
145

Memòries
de sostenibilitat
intel·lectual

Maria Josep Picó

Ecologia viscuda
Jaume Terradas
456 pp., 2010, Publicacions de la Univer-
sitat de València

Ecologia viscuda es troba en una enriqui-
dora frontera entre l’assaig actual sobre 
sostenibilitat i les memòries d’un ecòleg 
«de ciutat», com es defineix Jaume Terra-
das. Però, sobretot, com en tantes anteriors 
ocasions, el catedràtic emèrit d’Ecologia 
proposa punts de partida per al diàleg sobre 
qüestions clau del món d’avui. Molt més 
enllà de la conservació de la biodiversitat 
o els reptes del canvi climàtic, l’autor ens 
fa girar la mirada, en nombroses ocasions, 
envers el model econòmic imperant. A 
diferència d’obres anteriors, com ara la 
seua completa i molt recomanable Biografia 
del món, Terradas mostra un vessant més 
personal i a través de les seues vivències, 
coneixences i experiències (vinculades als 
seus estudis, recerca i motivacions, també 
de caire polític) al llarg de tres dècades ens 
convida a accedir, en to de conversa, al seu 
univers de prioritats.

Durant els primers estadis de la crisi 
financera mundial, el 2007, els sectors 
ambientalistes van alçar la veu per reclamar 
una transició cap a un model de vida més 
sostenible, és a dir, més respectuós amb 
el medi ambient, amb els recursos natu-
rals. Semblava que el col·lapse dels diners 
barats i de l’especulació sobre el territori 
podia ferir el monopoli de la societat de 
consum. Tanmateix, aquests arguments 
crítics van quedar silenciats prompte pels 
elevats nivells d’atur, el deute astronòmic 
de les administracions i la intensificació 
de la lluita estèril entre partits polítics. 
«Les crisis econòmiques perjudiquen les 
polítiques col·lectives i de futur», apunta 
convenientment l’autor.

Aquesta crisi «és una oportunitat per 
bandejar, almenys, part de les pràctiques cri - 
minals i insensates que han dominat l’eco-
nomia mundial durant dècades», reflexiona 
Terradas, qui no pot evitar lamentar i 
reconèixer com és de difícil mantenir l’es-
perança després de tant de treball i esforç i, 
entre altres, «d’entendre que les connexions 
entre la natura, la societat i la cultura són 
enormement complicades»; veure que les 
decisions que prenem «són tan ignorants 
d’aquesta complexitat»; o que «costa tant 
crear mecanismes de control social respec-
tuosos amb el medi i que costa tan poc des-
truir milions d’anys d’evolució de sistemes 
biològics, segles de construcció de sistemes 
ecològics o dècades de construcció social».

El discurs apocalíptic no va amb l’estil 
de Terradas, sempre amb un tarannà molt 
més edificant i, sobretot, encoratjador, cap 
al coneixement i l’acció social. «Són temps 
per a un esforç col·lectiu com mai n’havia 
calgut», assenyala, perquè, efectivament, 
vivim en un món marcat per la globalització 
on els desafiaments, les responsabilitats i les 
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assignatures pendents s’expandeixen arreu 
del planeta, encara que les respostes han 
d’eixir a una escala molt més local. I con-
fessa: «el meu tarannà escèptic em diu que 
estem abocats al desastre, almenys a alguns 
desastres més o menys globals, però això és 
més una qüestió de metabolisme de cadascú 
que una conclusió científica».

UNA ENERGIA BARATA

Jaume Terradas s’atreveix a fer un decàleg 
dels grans problemes ambientals de la so - 
cietat actual, i alhora, d’una forma didàc-
tica, els resumeix en dos. Venint d’un ecò - 
leg, podríem suposar que destacaria la des - 
trucció d’hàbitats o l’escalfament global. 
No és així. El primer és, segons el seu pa-
rer, la concepció dominant obsoleta de l’e - 
conomia, perquè està basada en un tipus 
de creixement constant, el qual implica un  
consum més elevat de recursos i més pro-
ducció de residus, i en la competitivitat 
sobre la base de la reducció de costos, en-
cara que siga en detriment de l’ocupació. 
Alhora, els plantejaments a curt termini o 
els indicadors macroeconòmics no tenen 
en compte, segons el científic, ni la soste-
nibilitat ni les generacions futures i, encara 
menys, la construcció d’una estratègia 
adaptativa davant el canvi global. 

