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La crisi energètica...definitiva?

*     *     *

*     *     *

Després de proporcionar i analitzar les dades de consum energètic actual i la gran
dependència dels combustibles fòssils, es presenten diversos escenaris de futur amb
una perspectiva temporal fins el 2050. Tot i que sembla que el temut possible col·lapse
energètic no és pas immediat, resulta evident que el model energètic actual, i fins i tot
el model de societat en què es basa, no és sostenible. Es mostren dos exemples del
que serien, respectivament, incorrecta i bona adaptació al medi ambient, per concloure
amb la constatació de la crisi energètica i un comentari sobre possibles respostes.

Después de proporcionar y analizar los datos de consumo energético actual y la gran
dependencia de los combustibles fósiles, se presentan diversos escenarios de futuro
con una perspectiva temporal hasta el 2050. Aunque parece que el temido posible
colapso energético no es inmediato, resulta evidente que el modelo energético actual,
e incluso el modelo de sociedad en que se basa, no es sostenible. Se muestran dos
ejemplos de lo que serían, respectivamente, incorrecta y buena adaptación al
medioambiente para concluir con la constatación de la crisis energética y un comenta-
rio sobre posibles respuestas.

After presenting and analysing data on current energy consumption and fossil fuel
dependency, different scenarios for the future are given for the period ending 2050.
Although it appears that the feared energy crisis will not occur immediately, it is clear
that the current energy model, and even the model of society on which it is based, is
not sustainable. Two examples are given: one that represents inappropriate adaptation
to the environment; one that represents good adaptation. The article concludes by
stating that the energy crisis exists and by offering some possible solutions.
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S’estan esgotant els combustibles fòssils?
La paraula crisi és de definició certament esquiva per la seva significació
múltiple. Del grec krisis, decisió o judici, avui en dia pot voler dir “moment
decisiu o crucial”, “punt d’inflexió”, “temps de dificultat” o “emergència”. Són
els dos darrers significats, els més habituals en el llenguatge col·loquial, els que
es sobreentenen quan es parla de “crisi energètica”. L’energia en el nostre
model actual de societat és un recurs bàsicament no renovable que s’obté
cremant combustibles fòssils. El 87.7% de la producció energètica mundial
surt de la combustió de carbó, petroli i gas natural (IEA 2003). En aquest
context, “crisi energètica” esdevé pràcticament sinònim d’esgotament dels
combustibles fòssils. Però, és certa aquesta afirmació? Realment s’estan esgotant
els combustibles fòssils? O es tracta més aviat d’una mena de mite airejat tant
per l’ecologisme catastrofista en la cerca de nous conversos, com pels geopolítics
maquiavèlics que prediquen un intervencionisme creixent per controlar els
recursos estratègics?

En una primera aproximació podem comparar el consum energètic i les reserves
mundials de combustibles fòssils. El consum mitjà d’energia per càpita l’any
2005 era de 1630 kgoe per individu (BP 2006), amb un rang de variació
enorme entre els 145 kgoe de Bangladesh i els 11800 kgoe dels islandesos,
passant pels 3100 kgoe dels espanyols o els 8000 kgoe dels nord-americans
(IEA 2003). El kgoe (kilograms oil equivalent), es una unitat que permet
comparar l’energia obtinguda amb altres fonts (carbó, gas natural, nuclear,
hidroelèctrica i renovables), convertint les quantitats mesurades en les seves
unitats característiques a kilograms equivalents de petroli. Donat que l’any
2005 la població mundial era de prop de 6.500 milions de persones, el consum
energètic total va ser de 10537 Mtoe (Milion tonnes oil equivalents, milions de
tones equivalents de petroli), dels quals el 87.7%, 9241 Mtoe, corresponen al
consum de combustibles fòssils. L’any 2005, les reserves de combustibles fòssils
(BP 2006) eren de 826797 Mtoe (501172 Mtoe de carbó, 163776 Mtoe de
petroli i 161849 Mtoe de gas natural). Si es mantinguessin les condiciones
actuals de consum i població i no es generessin  més reserves, tots aquest
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combustibles fòssils donarien per 89.5 anys de consum conjunt, 171 anys en
el cas del carbó, 42 en el del petroli i 65 anys en gas natural. Aquests números
semblarien indicar que l’esgotament no és pas imminent.

