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Manuel
Casal Lodeiro

(Barakaldo, 1970) leva desde comezos 
da década de 1990 participando e promo-
vendo diversos proxectos activistas no terreo 
cultural, social e político, nomeadamente no ám-
bito de Internet, no que é especialista. Foi un dos fun-
dadores de Democracia Directa Digital (D3) e da asociación 
Véspera de Nada por unha Galiza sen petróleo. Nos últimos 
anos vén adicando un especial esforzo á difusión do choque 
da civilización industrial contra os límites biofísicos do plane-
ta, e das vías de resposta social que cómpre darmos diante 
das mudanzas históricas ás que este choque nos enfronta. 
Ten participado en Decrecimientos. Lo que hay que cambiar 
en la vida cotidiana (2010) e 15-M. O pobo indignado (2011). 
Coordinou a Guía para o descenso enerxético: preparando 
unha Galiza pospetróleo (2013), O fim do petróleo (2014) e 
publicou Nosotros, los detritívoros (2014). É fundador e coor-
dinador de 15/15\15 – Revista para unha nova civilización. 

http://www.casdeiro.info
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Teresa Moure > 

Manuel Casal Lodeiro publica agora este inte-
ressante livro para o debate e para a reflexão, com 

uma dose de provocação deliberada, contra essa esquer-
da que, a seu ver, ainda caminha lentamente por estes trilhos 

do decrescimento. Didático, ameno e bem informado, Casdeiro joga 
com os princípios da militância, solidamente alicerçados, porque pre-
tende que o decrescimento seja aderido como uma ideia principal, não 
como mais um adorno nos programas políticos. Retranqueiro e poliédri-
co, mostra-se como um comunicador direto e fundo, desses que fazem 
acordar as consciências dormidas. (…) Numa sociedade de consumo ma-
ciço como esta que nos toca viver, também os livros são provavelmente 
demasiados. Este é dos que, mesmo aplicando um programa de ação 
instalado no decrescimento, são necessários.

Jorge Riechmann >

Un debate urgente el que nos propone Manuel Casal Lodeiro —aunque 
la gran mayoría de la sociedad siga optando por mantener los ojos ce-
rrados, y las manos aferradas al volante, cuando el vehículo llamado 
civilización industrial se precipita hacia el abismo—… Una reflexión va-
liente y valiosa.

Volver á senda do crecemento? Crear emprego para todo 
o mundo? Manter o Estado do Benestar? Procurar un desenvolve-

mento sustentable? Este ensaio explica que as pretensións das es-
querdas políticas e sociais maioritarias son inviables nun contexto 
de irremediable colapso civilizatorio. Apenas movementos como o 
Decrecemento, o Ecosocialismo, o Ecoanarquismo e outros, aín-
da moi minoritarios, son conscientes dese rumbo suicida do que 
nos vén alertando a ciencia cada vez con máis urxencia. Temos 
xa moi pouco tempo para evitar un colapso catastrófico, que 
mesmo pode derivar na extinción da nosa especie. Este libro 
é unha chamada urxente para a conversión das esquerdas 

nunha forza que contribúa a un desenlace alternativo a 
este brusco devalar: a creación dunha nova civiliza-

ción moito máis simple, máis local e máis xusta.

http://esquerda.colapso.info

Apuntamentos para un debate urxente

Contidos

 Limiar (Teresa Moure): 
Decrescimento (também) 
para marxistas

 Unha esquerda postindustrial?

 Negacionismo e atrancos psicosociais

 A adaptación postindustrial doutras correntes 
ideolóxicas

 Mutacións do capitalismo moribundo

 Algunhas das propostas políticas máis conscientes do colapso

 Escenarios e estratexias da esquerda fronte ao colapso

 Conclusións. A imprescindible adaptación anticipada das esquerdas

 Anexos:

 Manifesto “Derradeira chamada”

 Algunhas medidas públicas de mínimos para unha estratexia facilitadora da adaptación social 
pospetróleo

 Suxestión de autores

Xabier Vázquez Pumariño >

O libro que toda persoa de esquerda debería ler. 
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Um fantasma percorre o mundo. Com cer-
teza, percorre Europa, mas uma afirmação 

como essa seria hoje insuficiente, quando os sa-
télites e as suas ondas irradiam continuamente para 

manterem o planeta tele-comunicado. Esse fantasma 
ainda não tem nome. Alguém chama-o de Decrescimento, 

alguém sugere etiquetas amplas, como ecologia radical ou 
profunda, alguém qualifica-o, mais suavemente, de apenas outro 

mundo possível. O esperável seria saudá-lo como mais um camarada, e 
entendê-lo como uma extensão da justiça social e a distribuição das rique-

zas naturais, embora convenha caminhar com cautela, visto que se acusa esse 
fantasma de não ser promovido por um autêntico grupo organizado e combatente, 

mas por apenas um corpúsculo de hippies come-flores.

Quando Marx anunciou o seu fantasma, quis apropriar-se dum termo, o de comunis-
mo, que estava a ser manipulado por todas as forças da velha Europa para refutá-lo, 
salientando assim que já era reconhecido como tal e que corriam tempos de expor 
ao mundo inteiro os seus objetivos e tendências com um manifesto que acabasse 
com a lenda. Acho que não será incorrer em excesso usar a sua potente imagem e 
considerar que os desafios referidos à nossa relação com a natureza devem passar 
também, nesta hora e urgentemente, à fase de organização de estratégias.

