
om a investigadors, tots estem preocu-
pats per la deriva actual de reduccions 
pressupostàries, que afecten el nostre 
treball i la nostra vida personal. Hi 

ha un sentiment de neguit creixent per l’abast 
d’aquestes retallades contínues, esperonat per 
un convenciment que encara se’n faran moltes 
més i aguditzat per la sensació difusa que les co-

ses no s’estan fent bé, que d’alguna manera no 
s’està posant fre a aquesta situació perquè hi ha 
algun error greu en la diagnosi de la crisi i en les 
mesures que s’estan prenent per solucionar-la.

I és que, efectivament, aquest és el cas. No 
s’estan diagnosticant les causes últimes i inevi-
tables d’aquesta crisi, les que fan que d’aquest 
forat on hem caigut no puguem sortir fent les 
coses com les hem fet ns ara. Això ens hauria 
de semblar greu com a ciutadans, però ens hau-
ria de semblar encara més greu com a investiga-
dors, tenint en compte que des de fa molt temps 
la geologia, la física i la biologia ens estaven 
dient precisament això: que l’arribada d’aques-
ta crisi era inevitable i que, d’una crisi així, no 
se’n pot sortir ns que no fem un canvi radical 
de paradigma social i econòmic, sense el qual el 
col·lapse és malauradament més que una pos-
sibilitat. Són justament les nostres disciplines, 
aquelles en què excel·lim, les que ens donen les 
claus del que passa i del que passarà.

Quines són les causes últimes de la crisi 
present? Doncs res de nou, res que no estigués 

parlat i descrit a la literatura cientí ca des de fa 
dècades. La crisi econòmica que ens ofega no és 
més que el resultat de les crisis ecològiques que 
s’han anat denunciant des dels anys setanta: 
crisi de biodiversitat, crisi ambiental i crisi de 
recursos naturals. Cadascuna d’aquestes crisis 
tenen el temps d’evolució propis i els efectes es 
faran més evidents (i més fatals) en moments 
diferents. La crisi de biodiversitat posa en pe-
rill la viabilitat a llarg termini de la biosfera. 
La crisi ambiental fa cada cop més dures les 
condicions de vida dins del nostre hàbitat. I la 
crisi dels recursos naturals impossibilita, físi-
cament i des d’ara mateix, el creixement eco-
nòmic sense límits sobre el qual es basa tot el 
nostre sistema econòmic.

Com a físic, jo m’he centrat sobretot en 
l’anàlisi del problema dels recursos naturals, 
i més particularment el de la crisi energètica. 
Explicar totes les múltiples qüestions relacio-
nades amb la crisi energètica i com està inte-
ractuant amb la crisi econòmica requereix una 
extensió que excedeix molt les possibilitats 
d’aquest curt article; al lector que vulgui sa-
ber-ne més el convido a consultar el meu bloc, 
The Oil Crash (http://crashoil.blogspot.com). 
Faré un repàs ràpid dels fets més rellevants.

El problema principal és el petroli. Des que 
el 1998 Campbell i Laherrère van escriure el seu 
famós article al Scienti c American, denunci-
ant l’arribada de la  del petroli barat, el con-
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cepte de peak oil (’ritme màxim d’extracció de 
petroli’), arraconat durant dècades, va recupe-
rar vigència. Tal concepte va ser introduït per 
un geòleg de la Shell, Marion King Hubbert, el 
qual va predir amb encert que els EUA arriba-
rien al seu zenit productiu de petroli cap a l’any 
1970 i que després la producció declinaria, com 
de fet va succeir. També va predir que el món en 
conjunt arribaria al zenit del petroli l’any 2000. 
Amb les dades de què disposava el 1956 Hub-
bert va subestimar les reserves petrolieres del 
món, però també va ser molt conservador es-
timant com pujaria el consum. Quaranta anys 
més tard ens trobem que la previsió de Hubbert 
va ser força encertada: la mateixa Agència In-
ternacional de l’Energia ha acceptat a contracor 
que la producció de petroli cru del món havia 
assolit el seu nivell màxim el 2006 i que ja no 
creixerà mai més. Ara mateix hi ha un cert de-
bat sobre si alguns succedanis del petroli (pe-
trolis no convencionals) podran cobrir aquesta 
mancança; però, malgrat la propaganda de les 
empreses productores, en la pràctica aquests 
petrolis requereixen més energia per produ-
ir-los (i, per tant, sempre seran més cars des del 
punt de vista econòmic, la qual cosa és crítica 
en el cas dels biocombustibles), tenen menys 
contingut energètic i no són tan versàtils per 
re nar-se (s’originen problemes com l’escas-
sedat de dièsel). Nous estudis cientí cs avalen 
que estem vivint el nal d’una era, la del petroli 
barat, la qual comporta la instal·lació d’una crisi 
econòmica permanent: com mostra el professor 
James Hamilton, la nostra economia no pot to-
lerar preus del petroli per sobre dels 85 $ per 
barril sense entrar en recessió, de la qual només 
se surt quan la demanda es destrueix (a Occi-
dent el consum cau un 3 % anual, que és absor-
bit per la Xina), el preu baixa i l’economia està 
cada cop més deprimida.