Sabem però que aquest càlcul no es realista perquè la població mundial
continuarà augmentant i també ho farà el consum energètic per càpita, encara
que amb un creixement molt més lent que el demogràfic. No oblidem però
que també continuaran apareixent noves reserves de combustibles fòssils i, de
fet, fins ara la “descoberta” anual de noves reserves de combustibles fòssils ha
estat, en general, superior al consum mundial, i per això el volum total de les
reserves s’ha incrementat significativament en els darrers anys (Fig. 1). Es
consideren reserves aquells volums de combustibles fòssils que són tècnicament
explotables i es diferencien dels recursos, els combustibles fòssils que ja han
estat descoberts però que no podem utilitzar per que no disposem de la
tecnologia adequada per explotar-los o perquè la seva extracció és encara
econòmicament inviable. Evidentment, es podrien descobrir noves reserves
(poc probable) i nous recursos (més probable), però el que segur que passarà
és que tard o d’hora serà rentable explotar o desenvolupar la tecnologia per
explotar molts dels recursos actuals (les sorres bituminoses, els jaciments de
petroli al peu del talús continental o els clatrats), que llavors passarien a ser
considerats reserves.

A la Figura 1 hem fet un pronòstic de l’evolució energètica mundial que bé
podria ser descrit com a ciència ficció. Ara bé, com sabem els treekies i altres
faunes aficionades als universos alternatius, aquesta mena d’exercicis mentals
són útils per analitzar la realitat lliure del sorollós excés d’informació que
habitualment ens envolta. No hem pretès cobrir totes les possibilitats i aquest
experiment, de fet, té un biaix en considerar de manera pessimista tant el futur
consum energètic com la troballa de noves reserves. El primer escenari
d’evolució (E1 a la figura 1) vindria a ser el futur més parsimoniós –el que
s’obté en suposar que pràcticament no canviarà res. Per calcular E1, hem
aplicat les tendències observades en els darrers anys en el consum per càpita
de les diferents fonts energètiques (estable en el cas del petroli i del carbó, i
lleugerament creixent en el cas del gas natural i les alternatives) i hem considerat
un ritme d’aparició de noves reserves que decreix un 3% cada any, suposant
que mica en mica es deixen de trobar jaciments i que cada cop costi més
transformar recursos en reserves. Sota aquestes circumstàncies, el consum
per càpita augmentaria lleugerament per damunt l’actual fins als 1795 kgoe, i
la contribució dels combustibles fòssils al consum total disminuiria només un
2.3% (84.4%). En aquest escenari, l’increment del consum seria degut bàsicament
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al creixement demogràfic: la població mundial arribarà als 9.000 milions de
persones l’any 2050 i les reserves disminuirien fins als valors dels anys 70 (Fig.
1). Repetint els càlculs que hem fet abans, s’obté que les reserves conjuntes de
combustibles fòssils encara els hi podrien durar 41 anys (95 anys per esgotar
el carbó, 18 el petroli i 26 el gas natural). En el 2050, aquesta versió de la
societat no tindrà encara la sensació que l’esgotament dels combustibles fòssils
sigui imminent.

Fig. 1. Evolució del consum, les reserves i les noves reserves de tots els combustibles fòssils (A)
i només el petroli (B), fins a l’any 2005; i predicció de l’evolució del consum i les reserves
segons tres escenaris diferents (veure el text principal per entendre les diferències entre
escenaris) fins l’any 2050. Font: elaboració pròpia a partir de IEA (2003) i BP (2006).

Com que estem fent ciència ficció, podem plantejar-nos una situació molt
extrema. En l’escenari E2 (figura 1) suposem que l’any 2050 tot el món assolirà
el nivell de consum per càpita mitjà que avui tenen els països desenvolupats
(4600 kgoe per persona i any). Es tractaria d’una situació d’equitat energètica
i desenvolupament universal, aquesta mena de paradís utòpic que, teòricament,
volen assolir la majoria de les pràctiques politico-econòmiques de la nostra
“benintencionada” societat. En E2, els consums per càpita de totes les fonts
energètiques creixen un 2.3% cada any i tota la resta d’hipòtesis són com a E1.
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En E2, el petroli s’esgota l’any 2045 i el gas natural en el 2050. En aquell
moment les reserves serien tan baixes que només els hi donaria per aguantar
quatre anys més cremant carbó. Evidentment que el futur plantejat a E2 és d’un
col·lapse total i immediat des del punt de vista energètic, però el que resulta més
alarmant de l’evolució dels consums i les reserves a la figura 1 és que la situació
no els hi semblaria preocupant abans del 2030. Aquesta versió de la nostra
societat podria endinsar-se vint-i-cinc anys en aquest camí tan esfereïdor.