Tudo nasce neste caso duma crítica radical ao capitalismo e à sua principal cria-
ção: o simulacro da escasseza. Nada chega. Precisamos mais: mais fetiches, mais 
vestidos, mais carros, mais telemóveis de última geração, mais ipods e ipads e 
i-tudo. Precisamos tanto para mantermos a roda da produção da economia, dizem, 
quando não se atrevem mesmo a assegurar que precisamos tanto para ser felizes. 
A publicidade insinua que nas nossas casas tudo será harmónico e prazenteiro o 
dia que adquiramos o último modelo de eletrodoméstico, que os nossos corpos 
podem ser modelados à vontade no mercado da cirurgia ou da moda, que o futuro 
pode blindar-se com um seguro a todo risco. No mundo confortável que nos pinta 
o capitalismo, o ser humano aproxima-se perigosamente ao ser unidimensional de 
que falava Marcuse; alguém que se apaixona com a propriedade, com os objetos 
efémeros que descarta rapidamente. Traçar uma cadeia de acontecimentos, das 
consequências à causa primeira, é complexo e o tipo de mecanismos intelectuais 
implicados nesta tarefa é desconhecido para aquelas pessoas adestradas a olha-
rem para a vida como espetadores de televisão. Adestram-nos para reduzir a exis-
tência a fenómenos sem conexão nem efeitos futuros. Convidam-nos, como dizia 

Decrescimento (também) 
para marxistas

Limiar

Teresa Moure
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a Internacional Situacionista, para o dia depois da batalha, para contemplarmos 
o naufrágio e a confusão que nos rodeiam; não para tomarmos as armas e parti-
ciparmos na alegria da subversão. Hoje, nas minúsculas interações diárias, para 
matricular-nos num curso ou adquirir um bem pequeno como um livro, a Internet 
exige-nos que detalhemos os números impressos no nosso cartão bancário, como 
se não pudesse existir neste mundo de cidadãos do regime, alguém que não tivesse 
trato com a banca. É evidente que, com tantos brinquedos a nosso dispor, estamos 
a esquecer o essencial. Porque num sentido último, as pessoas apenas têm o seu 
corpo e o seu tempo. A doença ou a morte hão de chegar algum dia para atentar 
contra o primeiro; o tempo já começa a esgotar-se quando se enuncia a palavra. 
Pois bem: o sequestro do corpo e do tempo para a produção é a perversão social que 
o decrescimento vem dinamitar. 

O primeiro mandado militante é convencer: persuadir, difundir, chegar a uma massa 
ampla sem perder o entusiasmo perante as negativas. Mantendo a comparação com 
o fantasma do comunismo, o movimento em favor do decrescimento, em sentido 
económico mas nem só, está nessa fase. Porém —não podia ser doutro modo—, 
o caminho foi semeado de minas, de maneira que não se pode transitar sem as 
devidas precauções.

Por deformação profissional ou por neurose pessoal gosto de jogar com as palavras. 
Ainda mais, gosto de ver como é que as palavras nos fazem. As línguas fornecem 
de extraordinários exemplos para pensarmos na realidade de maneiras alterna-
tivas. Adoro o exemplo do kalispel. Nesta língua ameríndia, falada ainda por uns 
poucos centos de pessoas, não se pode dizer ‘lago’ ou ‘montanha’. Não é possível 
conceber os elementos da natureza como objetos, tal e como é habitual nas línguas 
indo-europeias. Não saberia decidir se seria o animismo o que criou uma gramática 
semelhante ou se, ao revés, foi a gramática a que produziu uma visão do mundo 
mais respeitosa com o meio natural. Que em kalispel seja obrigado expressar que 
a paisagem ‘laguea’ ou ‘montanhea’ é tudo menos anedótico; acho tal exemplo sin-
gularmente representativo de como Ocidente impõe a sua ótica fazendo-a passar 
por universal. Quem falar uma língua onde uma montanha é vista como um objeto, 
poderá dinamitá-la e extrair os seus minerais. Quem falar uma língua onde o rio é 
um objeto, pode pô-lo a trabalhar movendo uma turbina. Para quem montanhear ou 
laguear forem propriedades ontológicas da paisagem, no entanto, essas possibilida-
des ficam fora do nível de expectativas. Sem dúvida, há uma vinculação forte entre 
a concetualização da realidade das línguas indo-europeias e o industrialismo que, 
não por acaso, impôs Ocidente. 

Ao recorrer a esta comparação entre línguas, pretendo refletir sobre o próprio ter-
mo decrescimento. Decrescer é o contrário de crescer. Por isso, com bons argu-
mentos, os teóricos desta versão alternativa insistem numa proporcionalidade que 
não fica muito longe da repartição da propriedade nos termos marxistas clássicos: 
deverá decrescer mais quem mais tenha abusado dos limites do planeta, admitindo 
mesmo a possibilidade de que alguns países da África tenham ainda que crescer. A 
questão que surge cá é tão elementar como difícil de responder: Quem é que deci-
de? Que tribunal haverá de praticar essa justiça distributiva? Essa é já uma pergunta 
pela hegemonia, que nos desloca para o segundo dever militante, tradicionalmente 
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estipulado na conquista do poder, a tomada do Estado e o esmagamento da resis-
tência burguesa.