El segon pilar de futur per a l’ecòleg és 
el compromís social, imprescindible per a 
avançar, responsablement, cap a una nova 
cultura i una nova economia, ambdues ba-
sades en la sostenibilitat. En aquest sentit, 
Terradas considera urgent una transició 
immediata cap a sistemes d’energia que 
no emeten carboni. I això és tan cert que, 
en la seua opinió, quasi tota la complexitat 
de les societats modernes «s’ha generat en 

un parell de segles, gràcies a l’ús d’energia 
barata que procedeix dels combustibles 
fòssils». En efecte, els recursos energètics 
han esdevingut peça cabdal en la sosteni-
bilitat, no sols pels intercanvis comercials, 
l’abaratiment de la producció o la mobilitat 
de les persones, sinó perquè la crema de 
combustibles fòssils també origina les emis-
sions de gas d’efecte hivernacle, les quals 
afavoreixen l’escalfament i el canvi climàtic. 
El gran problema ambiental de magnitud 
planetària, que com la resta requereix mol - 
ta voluntat individual –de governs, de sec-
tors econòmics, de persones, etc.– per a 
fer-hi front amb garanties i eficiència.

LA LLUITA 
I ELS CONCEPTES CIENTÍFICS

Ecologia viscuda fa un recorregut extens, 
carregat de detalls il·lustratius de collita 
pròpia, amè i acurat. Es remunta a l’inici de 
l’activitat dels ecòlegs i documenta la seua 
evolució, uns canvis que han fet possible 
«noves maneres d’entendre la gestió i la 
conservació». Diferencia l’ecologia del medi 
ambient, una realitat relativament nova a la 
nostra societat, de fa menys de mig segle. 
Perquè la primera és una ciència que pro-
cedeix de l’antiga història natural, mentre 
que el medi ambient és una gran part de 
la realitat, vastíssim, difícil d’acotar. «Si el 
subjecte és la societat, el medi ambient és 
quelcom que l’envolta i la penetra pertot 
arreu; és un tema que no es pot considerar 
sectorialment, sinó que té caràcter transver-
sal». Així, el medi ambient i les decisions 
que es prenen a propòsit seu són «decisius 
en camps com ara la salut, l’economia, la 
justícia social o les relacions internacionals 
i la seguretat».
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L’assaig interdisciplinari de Terradas ens 

duu de l’ecologia i el medi ambient fins la  
sostenibilitat, l’economia ecològica i el de - 
creixement econòmic –popularitzat en el 
últims anys–, perquè no podem aspirar a 
societats sostenibles si no fem que baixe el 
consum d’energia i matèries per part dels 
països més rics del planeta, el quals re pre-
senten el 20% de la població mundial, 
però, paradoxalment, consumeixen el 80% 
dels recursos. Instant a reduir el consum o 
a estabilitzar beneficis, les teories del de - 
creixement no troben, certament, l’aliança 
de grans grups de pressió econòmica, de 
moment. Ni tampoc de la societat del be-
nestar, que en som tots. Per aquest motiu, 
Terradas estima que tant sostenibilitat com 
decreixement són «paraules de lluita», no 
conceptes científics. «No sóc economista, 
però em sembla que la realitat s’imposarà 
i més valdria que anéssim pensant en com 
viure amb menys. Si més no, és evident que 
el creixement quantitatiu no pot continuar 
de manera indefinida», exposa Terradas, qui 
aposta per un creixement qualitatiu en lloc 
de quantitatiu.

TESTIMONI HISTòRIC 
DE L’AMBIENTALISME

Jaume Terradas ens endinsa en la seua tra-
jectòria a través d’investigacions puntuals, 
de viatges científics, de cursos, etc., sense 
deixar de banda el nom i cognom de les 
persones que han estat rellevants (sobretot 
a les parts de l’obra titulades Fent ofici, Cap 
a l’ecologia global i Boscos i focs). De fet, Eco-
logia viscuda també constitueix un valuós 
testimoni d’història de l’ecologia, l’ambien-
talisme i l’educació ambiental a Catalunya. 
I gràcies a la seua activitat, coneixem la 

persona, el científic, el context històric i 
molts dels nostres reptes ambientals: la 
sobreexplotació de caladors, la pèrdua de 
biodiversitat, les espècies endèmiques, les 
sequeres, els incendis...