En E3 (figura 1) hem fet una versió més moderada, eficient i equilibrada de
l’equitat energètica mundial. En aquest escenari considerem que el consum
mitjà per càpita s’incrementa un 1.7% cada any i arriba als 3800 kgoe en l’any
2050, un valor superior al que ara té l’estat espanyol però per sota de la
mitjana europea occidental (4100 kgoe), la regió del món desenvolupat on en
aquests moments s’està fent un ús més eficient de l’energia. Quant a la
diversificació energètica, suposem que es potencien gradualment altres fonts
energètiques de tal manera que en 2050 la dependència dels combustibles
fòssils es redueix al 75%, valor prou raonable i que es correspon amb els
objectius a mig i llarg termini de la major part de les actuals polítiques
energètiques. En E3a (figura 1) suposem, com en els anteriors escenaris, que
les noves reserves disminueixen un 3% cada any, mentre que en E3b (figura 1)
la reducció és d’un 1% anual. Arribats al 2050 seguint E3a, les reserves de
combustibles fòssils donarien encara per 15 anys de consum al mateix ritme,
encara que el petroli estaria a punt d’esgotar-se. En el cas de E3b, amb el
mateix consum que E3a, els combustibles fòssils encara durarien 20 anys més
a partir del 2050, amb un marge de 9 anys fins a l’esgotament del petroli.
Aquesta versió de societat, en el 2050, veuria proper l’esgotament dels
combustibles fòssils però encara tindria un cert marge de maniobra.

Tot això que vol dir? Per un costat, si les coses es mantenen com fins ara, la
situació no resultarà preocupant fins a dintre de 60 o 70 anys (E1). Si el
consum augmenta molt, el problema no serà imminent (E2) i seria possible
guanyar molt temps amb un consum energètic més eficient i menys dependent
dels combustibles fòssils (passant de la via E2 a la E3), i convertint recursos en
reserves (passant de l’escenari E3a al E3b). Totes tres estratègies, l’increment
de l’eficiència, la diversificació energètica i la conversió d’alguns dels recursos
en reserves, són realitats tecnològicament i econòmicament viables ja en el
present, i en molts països s’estan duent a terme. Per això comentàvem al
principi que aquests escenaris tenen un biaix pessimista. L’escenari futur més
probable serà potser la combinació d’E1 amb l’aplicació creixent d’alguna
d’aquestes estratègies. I no hem d’oblidar que en tots els escenaris estudiats
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hem considerat que la quantitat de noves reserves disminueix en el temps. Si
el ritme de “generació” de noves reserves es mantingués com a la darrera
dècada (1995-2005), aquesta part de l’article es podria tornar a escriure dintre
d’un segle sense canviar cap coma.

Estem dient amb això que l’actual model energètic és adequat? Evidentment
que no, té incomptables problemes que segurament es tractaran en algun dels
altres articles d’aquesta revista. No es gestiona la demanda energètica i es
tendeix a un model malgastador que només prova de satisfer les necessitats
creixents i no a promoure l’estalvi. L’energia no es considera un dret sinó una
mercaderia i, per tant, pateix les fluctuacions del mercat i pot no estar a l’abast
de tothom, donant lloc a un model amb una marcada desigualtat. Es tendeix a
la producció centralitzada amb distribució i no pas a la producció local sense
pèrdues per transport. Les reserves de combustibles fòssils són molt abundants
en alguns llocs i inexistents en altres, fet que les converteix en béns estratègics
susceptibles a les fluctuacions de la geopolítica internacional. El subproductes
de l’actual model energètic provoquen regionalment contaminació atmosfèrica
que afecta la salut de les persones i dels ecosistemes, i globalment el canvi del
clima planetari. I així seguiríem ad eternum, però el que certament no podríem
afegir a la llista de problemes de l’actual model és que els combustibles fòssils
s’estiguin esgotant i que per tant estiguem a la vora del col·lapse energètic.