Os referentes da teoria do Decrescimento, se é que pode falar-se nestes termos, 
tendem a ser pessoas de alto nível de formação, que moram em centros urbanos 
e, mesmo se podem ser exemplares no seu uso das energias e nas suas formas de 
adaptar estes princípios de auto-limitação às suas existências —nenhuma suspeita 
pela minha parte cá—, acham dificuldades em difundir as suas teorias por estas 
implicarem que outras pessoas tenham que voltar atrás, que reencontrar-se com 
um passado que davam por superado. Poderíamos completar o retrato dos teóricos 
decrescentistas, sem causar muita surpresa, a indicar que, em geral, são homens. 
Estes traços, grossos e sujeitos a exceção como toda generalização, apontariam 
para a consideração do decrescimento como uma ótica burguesa, algo que deve ser 
negado radicalmente. Na construção duma sociedade alternativa ao capitalismo, ao 
contrário, estes princípios de austeridade voluntária são fulcrais e profundamente 
revolucionários. Voltarei depois sobre isto, especialmente sobre a masculinidade, 
porque considero que as teorias decrescentistas procedem e/ou interatuam com as 
teorias e práticas eco-feministas.

Na sociedade galega, e não será a única onde isto suceda, cada vez que se mencio-
na o fantasma do decrescimento evoca-se uma volta ao passado que produz sus-
peitas. As reservas mais fortes provêm, aliás, de pessoas dum perfil contrário ao 
dos ideólogos do decrescimento: gentes de procedência camponesa ou proletária, 
geralmente de certa idade, que viveram a carência real de bens materiais duma 
maneira especialmente crua. Nalguma ocasião tenho-me pronunciado em termos 
decrescentistas e as críticas, nos jornais ou nas redes sociais, foram imediatas 
e diretas: “vai tu arar sem trator!”, mesmo se não cantava eu um passado idílico 
para o que regressar, nem pretendia fazer propaganda do arado romano. Que as 
simpatias para o decrescimento sejam menores entre a população rural, proletária 
ou feminina —quer dizer, que sejam precisamente as pessoas mais vulneráveis as 
especialmente contrárias a retroceder nos níveis de produção e consumo— exige 
refinarmos os argumentos. Porque quando Marx encorajava o proletariado mundial 
para unir-se, estava a oferecer em troca uma melhora das condições de vida. Se 
havia que esforçar-se na batalha, seria para libertar-se da situação de servidão 
a que estavam submetidas as massas trabalhadoras. Nesse sentido, o problema 
político para a alternativa decrescentista radica, a meu ver, nas dificuldades para 
convencermos a maioria social —numa massa tão significativa como para decidir 
o futuro da humanidade— dumas mudanças que vão privar os indivíduos do que 
consideram a sua principal fonte de satisfação: o consumo. Como este objetivo 
libertador é uma arma contra o capitalismo, como recupera a dignidade, como in-
corpora a relação com uma natureza submetida à exploração, não é compreensível 
que as reivindicações em favor do decrescimento não estejam entre as prioritárias 
das políticas transformadoras, a menos que o problema aponte que não se tenha 
incidido bastante em que essas restrições não se formulam só por adequar-se a 
uma preocupação espiritual ou a uma estética, mas para produzir felicidade.

Vejamos um exemplo. A fenda geracional incrementa-se no uso das tecnologias. 
Nas portas dos liceus ou nos centros comerciais que tornaram os principais espa-
ços de lazer, as e os adolescentes entretêm o tempo livre clicando com o dedo num 
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ecrã. O professorado insiste em que nem atendem nem entendem nada que esteja 
fora do seu dispositivo. Pode-se afrontar esta realidade com otimismo —a pensar 
que estamos perante uma nova forma de alfabetização universal—, ou pessimismo 
—a laiar-se da escassa capacidade desses jovens de representarem conceitos não 
associados a uma imagem—. Mas, por muito que a avaliação for benigna, a geração 
anterior lembra que uns quantos anos atrás havia vida... mesmo sem telemóvel. 
Éramos menos felizes? Claramente, não. Urge, então, determinar que tática é que 
vamos seguir para modificar as condutas. O objetivo não seria, entendo, solicitar da 
população jovem que se desapegasse do seu tele-brinquedo num sacrifício heroico, 
mas que se auto-limitasse, que analisasse o porquê da sua satisfação com esta 
droga legal e, sobretudo, que evitasse substituí-lo por um novo modelo quando o 
mercado o anunciasse com os seus potentes alto-falantes. É difícil convencer os 
e as adolescentes de fazerem um uso racional do telemóvel, se é que é possível 
fazer usos racionais desses aparelhos. Igualmente, é difícil convencer ninguém de 
comportar-se austeramente num mundo abastecido até a obscenidade. Mas, noutro 
sentido, se o consumo fosse a felicidade, cumpriria reconhecer que a ideologia que 
sustenta o capitalismo fez bem o seu trabalho.