Entre tants temes, podríem destacar-ne 
la seua brillant perspectiva sobre l’activitat 
del turisme estacional i el seu impacte so bre 
la natura, tant a la costa com a l’alta mun - 
tanya o a espais com ara els Monegres. 
«Els costos de la massificació turística no 
els paguen els turistes ni els constructors, 
sinó l’erari públic, és a dir, tots. I ningú 
fa l’anàlisi de costos-beneficis incloent-hi, 
no ja els costos ambientals, sinó els costos 
econòmics que paguem tots».

Les extincions són un altre clàssic. El 
fet que s’extingeixen espècies, no és cap 
novetat. La immensa majoria de les que han 
existit ja no hi són, segons Terradas. «El que 
preocupa, però, és el ritme amb què s’ex-
tingeixen a causa nostra», de les activitats 
humanes, les mateixes que destrueixen els 
hàbitats, redueixen la riquesa i diversitat 
biològica i provoquen el canvi global.

Cadascun dels projectes de recerca re - 
cordats pel científic semblen mons dife-
rents. Però és la idiosincràsia de l’ecologia, 
conformada per qüestions complementà-
ries, per sistemes interconnectats. Terradas 
afirma que es va interessar per l’ecologia 
«des d’un punt de vista intel·lectual», pels 
desafiaments que planteja la comprensió del 
funcionament dels sistemes complexos que 
mantenen la vida. I cita amb orgull l’enor-
me influència de Ramon Margalef, primer 
catedràtic d’Ecologia a l’Estat espanyol el 
1967. «Fou una de les persones al món que 
més s’han esforçat per dotar l’ecologia, si no 
de lleis, almenys d’algunes regularitats sobre 
les quals basar una ciència que, habitual-
ment, sembla perduda entre la casuística 
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més desmesurada de l’estudi individual de 
qualsevol dels milions d’organismes que 
habiten el planeta i la consideració dels 
processos gegantins que abasten el planeta 
sencer», destaca.

UNA CIÈNCIA GLOBAL 
PER A LA TERRA

L’ecologia ha de fer front a un maremàg-
num de problemes i, cosa més complicada 
encara, a escales diferents. Tanmateix, és 
innegable ja que la ciència del planeta Terra 
és una part important de la ciència actual, 
segons Terradas, qui exposa que l’ecologia 
va començar estudiant fenòmens que tenien 
lloc en petites superfícies o volums d’aigua 
i ha anat ampliant el focus a paisatges, re-
gions i a la terra sencera. «Ara es fa, a més 
de l’ecologia de poblacions i l’ecofisio logia, 
ecologia d’ecosistemes i, fins i tot, ecologia 
global, com un component bàsic de la ci-
ència del planeta Terra». I en aquest procés, 
hi ha processos planetaris que ens és urgent 
comprendre. Per exemple, hem de renun-
ciar a interpretacions senzilles a l’hora de 
pensar en ecologia o medi ambient perquè 
la marxa de la natura no és regular. «Molts 
canvis significatius tenen lloc de manera 
catastròfica i imprevisible que, i més en 
llocs de clima mediterrani, escapen a la 
detecció perquè es produeixen amb molt 
baixa freqüència. Només hi ha esperances 
d’observar-los amb dècades de seguiment. 
I encara, quan es produeixen, s’enduen per 
davant tota la instrumentació destinada 
a enregistrar-los!», explica Terradas. Per 
aquest motiu, també és remarcable que la 
sostenibilitat és un treball en equip, com 
la ciència, on s’uneixen no sols ecòlegs, 
geòlegs, climatòlegs o oceanògrafs, sinó 

també economistes i sociòlegs. Perquè la 
societat hi té un important paper.

I arribem al vessant social, també analit-
zat per l’autor. La rellevància de l’ecologia 
global hauria d’anar acompanyada d’una 
consciència ambiental planetària. Compro-
vem que sense la implicació de la societat 
no es pot canviar el rumb exhauridor dels 
recursos naturals, perquè és evident que la 
conservació del medi ambient implica al - 
guna renúncia individual i, una vegada con - 
querit el paradís del benestar, resulta com - 
plicat deixar de banda comoditats o su-
posades comoditats vinculades a l’estil de 
vida imperant a les societats riques. En 
conseqüència, els mitjans de comunica- 
ció exerceixen una funció primordial en la 
creació d’una opinió pública crítica, cons-
cient i, fins i tot, amb capacitat d’acció i  
mobilització. Perquè no ens juguem tan sols 
el futur de les pròximes generacions, sinó 
la nostra pròpia qualitat de vida.