La veritable crisis
Perfecte doncs, ens assequem les gotes de suor que ens baixaven per les
temples i ens acomodem al sofà amb el pensament de “menys mal, les coses no
són tan dolentes i tenim temps per corregir els problemes”, disposats a seguir
amb la lectura de la revista. A part que cap ésser humà real funcionaria amb
gestos tan teatrals, la veritat és que el nostre individu imaginari no tindria
motius per estar tranquil. El nostre model de societat està en crisi i pot col·lapsar.
Ens enfrontem a una situació d’enorme complexitat on l’energia és només una
petita peça del gran joc de supervivència al que inconscientment ens hem
apuntat a jugar. La producció energètica és un recurs que, donat el model
actual basat en fonts no renovables, té un límit superior. Altres recursos vitals
amb límit superior i desigual distribució i, per tant, focus potencials de conflictes
territorials i geopolítics, són la disponibilitat d’aigua i la capacitat de produir
aliments (entesa com la combinació de la extensió de la superfície conreada,
pasturada o dedicada a l’extracció de productes salvatges amb la productivitat).
Un altre bloc de factors a considerar són els recursos que destruïm
definitivament, com ara els forestals i la biodiversitat, però sobre tot el sòl que
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de manera contínua degradem o que perdem per erosió. També estan els
compostos i organismes que generem o que mobilitzem, com ara els residus
tòxics, els organismes invasors o transgènics i els gasos amb efecte hivernacle
que estan canviant el clima del planeta. Finalment, estan tots els problemes
derivats de la demografia, no només relacionats amb el creixement del número
de individus sinó també amb l’augment del consum de recursos per càpita.

Els éssers humans estem dissenyats per analitzar i enfrontar-nos a problemes
independents que abordem de manera seqüencial, i no som gaire destres en
l’anàlisi i posterior resolució de situacions problemàtiques complexes amb
múltiples factors interrelacionats i on tota acció pot donar lloc a efectes
col·laterals indesitjables. En la llista de factors del paràgraf anterior tot està
connectat, sovint en forma de circuits de retroalimentació positiva que poden
fer que els problemes empitjorin a gran velocitat. El consum energètic provoca
el canvi climàtic i aquest fa que consumim més energia. La població augmenta
i fa malbé el territori, desforestant-lo i erosionant-lo de tal manera que es
redueix la seva capacitat per produir els aliments que necessita la població
creixent. Es podrien trobar centenars d’exemples com aquests. Davant aquesta
mena de dilemes, tenim tendència a fragmentar la complexitat de la situació en
problemes atòmics que sí que ens veiem amb cor d’enfrontar-nos-hi. Però és
clar, en fer això sacrifiquem la capacitat d’adonar-nos dels efectes dominó que
potser estem posant en marxa en algun dels altres aspectes que no hem
considerat. Com podem arribar a copsar els problemes als que s’enfronta la
nostra societat en tota la seva complexitat?

Fig. 2. El Clift Palace (Palau del Penya-segat) al Parc Nacional de Mesa Verda, Colorado,
Estats Units. Es tracta d’un poblat anasazi dels segle XIII-XIV, quan la població és va refugiar
en les estretes valls de les muntanyes. Poc després fins i tot aquests refugis van ser
abandonats. Font: fotografia de l’autor.
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En Jared Diamond, un professor de Geografia i Ciències de la Salut Ambiental
de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (UCLA), s’ha fet precisament
aquesta pregunta en el seu darrer llibre Collapse (Diamond, 2005), on analitza
la desaparició o la supervivència de diverses societats antigues enfrontades a
situacions crítiques. Per col·lapse entén la desaparició sobtada, dramàtica i
definitiva de la complexitat social, política i econòmica en una regió determinada.
Sovint es veu afectada tota la població (mort o migració dels individus), però
en algunes ocasions només desapareix l’elit dominant (simplificació social).
Les restes de societats perdudes com els anasazi en l’àrid sud-oest nord-americà
(Fig. 2), dels maies a les selves centreamericanes, els harapes a la Vall del
Indus, Angkor Wat en les selves d’Indoxina, la perduda illa de Pasqua en el
Pacífic o les colònies dels víkings a Groenlàndia, evoquen sovint un misteri
fascinador. Però la realitat és més mundana. Quan s’estudia el perquè del seu
col·lapse, sovint descobrim que van patir una mena de suïcidi ambiental, entès
com la destrucció, inadvertida o fruit d’una mala gestió, de recursos que eren
clau per a la seva supervivència, coincidint amb situacions de fort estrès
provocades per altres factors.

De què ens serveix aquest coneixement? Ens pot ajudar a gestionar millor els
nostres dilemes actuals. L’estudi del passat segur que no ens proporcionarà
mai solucions clares i directes pels problemes actuals perquè el seu món era
molt diferent al nostre. Però si esbrinem per què els nostres avantpassats de
vegades van gestionar de manera inadequada el seu entorn i els seus problemes,
contribuint d’aquesta manera a la seva pròpia desaparició, podrem aprendre
una bona lliçó del seu fracàs que potser ens pugui servir per evitar el nostre.
Al cap i a la fi, eren humans amb un cervell com el nostre, amb les mateixes
aspiracions i motivacions bàsiques que nosaltres i amb formes semblants de
gestionar les seves vides i enfrontar-se als problemes.