Todas as pessoas que vimos do proletariado pseudourbano —porque na Galiza falar 
de urbano se calhar é ousado de mais— passamos nalgum momento necessidade. 
Quando era miúda, minha mãe guardava o balde para o chão num terraço pequeno 
descoberto junto à cozinha. Com as geadas duras dos meses de inverno, de manhã 
havia que romper uma camada de gelo para começar a limpeza. Lembro como esse 
frio intenso que congelava a água se coava pelas janelas duma casa sem aqueci-
mento nem animais que proporcionassem abrigo e entendo duma maneira entra-
nhada o receio perante uma volta a níveis de consumo inferiores. Entendo... mas 
não partilho. Porque os níveis de consumo foram afetando as nossas existências de 
maneira tão impercetível que não é fácil determinarmos quando se tornou em abu-
so. Qualquer tarefa quotidiana pode dar a medida das mudanças que experimenta-
mos nas últimas décadas. A atividade de abastecer-se de arroz, farinha ou legumes 
fazia-se anos atrás em lojas onde quem vendia tinha um saco a mão e colhia com 
uma pá metálica a quantidade precisa, que envolvia em sacas de papel. Hoje uma 
visita ao supermercado implica aceitar um excesso de envoltórios plásticos desme-
dido, implica desejar muito mais do que é naturalmente necessário para o sustento 
e, finalmente, implica que, para encher a cesta da compra de produtos baratos, 
estes tenham que provir dos outros confins do planeta: os legumes dos nossos 
mercados chegam do México ou dos USA e, portanto, tiveram que transportar-se 
usando combustíveis fósseis, para além de armazenar-se durante meses, perden-
do nutrientes. Porém, declarar a insubmissão ao consumismo torna-se complexo 
porque o produto ecológico e de qualidade é sensivelmente mais caro. É o mercado 
e a sua perversão que está a determinar que a ecologia seja uma sensibilidade de 
gente “acomodada”. 

Como é lógico, essas mudanças do estilo de vida são mais evidentes quanto maior é 
o leque de tempo que consideremos. Num documentário tão delicado como rigoroso 
sob o título de Os espigadores e a espigadora, Agnès Varda revistava o uso tradicional 
dos campos de cultivo, onde uma vez feita a colheita era possível aceder ao campo 
para espigá-lo, isto é, para prover-se dos alimentos que ficaram esquecidos pela 
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maquinaria. A partir desse uso, hoje provavelmente ilegal, a realizadora persegue 
com a sua câmara os modernos espigadores: gentes que procuram no lixo, ou nos 
mercados depois da venda, ou às portas do hipermercado. A maioria das vezes estes 
rebuscadores fazem parte do lumpem proletariado mas alguns deles são simples-
mente rebeldes contra uma sociedade que atira com alimentos em bom estado. A 
nossa é, sem dúvida, a sociedade do desperdício. A sensibilidade ecologista vê-se 
afetada quando observamos a quantidade de plásticos que se descartam sem reu-
tilização mas o que se torna especialmente escandaloso é que uma boa parte das 
frutas que produzem os campos sejam também eliminadas por não terem o tama-
nho idóneo nos centros comerciais, ou por adotarem formas estranhas —a pataca 
em forma de coração, a maçã dupla—, que depois fotografamos quando saem nos 
hortos familiares e ficam tão engraçadas nas redes sociais. A gente já não sabe que 
as frutas não nascem todas iguais. Em meio do consumo exorbitado e do megades-
perdício, as mensagens decrescentistas têm algo de velha sabedoria: referem-se 
aos limites, à necessidade de fixarmos linhas vermelhas que não vamos ultrapas-
sar. E de fazê-lo num sentido da responsabilidade que é uma marca de ética e de 
disciplina militante, alheia por definição ao prazer fácil. Não sendo uma resistência 
burguesa, o problema único estabelece-se em assegurar que esta linha de ativismo 
seja coletiva, que não fique reduzida a uma elite.

Eis, a questão da manipulação das mensagens. O retrato que pintam de nós, das 
pessoas interessadas pelo decrescimento, é patético. No fantasma mítico que per-
corre o mundo, se o teórico decrescentista era um homem sábio, embora pouco 
comprometido, a destinatária da ideia é uma mulher partidária da ecologia, excên-
trica e ligeiramente snobe. A ecologista leva cabelo longo, viste descuidadamente 
com roupa folgada de estilo hindu e faz ioga. No mito, a ecologista é pouco discipli-
nada, ainda que defenda as suas crenças com teimosia de sectária. No mito, a eco-
logista não usa termos como luta de classes, transformação social ou independência: 
deixou de morar na urbe para ocupar uma aldeia e plantar leitugas e abandona 
todas as militâncias que lhe exigem um tempo não bucólico. No mito, a ecologista 
é ascética, acende pauzinhos de essências aromáticas e procura vias de enrique-
cimento espiritual. Essa série de imposturas destinadas a ridicularizar debilitam o 
perfil de todas as perspetivas ecologistas —o decrescimento é só uma entre elas—, 
sem terem que molestar-se em atacar a crítica principal que se está a formular: 
que não se pode crescer ilimitadamente num planeta finito, sobretudo quando os 
sintomas de esgotamento do seus recursos são já incontestáveis. 