Terradas és crític en aquest punt i no 
dubta a fer retrets a la doble moral social, 
i també política, pel que fa a la sostenibi-
litat. La societat, segons el seu punt de vis - 
ta, pot manifestar «una fe religiosa» en les  
capacitats d’inventiva tecnològica dels 
científics per a superar les dificultats, però 
alhora «es tiren a l’esquena les advertències 
més greus».

POLITITZACIÓ 
I SOCIETAT MEDIÀTICA

A més a més, Terradas dedica una breu esto-
na al món mediàtic, marcat per l’espectacle, 
la polèmica i allò superficial. «Vivim en una 
societat amb poca memòria i que va molt 
perduda davant els fenòmens de propagan-
da de masses, tan sovint muntats sobre la 
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mentida sistemàtica i, si cal, la cacera de 
bruixes». Assenyala que hi ha campanyes 
interessades per minimitzar riscos, per 
exemple, sobre contaminació, mentre que 
es magnifiquen dubtes i divergències entre 
científics, «fins i tot, quan no n’hi ha, de 
divergències, o quan són extremadament 
minoritàries», com és el cas del canvi cli-
màtic, ja que els mitjans han donat més 
atenció als negacionistes sobre els efectes 
de l’escalfament global que a l’acord de 
quasi 3.000 científics vinculats al Panell 
Intergovernamental de Canvi Climàtic de 
les Nacions Unides.

Tampoc no deixa de banda Jaume Terra-
das un sector tan important com la política, 
el qual també és determinant per al medi 
ambient. I la seua visió no sembla amable. 
«L’afany dels polítics per controlar-ho tot és 
ben lamentable, té un regust de territoria-
lisme primari, però el pitjor és que tendeix 
a desactivar allò que controla, encara que 
no sigui això l’objectiu», comenta l’autor, 
qui a més denuncia, per experiència pròpia, 
la tendència de les administracions «a fer 
comissions en què, aparentment, tothom hi 
estigui representat i a les quals després se’ls 
plantegin temes sobre els quals hi hagi poc 
a dir», en aquest punt, fa una lloable excep-
ció, la creació ara fa més de deu anys del 
Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible de Catalunya (cads).

En conseqüència, no sorprèn aquesta 
afirmació: «El grau de consciència ambien-
tal de la nostra societat és baix». I resumeix: 
«la nostra societat es mira les coses massa a 
curt termini, només pensa en créixer i no 
sembla, en conjunt, disposada a fer l’esforç 
necessari en relació al tema ambiental». Tot 
i això, Jaume Terradas insisteix en el fet 
que les urgències del canvi climàtic potser 
modificaran la situació, i faran palesa una 

transició de model que, d’altra banda, «ja 
és urgent». Abans, però, d’aquest canvi, en 
caldran d’altres, com ara una modificació 
dels valors de prestigi actual o la reducció 
dels nivells d’individualisme perquè allò 
evident, com conclou Terradas, és que 
economia i medi ambient «són sistemes 
complexos imbricats». 

Testimoni 
d’un desastre

Francesc Pérez Moragón
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Nicolau Primitiu Gómez Serrano
Emili Casanova Herrero i Josep Daniel 
Climent Martínez, eds.
748 pp., 2010, València, Conselleria de 
Cultura i Esport

En pocs anys, s’ha publicat una part 
dels diaris de tres germans que tingueren 
trajectòries singulars i significatives en la 
història del País Valencià del segle xx. Si 
primer foren els d’Emili Gómez Nadal (Va-
lència 1907-Valenço d’Agen 1993)1 i Eliseo 
Gómez Serrano (València 1989-Alacant 
1939),2 fa uns mesos va aparèixer el primer 
volum de les anotacions que Nicolau Primi-
tiu Gómez Serrano (Sueca 1877-València 
1971) féu durant la guerra d’Espanya. Hi 
ha, per tant, un paral·lelisme cronològic 
entre els relats que el segon i el tercer anaren 
traçant, però es tracta només d’aquesta co-
incidència. Els papers que aquests germans 
jugaren durant el conflicte foren bastant 