Història d’un fracàs
L’any 982 AD un grup de víkings liderats per Erik “El Vermell” exiliats primer
de Noruega i després d’Islàndia, van arribar a Groenlàndia (Fig. 3). Malgrat
que la gran illa es trobava pràcticament coberta de gel, els víkings van trobar
un dels escassos fiords protegits dels vents i amb pendents suaus on creixien
verdes praderies de ranuncles, dents de lleó i jacints silvestres al costat de
densos boscos de salzes i bedolls. Van establir dues colònies, la principal al
sud de l’illa, l’assentament Oriental, i l’altra, més petita, més al nord i a l’oest,
l’assentament Occidental. Transformaren els prats en pastures per fer pujar
ovelles, cabres i vaques. Caçaren foques i caribús. Van construir esglésies i
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una catedral. Viatjaren activament a Europa i no van deixar de pagar mai el
delme a l’Església de Roma. Eren colònies respectuoses amb la llei,
econòmicament viables i socialment molt integrades. En el seu moment més
esplèndid hi vivien  més de 5.000 ànimes, però a començaments del segle XV
no quedava ningú.

Groenlàndia no era com l’Escandinàvia que havien deixat enrera, encara que
ho semblés. En pensar que es tractava del mateix tipus de terra van replicar
l’economia productiva que coneixien. Van tallar el boscos per aconseguir llenya
i fabricar objectes de fusta. Als prats pasturaven les vaques, es conreava bruc
per donar de menjar al bestiar durant el llarg hivern i es recollien blocs de
gespa per recobrir les teulades i aïllar les cases. L’ecosistema però era massa
fràgil per suportar tota aquesta pressió. A Groenlàndia l’estació de creixement
és curta i freda i  les plantes creixen lentament. El sòl és poc profund i molt
pobre en humus i argiles, components que retenen la humitat i proporcionen
resistència a l’erosió quan està present. La seqüència de degradació típica
començava amb la talla dels arbres i els arbustos que no podien regenerar-se
degut a la creixent avidesa per una fusta que cada cop era més difícil
d’aconseguir. A continuació el bestiar accedia als prats lliures de vegetació
alta i menjava l’herba. Degut a la regeneració tan lenta de l’herba a Groenlàndia,
el sòl quedava exposat i resultava erosionat pels forts vents i les pluges
ocasionals. Finalment, l’erosió del sòl reduïa la producció del bruc i feia difícil
alimentar el bestiar durant tot l’hivern. La resposta de la gent era obrir encara
més el terreny.

Aquesta gent no va aconseguir adaptar-se a Groenlàndia per varies raons. Per
un costat, depenien massa del bestiar, sobre tot de les vaques, que consumien
una part molt important dels recursos agrícoles però que tenien un valor
social molt important donat que la seva possessió era una senyal d’estatus.
Malgrat que coneixien la península del Labrador i els seus boscos, mai no van
fer expedicions per recollir fusta, s’estimaven més ocupar el seu temps en les
lucratives caceres de morsa per aconseguir ullals, l’únic ivori que durant molt
temps va arribar a Europa. L’ivori de morsa els hi servia per comerciar amb
Noruega tota una sèrie de productes que consideraven necessaris i que no
podien produir o elaborar ells mateixos: campanes, vidres policroms, canelobres
de bronze, vi de missa, roba de llit, seda, plata, vestits a l’última moda i joies.
No van ser capaços de copiar la tecnologia ni els costums dels inuit, caçadors
tradicionals de les regions polars que estaven molt ben adaptats al medi. D’ells
haguessin pogut aprendre a caçar foques de collar i menjar peix, les fonts
d’alimentació més segures de la zona, o a fer servir el greix de foca com a
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combustible i per il·luminació. Els consideraven éssers inferiors i els seus enemics,
però també és cert que les comunitats tancades sotmeses a una pressió molt
forta es refugien en els seus valors culturals per mantenir la seva identitat
encara que aquesta es contradigui amb la seva supervivència des d’un punt de
vista purament biològic. Per això rebutgen als inuit, mantenen el seu tabú a
menjar peix, estan en contacte amb l’església de Roma, intenten anar a l’última
moda i miren d’importar tots els productes necessaris per sentir-se en la
Noruega que fa generacions que havien abandonat.