Se a urgência dos problemas é a que se está a apontar, se o petróleo tem os dias 
contados e a civilização vai colapsar, como asseguram tant@s cientist@s rigoros@s, 
é momento de organizarmos a resistência duma maneira que implique a totalidade 
da sociedade. Obviamente, não hão de faltar visões inconscientes que se desinte-
ressem pelo futuro da humanidade, ou interpretações otimistas emanadas dos po-
derosos centros de investigação sufragados pelo capital e prontos para defenderem 
os seus interesses. Mas, em certa forma, qualquer cálculo hiperespecializado sobra 
porque una análise minimamente honesta dos nossos modos de vida sugere que 
algo não devemos estar a fazer bem quando nos rodeamos de tanto objeto sump-
tuário para viver uma vida apressada, onde vendemos tanta força de trabalho para 
termos tão pouco tempo de desfrute. 
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Agora bem, se quisermos organizar este movimento crítico, haverá que procurar 
os mecanismos. Nada em contra do hippismo, mas está-se a falar dum assunto 
prioritário e coletivo. E aqui damos com vários problemas. Duma parte, ninguém 
acredita que os estados ou as administrações, controlados pelos interesses finan-
ceiros, possam dar autênticos passos adiante. Boa parte do descrédito da ecologia 
procede, precisamente, de que sendo um movimento alternativo, o poder pretendeu 
fagocitar o seu impulso castrando-o. Foi para isso, sem dúvida, e não por afã de 
reverdecer a sociedade, que se estabeleceram departamentos “verdes” e “ambien-
talistas” nos governos que impulsam medidas cosméticas —como contentores de 
recolhida seletiva de lixo que não asseguram depois um tratamento acorde com o 
trabalho de seleção— sem mudarem o tipo de sociedade; sem transformarem real-
mente nada. A alternativa não pode ser individual ou ficar nas mãos dumas poucas 
pessoas sensibilizadas. Porque no melhor dos casos, estas apenas conseguiriam 
viver vidas mais acordes com a natureza, com consumos mais ajustados às suas 
necessidades... sem modificarem as grandes linhas políticas: as que decidem sobre 
os meios de transporte, sobre as centrais nucleares, sobre uma civilização baseada 
nos combustíveis fósseis ou na radio-atividade potencial de determinados elemen-
tos químicos que, necessariamente, hão de esgotar-se. 

Muitas das consciências implicadas em criar vontades novas estão, com efeito, a or-
ganizar-se. Aparecem cooperativas de consumo, eco-aldeias, cidades em transição. 
Conceitos relativamente recentes, como soberania alimentar ou comércio justo, 
integram-se nas nossas vidas. E, duma forma radicalmente democrática, cresce 
a ideia de auto-gerir, de exercer o controlo sobre as nossas decisões, uma vez que 
as instituições fizeram crescer a desconfiança. Sabotar os cultivos transgénicos, 
denunciar as empresas químicas e fito-farmacêuticas, evitar que nos arrebatem a 
água são medidas políticas, exercidas por um ativismo consciente. Boa parte desta 
tarefa tem, aliás, marca feminista, embora proceda dum feminismo desdenhado 
pela academia e por vezes criticado nos próprios foros feministas mais em moda. 
Dessa economia feminista1 chegam noções tão radicalmente revolucionárias como 
a duma vida que valha a pena de ser vivida, onde os cuidados que praticamos sobre 
tudo o que amamos se estendam também à natureza. Restringir o lixo, limpá-lo an-
tes que contamine, fertilizar a terra com os nossos resíduos orgânicos são práticas 
tradicionais de todas as tribos humanas que esquecemos neste desenvolvimento 
atrapalhado das últimas décadas e evocam o mesmo estilo de esmero que dedica-
mos a cuidar das nossas crianças, ou a reservar um alimento para que possa ser 
comido mais tarde. Certo é que os discursos marxistas clássicos adotaram de forma 
preferente, que não exclusiva, retóricas de combate bem distantes deste discurso 
maternal. Certo é que muitas das mochilas políticas que trazemos penduradas das 
costas, e que constituem a nossa referência e a nossa inspiração, preferiram usar 
termos bélicos como luta, combate, conflito, poder, em vez de termos entranhados 
como cuidado, esmero, conservação ou nutritivo. Outra vez o assunto volta para as 
palavras. Quando digo isto não penso que as palavras sejam superficiais e que pos-
sa levá-las o vento; ao contrário, as metáforas com que construímos o mundo hão 
de compor o mundo que havemos de habitar. Se não posso bailar, não é a minha 
revolução, disse Emma Goldman. Pois, se não posso mimar, também não é.

1 Vid. Amaia Pérez Orozco (2014): Subversión feminista de la economía, Madrid, Traficantes de sueños.
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Nos anos setenta, o movimento Chipko dava início a uma libertação feminista fora 
dos focos habituais. Em Uttar Padresh, na Índia, tentou-se implantar um mono-
cultivo. A companhia que desenhava a proposta prometia dar postos de trabalho 
aos homens ocupando as suas terras. E as mulheres levantaram-se em contra 
porque sem o seu horto doméstico, sem as árvores de fruto que davam duas co-
lheitas cada ano, não poderiam alimentar aos seus filhos e filhas. Para evitarem a 
tala, ataram-se às árvores usando a única arma que as mulheres tiveram sempre 
ao seu dispor: o seu próprio corpo. Essa reivindicação insólita procedia de lógicas 
de cuidado, antes que duma prática militante habitual e, contudo, era igualmente 
subversiva. Exemplos deste tipo repetem-se em distintos momentos em todas as 
nações colonizadas, mas nem temos que deixar-nos seduzir pelo ar exótico. Porque 
também nos clássicos achamos reivindicações fortes em defesa da natureza. F. 
Engels2 insistia:

Não presumamos das nossas vitórias sobre a natureza; ela vingar-se-há de nós 
em cada uma dessas vitórias. [...] Não reinamos sobre a natureza em modo 
nenhum, mas pertencemos-lhe com a nossa carne e sangue e com o nosso 
cérebro; estamos no seu seio, e o nosso domínio sobre ela reside apenas na van-
tagem que tiramos doutras criaturas por conhecermos as suas leis e servir-nos 
delas com bom juízo.

