions inherents. La contradicció naturalesa-capital 

consisteix en com el capital usa els recursos naturals sense tenir en compte la seva dependència en 

vers d’ells. Aquesta aproximació és realment útil per a l’anàlisi al superar la dificultat del marxisme 

clàssic per a integrar el medi ambient en l’anàlisi del món social. 

La perspectiva marxista presenta dificultats per a la conceptualització de petits agricultors o de 

l’agroecologia, des de Weber pot ser difícil entendre les lògiques de desigualtat postcolonials i un 

retorn a un tipus de societat mecànica8 pot tenir conseqüències inesperades. Aquesta ha estat una primera 

aproximació a un element del sistema agroalimentari global, un sistema complex, del qual la cadena 

agroalimentària n’és només una part, un element. 

La vida humana, com la dels animals o les plantes, depèn de l’ecosistema on s’inscriu. Alhora l’activitat 

humana és un element de canvi en aquests ecosistemes. La paradoxa de l’antropocè fa referència a 

com la humanitat és part d’un sistema ecològic molt ampli, però ha esdevingut una força de canvi 

geològic amb repercussions excepcionals. La cadena agroalimentària global proporciona aliments 

arreu del món però alhora té un cost social, ecològic i humà.  

 

 
7 Harvey, D. (2014). Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Traficantes de sueños. 

8 Durkheim, E (1987). La división del trabajo social (Vol.39). Ediciones Akal. 

 