Fig. 3.Fig. 3.Fig. 3.Fig. 3.Fig. 3. En la costa occidental de Groenlàndia, un petit camp de glaceres voreja
la Badia de Baffin. Imatge presa pel satèl·lit Lansat 7, el 9 de març de l’any 2000.
Font: projecte “Earth as Art” (la Terra com a art), earthasart.gsfc.nasa.gov,
cortesia de la NASA.

Al final del període càlid medieval es va produir un refredament generalitzat
que va empitjorar significativament les condicions de vida a Groenlàndia i va
dificultar molt la navegació fins a Islàndia i Noruega i l’accés a las zones de
caça. Paral·lelament, el nou panorama geopolític al Mediterrani permet l’entrada
al mercat europeu de l’ivori d’elefant africà, privant-los del seu principal producte
d’exportació. Es van quedar aïllats en un món on la vida era cada cop més
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difícil. A la darrera capa de la pila d’escombraries d’una granja de l’assentament
occidental, els arqueòlegs han trobat tantes peülles de vaca com espais hi
havia a la quadra, ossos de vedelles joves i fins i tot ossos de gos amb marques
de ganivet. L’últim hivern es van menjar tot el que els hi quedava. Ni tan sols
llavors van menjar peix. En aquest jaciment només s’han trobat dos restes de
peix entre els 35.000 ossos que s’han estudiat. Van morir de gana però fins al
final van ser fidels a la seva identitat cultural.

Història d’un succés
Els japonesos anomenen la seva terra l’arxipèlag verd. Avui en dia un 80% de
la superfície del Japó encara està coberta de boscos, però això no sempre ha
estat així. La bonança actual és el resultat de la intensa gestió sostenible dels
recursos forestals que des del segle XVII han estat realitzant els japonesos.
Entre 1467 i 1615, el Japó va experimentar una època de forts conflictes entre
els damiyo, els barons guerrers que controlaven els petits territoris feudals
independents en que es dividia el país. Aquesta és l’època daurada dels samurais.
Mica en mica, alguns damiyo van aconseguir acumular més poder i territori
que els altres fins que, l’any 1615, el damiyo Tokugawa Ieyasu s’imposa sobre
la resta i es proclama shogun, literalment “el cap guerrer de l’estat”. Mentre a
Kyoto es succeeixen emperadors titelles, el poder absolut real estava en mans
dels shoguns que governaven des d’Edo (Tokio).

L’època dels shoguns (1603-1867), també coneguda com a període Edo o
Tokugawa, va ser un temps estable de pau i prosperitat. L’absència de conflictes
interns produeix un increment de la producció i la productivitat dels conreus.
Les actuacions del govern millorant els camins, eliminant els impostos de pas i
establint una moneda comuna i un sistema homogeni de pesos i  mesures,
afavoreix la intensificació del comerç interior, fet que promou la riquesa de
manera generalitzada. En resposta a l’intervencionisme dels missioners
portuguesos que el segle anterior havien convertit al cristianisme una part de
la població japonesa i havien així erosionat el poder dels damiyo, els shoguns
aïllen el Japó del món exterior i només permeten un parell de assentaments
comercials estrangers, fortament controlats, que proporcionen productes de
luxe o absents al Japó com ara el sucre, ginseng, medicines, seda xinesa, cuiros
i pólvora. En tota la resta de productes, el Japó és autosuficient. L’abundància
d’aliments, l’augment de la riquesa i l’absència d’epidèmies, conseqüència
col·lateral de l’aïllacionisme, va provocar una explosió demogràfica que, a
principis del segle XVIII, va doblar la població japonesa respecte a la que hi
havia només cent anys abans, al començament del shogunat.
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Aviat els boscos van començar a patir les conseqüències de la forta pressió
demogràfica. Els tallaven per fer lloc al conreus o per aconseguir fusta. La fusta
era l’únic combustible domèstic i industrial. A les cases es feia servir per cuinar
i escalfar, mentre que a la indústria es cremava per fabricar teules i ceràmica i
a les foneries del ferro. La fusta també era el principal element constructiu. Els
habitatges, cases i castells, eren molt massius (fins a 25 km2 de bosc es feien
servir per construir cada castell). A més, sovint es cremaven els habitatges i
s’havien de reconstruir. El 1657, per exemple, un incendi on van morir 100.000
persones va cremar la meitat d’Edo, llavors la ciutat més gran del món. La fusta
també es feia servir per a la construcció de vaixells, demanda que puntualment
va ser molt important com quan es va construir una flota per envair Corea.
Finalment, dels boscos que no es tallaven s’extreia fullaraca i altres productes
forestals per alimentar el bestiar i fertilitzar els conreus. S’ha calculat que per
cada hectàrea de granja s’explotaven d’aquesta manera 5 hectàrees de bosc.
Aquest tipus d’extracció reduïa de manera significativa la productivitat dels
boscos.