E, segundo indica Daniel Bensaïd (2009:167)3, Marx não seria um anjo verde, mas 
também não um demónio da produção, visto que nos Manuscritos de 1857-58 inclui 
uma crítica ao produtivismo, quando nota que se está a desenvolver um consumo ao 
margem de novas necessidades sociais, sujeito unicamente à lógica automática do 
mercado. Temos, pois, o suficiente corpo teórico como para priorizarmos o decres-
cimento na ação política. 

Porém, perante a magnitude dos problemas que devemos enfrentar, também não 
chega com desenhar um projeto para o executar nas administrações; devemos criar 
uma cultura política que permita o povo participar nas mudanças económicas, só-
cio-culturais e de sensibilidade vinculadas à nossa relação com a natureza, na linha 
proposta pelo anarquista Murray Bookchin (1991)4. Isso implica pôr toda a nossa 
imaginação e a nossa força de trabalho ao serviço desse objetivo prioritário, revis-
tando a ciência e a tecnologia, mas também os modelos económicos, os hábitos de 
consumo, o lazer e os transportes. Noutras palavras, a revolução decrescentista 
precisaria que nos aprestássemos a modificar as nossas existências para um be-
nefício conjunto, aceitando uma boa base de auto-crítica e assumindo que muitos 
dos nossos costumes atuais podem precisar revisão. Fora da imagem de fantasma, 
a transformação decrescentista chegará de construirmos uma cultura ecológica de 
base popular, amparada no desejo de resistirmos frente ao capitalismo. Quando 
falamos em ecologia, aceitamos que os seres humanos partilhamos a biosfera com 
os demais seres vivos e com a paisagem e tratamos de instaurar um sistema de 

2 Friedrich Engels (2003): Le rol du travail dans la transformation du singe em homme, Besançon, Cardi-
nal.

3 Daniel Bensaïd (2009): Marx. Mode d’emploi, Paris, Eds. de la Découverte.

4 Murray Bookchin (1991): Ecología libertaria, Móstoles, Madre Tierra.
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relações que nos faça participes desse sistema biológico, não seres dominantes que 
o submetem a exploração. Está na pura tradição de que bebemos a possibilidade de 
rejeitar esse papel de quem se apropriar do direito a subjugar o espaço que ocupa-
mos e tudo o que se move nele. Nesse modelo, a maioria das propostas decrescen-
tistas indicam que os compromissos terão que adquirir-se no interior de pequenas 
comunidades auto-geridas para fazer realidade a máxima de “atuar localmente, 
pensar globalmente”. Mas qualquer uma que seja a decisão final no que respeita ao 
modelo político, cumpre elaborar análises que ultrapassem o puro ambientalismo 
institucional e os problemas quotidianos da reciclagem ou o uso de pesticidas para 
decidir a energia que deve usar-se ou modificar as nossas atitudes para o valor não 
material de, por exemplo, rios e montanhas, como sugere a gramática kalispel. A 
novidade é que essa cultura política terá em conta, para além dos interesses de 
classe, (a) os interesses não materiais dos seres humanos, (b) os das gerações por 
virem e (c) os interesses não humanos da flora, da fauna e o equilíbrio de habitats 
e ecossistemas. O processo é radicalmente revolucionário porque a sociedade no 
século XXI leva muito tempo mergulhada numa ideologia destrutiva do planeta, se-
gundo o modelo de desenvolvimento ocidental que, contra todo respeito a outras 
realidades culturais, se implanta como o único possível. 

Na Galiza o apego à aldeia própria, à terra ou à paisagem é ainda um elemento senti-
mental importante; é sobre essa inclinação natural que é possível perfilar os nossos 
objetivos políticos. Muitas das atividades que realizamos nem produzem benefícios 
económicos nem estão sujeitas ao mercado: a dedicação à militância política de 
base, o ativismo da vizinhança, o cultivo das artes ou o cuidado dos seres queridos 
não se regem pelo oportunismo nem a convenção. Neste ponto devemos desterrar o 
ceticismo conservador que indica que as pessoas apenas são movidas pelo egoísmo. 
Os seres humanos, ainda narcotizados pelo consumismo e numa sociedade gerida 
pelo capitalismo mais feroz, somos altruístas. Doutro modo, não se explicaria que 
funcionassem os bancos de sangue ou continuassem os transplantes. Se deixamos 
em atividades filantrópicas o melhor das nossas vidas, será porque cultivar-se e 
cuidar d@s demais produz prazer. Em vez de assumirmos acriticamente os males 
todos do capitalismo, podemos dar-nos a oportunidade de adotarmos um estilo 
de vida menos opulento, de obtermos grandes satisfações de consumos materiais 
mínimos, os justos para garantir as nossas necessidades. Com efeito, devemos re-
definir o conceito de necessidade para prescindirmos do sumptuário e, ao tempo, 
assegurarmos para toda a população a cobertura do que é preciso: esta mensagem 
libertadora não implica a austeridade pela austeridade, nem a austeridade dirigida 
ao serviço das classes dominantes que sai pela boca dos políticos conservadores; 
implica apenas esperar prazer doutras fontes.