Els cada vegada més evidents problemes 
amb el petroli motiva que apareguin més ar-
ticles a la premsa generalista i especialitzada 
analitzant i proposant substituts per a l’or ne-
gre; però quan es fa una anàlisi seriosa i en pro-
funditat les conclusions que en surten són alar-
mants. Pel que fa a les altres matèries primeres 
no renovables, hauran de fer front aviat als seus 
propis zenits: abans del 2020 el carbó, cap al 
2020 el gas natural i possiblement a l’entorn 
del 2015 l’urani. És a dir, abans de deu anys les 
matèries que proporcionen el 92 % de l’energia 
primària mundial podrien estar en declivi. Pel 
que fa a les renovables, les perspectives no són 

tan extraordinàries com de vegades se’ns vol fer 
creure: l’energia hidràulica està molt explotada 
a Occident, l’energia eòlica té un potencial a es-
cala global molt limitat, i la fotovoltaica té un 
rendiment energètic insu cient per mantenir 
una societat estructurada. Respecte a les altres 
renovables, només la solar tèrmica de concen-
tració sembla tenir prou rendiment i capacitat, 
però encara falten dades per poder-ne avalu-
ar el potencial. Avui mateix, la situació és, per 
tant, crítica.

Es podria pensar que els problemes actu-
als han arribat de manera sobtada i sense que 
ningú no ho hagi previst. Res més lluny de la 
realitat. Des del famós informe Meadows Els 

límits del creixement, cientí cs de branques 
diverses, des de l’ecologia ns a la dinàmica de 
sistemes, han estat alertant de la insostenibi-
litat del nostre sistema econòmic, productiu i 
social. Res de nou, per tant. L’única diferèn-
cia és que avui la crisi d’insostenibilitat no pot 
ser ignorada per més temps i està destruint el 
sistema econòmic. I justament ara, quan els 
recursos es comencen a tornar escassos, quan 
falta capacitat d’inversió, és quan cal fer les in-
versions més fortes amb un rendiment no eco-
nòmic sinó social.

El marasme actual és fruit d’una cega con-
cepció del model social i productiu, fruit de la 
ignorància dels límits ecosistèmics que també 
són aplicables (i per què no ho haurien de ser?) 
a l’espècie humana. La ciència econòmica ha 
actuat amb total menyspreu envers el coneixe-
ment de les ciències naturals, com si les cons-
truccions humanes poguessin sostraure’s de 
l’imperi de les lleis de la termodinàmica, com 
si els incentius del mercat poguessin superar les 
limitacions imposades per la geologia, i com si 
l’ésser humà no fos un ésser viu necessitat d’un 
hàbitat adequat a la seva siologia. La visió ul-
traeconomicista ha dominat massa temps les 
polítiques d’Occident ns a portar-nos a aquest 
carreró sense sortida que amenaça la continu-
ïtat de la nostra societat i ns i tot de la nostra 
espècie. Potser ha arribat ja el moment que els 
cientí cs aixequin la veu no només per protes-
tar sinó per fer notar que tenen coses a aportar, 
i molt, per solucionar aquests grans reptes so-
cietaris, que podem ajudar a assentar les bases 
d’aquesta economia ecològica que cada dia ens 
cal més. Perquè no només ens hi va la nostra fei-
na. També nosaltres formem part d’aquest eco-
sistema: ens hi va la nostra pròpia vida. I
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