L’any 1678 a Honshu, l’illa principal del Japó, no quedaven boscos fàcils
d’explotar i la fusta es portava de les illes de Kyushu i de Shikoku, al sud, i de
Hokkaido, al nord, llavors encara fora del territori japonès i habitada pels ainú.
Trenta anys després, tots els boscos accessibles de Honshu, Kyushu, Shikoku
i del sud de Hokkaido s’havien tallat i només quedaven arbres a les pendents,
poc accessibles, de les muntanyes. En aquesta època les disputes per la propietat
dels boscos i per l’ús dels rius (la principal via de transport de la fusta) eren
contínues; els incendis s’incrementaven degut al creixement incontrolat de la
vegetació secundària; el sòl, desprotegit, s’erosionava fàcilment per l’acció de
les pluges intenses i les esllavissades provocades pels freqüents terratrèmols;
finalment, la escassetat de fertilitzant reduïa la productivitat agrícola i la gent
va començar a passar gana.

Un segle més tard, a principis del XIX, la població s’havia estabilitzat, la gent ja
no passava gana i els boscos s’havien recuperat completament. Com s’ho van
fer els shoguns? Van aplicar bàsicament dos estratègies: reduir el consum dels
recursos forestals i gestionar completament els boscos.

Per reduir la pressió sobre el bosc, van millorar la producció agrícola i van
reduir la demanda diversificant els tipus i la procedència dels aliments. Per un
costat van potenciar el consum de peix, mamífers marins i marisc, introduint
també millores tecnològiques per aconseguir més captures, i per l’altre van
començar a importar aliments d’Hokkaido. Per evitar l’ús de la fullaraca per
fertilitzar els camps, van potenciar l’ús d’adobs produïts a partir dels fems del
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bestiar i de les restes de peix. Per reduir el consum de fusta introduïren el
carbó com a combustible, van desenvolupar cuines més eficients i van substituir
el sistema de calefacció amb llar central per l’ús de petits fogons personals
portàtils. A l’hora de construir, van tenir en compte l’orientació per escalfar
les cases de manera natural i van modificar les tècniques constructives fent
cases molt més lleugeres que requerien molta menys fusta.

Per gestionar els boscos aparegueren oficials forestals que realitzaven inventaris
i que establien les pautes d’explotació que permetien la regeneració dels boscos.
Desenvoluparen una autèntica ciència de la silvicultura molt abans que a Europa
i va nàixer el concepte de plantació que considerava el bosc com un conreu
de creixement molt lent. El transport de la fusta es va regular determinant qui
la podia transportar i per on ho havia de fer, i establint punts de control per
verificar el correcte compliment de la normativa. Finalment, es va regularitzar
el consum, determinant qui podia utilitzar la fusta, quin ús li podia donar i
quina quantitat podia fer servir (per exemple, la quantitat de fusta que un
individu podia utilitzar per fer-se la casa).

Fig. 4.Fig. 4.Fig. 4.Fig. 4.Fig. 4. Castell de Kakegawa, de l’any 1610. Aquest castell ha estat recentment reconstruït
reproduint exactament la construcció original i els materials gràcies al plànols que la llei
obligava als damiyo a conservar. Font: Turnbull and Dennis (2003), cortesia de Osprey
Publishing Ltd
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Crisis i respostes
Quan analitzem aquestes dues històries d’èxit i fracàs, la diferència més evident
és la resposta social al problema: els groenlandesos no van ser capaços de
reconèixer la seva precària situació i adaptar-se, mentre que els japonesos van
prendre les mesures lògiques i necessàries per solucionar la crisi. El cor ens
demana que pensem que l’actitud anòmala va ser la dels groenlandesos i que
la resposta a esperar seria la dels japonesos. Per desgràcia, la realitat és una
altra i l’anomalia és el que va passar al Japó. La crisi nipona resultava de la
gestió incorrecta d’un únic recurs i es va resoldre amb un sistema de governació
atípic com va ser el totpoderós shogunat. En el present tenim exemples
semblants, com ara el Protocol de Montreal per protegir la capa ozó, també un
factor únic problemàtic i clarament identificable combinat amb l’existència
d’una estructura de governació internacional que és una estranya circumstància
en la història de la humanitat. El groenlandesos, en canvi, s’enfrontaren a una
situació d’enorme complexitat que demanava canvis radicals en molts aspectes
de la seva vida, circumstància que ni la seva, ni cap altre societat està realment
preparada per afrontar. Per què a les societats ens costa tant respondre
adequadament a les crisis?