Todos estes problemas, vistos na Galiza, ainda são mais contraditórios. Na maioria 
das famílias, desapegamo-nos do mundo rural uma ou duas gerações atrás e temos 
bem aprendido que o campo é o lugar onde não devemos voltar, mesmo se tudo 
indica que o futuro está precisamente no tipo de sociedade que tradicionalmente 
construímos: vivendas rodeadas duma pequena extensão de terra onde seja possí-
vel exercer certa soberania alimentar e uma estrutura social de laços bem fortes, 
que permitam a cooperação e o intercâmbio. Como a nossa auto-estima sempre 
está à baixa, queremos emular outras nações e o seu industrialismo e isso gera 



A ESQUERDA

ante o COLAPSO

da civilización
industrial

23

fortes contradições nos nossos discursos que um dia protestam contra a minaria 
e o dia seguinte reclamam uma regasificadora. Mas também como consequência 
duma proximidade vital ao mundo do campo na Galiza, a pouco que arranhemos, 
surge o interesse ecológico em sentido amplo: a paisagem é sentida como própria 
e está encarnada nos seus habitantes, segundo se observou na maior mobilização 
da história deste país, a do naufrágio do Prestige. Por isso não é estranho que haja 
muitas galegas e galegos partidários do decrescimento. Não é estranho que figuras 
de reconhecido prestígio internacional se expressem em galego para defender esta 
visão como a única alternativa perante um futuro incerto: a admiração que produ-
zem nas suas lúcidas explicações Carlos Taibo ou Xoán R. Doldán têm tanto o brilho 
da sua autoridade intelectual como da sua paixão de ativistas. Por isso é lógico que 
a Associação Véspera de Nada tenha comovido esta sociedade com o seu Guia para 
o descenso energético. Por isso, Manuel Casal Lodeiro, publica agora este interes-
sante livro para o debate e para a reflexão, com uma dose de provocação deliberada, 
entendo, contra essa esquerda que, a seu ver, ainda caminha lentamente por estes 
trilhos do decrescimento. Didático, ameno e bem informado, Casdeiro joga com os 
princípios da militância, solidamente alicerçados, porque pretende que o decresci-
mento seja aderido como uma ideia principal, não como mais um adorno nos pro-
gramas políticos. Retranqueiro e poliédrico, mostra-se como um comunicador dire-
to e fundo, desses que fazem acordar as consciências dormidas. E, se alguma vez se 
excede atacando essa esquerda, como ele diz —embora eu já não saiba bem que é o 
que é a esquerda neste mapa concetual cada dia mais light que nos rodeia—, está a 
comportar-se, sem dúvida, como o velho orador dos gravados clássicos que incita 
o seu auditório para movê-lo e comovê-lo, ou, como ele diria, para aumentar a sua 
resiliência. Numa sociedade de consumo maciço como esta que nos toca viver, tam-
bém os livros são provavelmente demasiados. Este é dos que, mesmo aplicando um 
programa de ação instalado no decrescimento, são necessários, de maneira que as 
associações editoras desta obra cumprem com o objetivo de animar a produção de 
ideias que está na cerna de toda indústria cultural, mesmo se for conscientemente 
auto-limitativa. Para o autor e para as editoras, o meu agradecimento por permitir-
me um espaço que, vista a imprescindível sobriedade, já é demasiado. Finalmente, 
o que promete o decrescentismo é uma sociedade com mais tempo para a conversa 
enriquecedora, para o debate de ideias, para a arte, para as relações sociais, para 
a experiência lúdica, para gozar da amizade e do sexo, para cuidar e receber cuida-
dos; um projeto que pode ser reivindicado nem só como um sacrifício imposto pelo 
dever militante —que também—, mas como uma conquista decidida do prazer de 
viver uma vida que valha a pena de ser vivida. Fica aberto o debate.
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A medida que progrese o des-
censo [da economía industrial] 

o desemprego aumentará, e chegará 
un punto no que os ingresos do Estado se 

terán reducido tanto que non haberá fondos 
para axudar os parados nin para pagar servizos 

tan fundamentais como a educación, a sanidade, 
a xustiza ou a policía. (…) Necesidades tales como a 

comida e mesmo a subministración de auga poden ser 
difíciles de conseguir. As comunidades, daquela, terán que 

fornecerse elas mesmas das cousas, ou pasar sen elas. (...) 

Os impactos do descenso que converxerán no climaterio da nosa 
cultura non deixarán ningún aspecto das nosas vidas intacto. Xa non o 

podemos evitar, pero podemos manexalo, mitigalo, facer que sexa algo ao 
que poidamos sobrevivir, recoñecelo como a máis dura —pero tamén a maior 

— das oportunidades da nosa especie. 

David Fleming1

Delante de la cruda realidad del declive energético que viene, que arrastrará la eco-
nomía a la baja, que ha de marcar a fuego nuestras vidas, que tiene el potencial de 
destrozar tantos sueños y proyectos... Delante de este momento histórico y crucial, 
¿qué están proponiendo nuestros partidos políticos? ¿Saben lo que se nos vienen 
encima? ¿Proponen medidas realistas para adaptarse a esta situación? ¿O su visión 
es continuista y por tanto se estrellará contra el muro de la realidad en el momento 
en que éste, finalmente, se haga presente?

