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A manera d’editorial
Jaume Cendra

Director científic de la revista SOSTENIBLE?

Després de tractar, en els primers números de Sostenible?, de diferents
temàtiques més o menys imbricades en la problemàtica de la sostenibilitat,
com la globalització, les biotecnologies o les Agendes 21, en el número set,
d’ara fa dos anys, vàrem decidir d’abordar conceptualment allò que per a
nosaltres era la sostenibilitat. L’aproximació començava amb un intent
d’enteniment de les causes que, com a civilització, ens havien portat a l’actual
situació d’insostenibilitat ecosocial. Entre elles n’esmentaven la fragmentació
del coneixement, esdevinguda a partir de l’abordatge mecanicista i dualista de
la realitat, que havia acabat comportant-ne l’especialització en àrees cada cop
més separades entre sí i, com a conseqüència, l’allunyament d’una concepció
sencera de la realitat i, per tant, de la capacitat de relacionar els efectes amb les
causes allunyades que els provoquen. Aquesta seria, per exemple, una de les
raons que ens ha fet perdre de vista les conseqüències secundàries i a llarg
termini d’algunes de les nostres tecnologies, que han acabat provocant fenòmens
com la aprimament de la capa de l’ozó estratosfèric o l’escalfament global.

I aquí és on el tema d’aquest número bé a completar el contingut de l’abans
esmentat. L’anomenat paradigma de la complexitat es planteja —tal com assenyala
Morin en el primer article— la superació d’aquestes, i d’altres, mancances derivades
d’una visió reduccionista de la realitat i, per tant, es presenta com l’enfocament
necessari per tal de poder abordar els problemes d’insostenibilitat que requereixen,
entre d’altres coses, d’una visió global i a llarg termini.

L’autor comenta, en el seu article, l’aparició tardana, dins l’àmbit científic, del
pensament complex, repassant al mateix temps, de manera sintètica, els diferents
conceptes articuladors d’aquesta forma d’aprehendre la realitat, la qual cosa
serveix, també, de ràpida introducció sintètica a la seva forma de pensament.
Punt d’especial interès n’és la diferenciació que fa entre dues visions de la
complexitat, que ell anomena «restringida» i «generalitzada», i que es vindrien
a correspondre amb l’ús (o no) que cadascuna d’elles fa de les matemàtiques.
D’alguna manera, sota aquesta divisió hi podríem veure una continuació de la
tradicional separació entre les ciències naturals i les socials. Encara que ara la
frontera entre aquestes s’hauria difuminat, ja que aquella s’hauria desplaçat
cap a l’interior de les ciències socials, abraçant-ne una part que de ple hauria
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entrat a usar tècniques matemàtiques per entendre la realitat (entre les que hi
podríem trobar, per exemple, l’anomenada anàlisi de xarxes socials).

Precisament el segon article de l’Andri Stahel, apuntant en aquesta direcció,
vindria a ‘reivindicar’ la ineludible necessitat que les ciències socials tenen de
no usarno usarno usarno usarno usar aquestes tècniques matemàtiques per tal de poder abordar determinats
fenòmens socials, on la quantificació es mostraria, més reduccionista que mai,
malgrat aquesta es fes des d’una visió complexa. Sense que es vulgui negar
amb això el potencial que les matemàtiques puguin tenir en aquestes ciències,
sinó tan sols delimitar-ne el seu ús. Ja que l’ésser humà és un animal de sentit,
i aquest difícilment (millor diríem impossible) pot ser quantificat. Efectivament,
la importància del llenguatge en la configuració de l’acció i la comprensió
humanes en serien un exemple, així com el pensament dialèctic i la
hermenèutica. Per aquest motiu, l’autor assenyala, cap al final del seu article,
la necessitat de superar les distàncies i els monopolis entre les diferents formes
de coneixement, per tal de poder construir la complexitat ampliada de la que
ens parla Morin.

Aquesta és també la línia articuladora del següent article de l’Àngels Canadell,
que en l’intent d’abordar, des d’un punt de vista més filosòfic, allò que hauria
de ser la cultura de la sostenibilitat (que segurament requerirà per part del
lector no avesat un petit esforç, que n’estic segur veurà recompensat en escreix),
assenyala la coexistència, segurament no gaire pacífica, en la història del
pensament humà, dels dos grans enfocaments utilitzats a l’hora de comprendre
la realitat, associats al predomini de cadascun dels hemisferis cerebrals: l’analític
i el sintètic, reclamant-ne l’assoliment d’un necessari equilibri entre ells, per tal
de poder construir una visió sencera de la naturalesa humana i del món. En
aquest sentit, l’autora afirma que per tal de poder generar una consciència
adequada a l’època en què vivim, necessitem adoptar una perspectiva àmplia
en el temps i plural en els àmbits estudiats. I la complexitat ofereix aquest
marc des d’on pensar de manera no excloent, integrant aquestes diferents
dimensions que tant la ciència com la filosofia clàssiques havien dissociat. Per
a ella, una lectura sostenible del món implica interpretar i acceptar un univers
multidimensional, no jeràrquic, ni basculant sobre un sol centre, i la complexitat
n’és el reconeixement d’aquest caràcter plural, interconnectat i dinàmic de la
realitat, on ja no és possible pensar en solucions unilaterals ni monoculturals.
Per això cal també una nova antropologia que entengui l’espècie humana en
continuïtat amb els processos vitals de la Terra, en els quals s’origina la seva
pròpia capacitat de comprensió i, en consonància amb ella, una nova educació
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capaç d’aportar aquesta visió integrada amb la physis, que permeti reconstruir,
al mateix temps, el món exterior i l’interior, els dos necessaris per avançar en
aquest canvi cultural que implica la sostenibilitat.

Finalment, en el darrer article, podríem dir que presentem el cas d’una aplicació
del paradigma de la complexitat en l’àmbit de la sostenibilitat. El seu autor,
Josep Antequera, se centra en mostrar algunes de les aportacions que, una
anàlisi feta des d’aquest punt de vista, permet extreure sobre les dificultats de
la predicció del futur social, indicant com l’increment de la connectivitat mundial
i l’impacte de l’acció humana sobre la regulació planetària en fan més complexa
aquesta predicció. Planteja una hipòtesi de com convertir en complexitat social
l’entropia generada pel model de desenvolupament actual, i acaba amb el
postulat de què l’evolució cultural sempre estarà sotmesa a la selecció natural.

Com sempre, concloem la revista amb el llistat de recursos bibliogràfics i a
Internet que des del Servei de Biblioteques preparen Miquel Puertas i Pep
Torn sobre el tema tractat.

Esperem que, amb aquest número de Sostenible?, siguem capaços de presentar
al lector interessat i no especialista, una primera aproximació d’allò que implica
la complexitat i de què és capaç d’aportar a l’anàlisi de la sostenibilitat.
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