Per un costat és innegable que als humans ens costa anticipar els problemes,
sobre tot quan no tenim experiència prèvia, com per exemple en introduir
espècies alienes, alterar el sòl o esgotar un recurs del que érem fortament
dependents. De vegades l’experiència hi es, però oblidem l’impacte que vam
patir en el seu moment (qui recorda els problemes que va provocar la darrera
sequera?). Finalment, també patim les falses analogies com quan exportem
tècniques agrícoles amb la convicció que donaran tan bons resultats com a la
regió d’origen, però sovint oblidem que les noves terres són molt diferents i el
que provoquem és el seu esgotament.

Un cop el problema apareix, també ens pot passar que siguem incapaços de
percebre’l. Sovint la degradació no és mesurable amb els nostres sentits fins
que no és massa tard, com quan els sòls perden nutrients o es salinitzen. Hi ha
problemes que no es detecten perquè els que tenen la capacitat de decidir
gestionen a distància el lloc o el recurs afectat. També pot passar que ens
trobem davant un problema que es manifesti lentament en un context amb
fluctuacions naturals d’alta freqüència que impedeixen observar les tendències.
Això passa amb el canvi climàtic i amb les alteracions del paisatge.

Si el problema s’anticipa o es detecta quan s’està produint, pot semblar que el
més lògic és mirar de resoldre’l. Però això no sempre és així i de vegades no es
fa res. Per un costat estan els comportaments dits racionals, que són fruit de la
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reflexió dels individus. Hi ha qui analitza la situació i considera que els seus
interessos particulars són més importants que els comunitaris, sobre tot en un
context de lliure mercat sense mecanismes de control. Hi ha la “tragèdia dels
béns comuns”, que ens porta a esgotar ràpidament els recursos comunitaris
perquè pensem que si no ho faig jo, ho farà algú altre. I, evidentment, també
trobem el famós “no és el meu problema”. De vegades és la governació la que
porta a la inacció, sobre tot quan les decisions, sovint incorrectes, són preses
per petites oligarquies aïllades de la realitat i amb interessos diferents als de la
majoria. La inacció també pot estar recolzada per un comportament “irracional”,
que no resulta d’un acte reflexió. Aquest comportament pot anar des de la
simple negació del problema, a les respostes basades en els costums i els
valors culturals o religiosos.

Finalment, encara que mirem de resoldre el problema potser no tenim èxit. De
vegades trobem solucions inadequades que provoquen problemes més grans
que els que volíem evitar. Un bon exemple és la introducció d’espècies alienes
per acabar amb plagues. Com passa amb el gripau de la canya de sucre a
Austràlia Oriental, les espècies nouvingudes sovint esdevenen plagues molt
pitjors que les anteriors. Altres vegades el problema és simplement irresoluble,
està per sobre de les nostres capacitats cognitives, tecnològiques o econòmiques.
També pot passar que els nostres esforços no siguin suficients o arribin tard.

L’any 2050 el nostre planeta serà molt diferent. Els subproductes del nostre
model energètic produiran un important canvi climàtic amb un escalfament
global que, fem el que fem, en cap cas serà inferior al grau i mig de temperatura,
implicarà una redistribució notable dels règims de pluja i anirà associat amb
un increment notable de fenòmens meteorològics extrems. En aquell món
viuran 9.000 milions d’ésser humans que hauran de menjar i beure per
sobreviure. L’excés de població combinat amb l’estrès associat al canvi i als
extrems climàtics farà que moltes zones del planeta situades a les regions
actualment menys desenvolupades es tornin inhabitables. Proliferaran els
conflictes i molts moriran, però molts més fugiran i es desplaçaran cap a noves
terres en l’èxode més massiu que haurà vist el nostre món. Les regions
receptores, moltes d’elles també sotmeses a un fort estrès, es desestabilitzaran
completament en rebre les continues onades de refugiats ambientals i en la
seva caiguda arrossegaran, com si es tractés d’un enorme castell de naips, a la
resta del mon desenvolupat. Més endavant, una nova societat haurà de renàixer
de les cendres de la nostra civilització caiguda. Si no voleu això, actueu ja!
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