Antonio Turiel2

avisos para quen ler

Que ningunha persoa lectora espere encontrar neste ensaio unha sesuda análise 
da vixencia contemporánea do materialismo histórico, sobre o tránsito ás novas 
culturas políticas, nin outras análises teóricas que deixo á intelligentsia da es-
querda. Eu, nin posúo formación en marxismo nin militei nunca en ningún partido 
de esquerda. Tan só me considero un humilde divulgador da situación de colapso 
na que está a entrar a actual civilización —dese predicament of mankind que xa 
dicían desde o Clube de Roma pouco despois de eu nacer— que levo desde que 
teño conciencia política interesado nas diversas propostas que xorden desde iso 
que se adoita chamar as esquerdas. Mais velaí radica precisamente o que tentarei 
explicar neste libro: que resulta abraiante que os/as analistas da esquerda perdan 

1 David Fleming (2011): Lean Logic: A Dictionary for the Future and How to Survive It. 

2 Antonio Turiel: “Elecciones municipales y autonómicas en España: la crisis energética, según los 
partidos”, The Oil Crash (20/05/2015). URL: http://crashoil.blogspot.com.es/2015/05/elecciones-muni-
cipales-y-autonomicas-en.html
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de vista, na súa inmensa maioría, algo que nos resulta tan obvio a persoas menos 
inmersas no seu marco teórico-político pero que tentamos proxectar unha aná-
lise holística, integral, sobre os problemas do presente e, sobre todo, do futuro. 
Porque no fondo o miolo da mensaxe ecoloxista/decrecentista é unha absoluta 
obviedade: non é posible crecer de maneira indefinida nunha biosfera limitada. 

Se cadra pola miña modesta formación tecnocientífica, que inclúe un temperá 
contacto coa Dinámica de Sistemas a comezos dos anos 90, resúltame máis doado 
incorporar —ou cando menos tentalo— o método científico á análise política e 
social e asumir sen excesivos conflitos internos ese coñecemento da situación de 
choque cos límites planetarios. Tal vez tamén sexa porque desde o meu inicio no 
mundo laboral optei por unha ética persoal que poderiamos chamar protodecre-
centista —o Downshifting— e porque comecei a renegar desde moi novo de moitos 
dos mitos da modernidade, un longo proceso no que aínda estou. Ou se cadra é 
porque teño moi preto na historia da miña familia a fame, a emigración e a cultura 
rural tradicional galega. Sexa como for, coido que teño todo o dereito —corrixo: 
o deber— de lles lanzar o meu berro acerca da innegable catástrofe á que nos 
diriximos a todas as persoas que militan na esquerda porque sei moi ben que elas 
tamén sinten que é o seu deber loitar por un mundo mellor e máis xusto para 
todos os seus conxéneres.

Espero que a intelectualidade da esquerda que se aproxime a esta obra coa su-
perioridade da súa formación marxista e co conseguinte escepticismo, teñan o bo 
senso de recoñecer que, cando unha persoa con coñecementos de teoría política 
moito máis básicos é quen de salientar, coa contundencia que espero ter logrado 
neste libro, as fallas estratéxicas e de concepto da maior parte das formacións 
de esquerda do noso país, é que algo importante non está a funcionar. Penso que 
a solidez dos argumentos que exporei nesta obra, así como a coincidencia cos 
autores que citarei e que —eles si— desde a teoría e a práctica do marxismo e 
do anarquismo veñen lanzando mensaxes similares desde hai décadas, deben 
ser razóns suficientes como para lles facer cuestionar os límites do seu propio 
coñecemento e mais o grau de coherencia do seu discurso coa realidade biofísica. 
Agardo que se perciba, especialmente, que cada vez son máis persoas coma min, 
activistas de base concienciadas pola crise ecosocial, preocupadas por entender 
o rumo da nosa civilización, as que se decatan de que a esquerda está a fracasar 
estrepitosamente á hora de dar respostas á altura do reto histórico que supón a 
fin da Era Industrial. Se cadra as persoas militantes de base terán máis doado 
transitar ás posicións que hei defender neste ensaio por teren menos preconcei-
tos teóricos dos que se liberaren ou marcos conceptuais menos complexos que 
mudaren. Aínda así, a forza da cultura industrialista que todos levamos impresa 
en maior ou menor grau nas nosas mentes, fará que non sexa tarefa doada para 
ninguén.

A miña intención con este libro —e máis co artigo do que naceu, publicado en 2013 
no nº 2 da revista O Golpe co título de “A esquerda e o colapso da civilización in-
dustrial”— é contribuír neste crucial momento histórico ao debate dentro das for-
macións de esquerda e movementos sociais de xeito que dean realizado as trans-
formacións precisas para seren motores da gran transición ecosocioeconómica 
que precisamos, tanto dentro como fóra das institucións e das responsabilidades 
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de goberno. Xogámonos demasiado como para demorarmos ou rexeitarmos ese 
debate, aquí e agora.

Porén, quero advertir xa de entrada ás persoas lectoras que non van achar aquí 
unha explicación detallada do propio problema civilizatorio ao que nos enfronta-
mos nin dos seus fundamentos entrópicos-enerxéticos, pois rebordaría as pre-
tensións do libro e xa o temos explicado en numerosos artigos e mais nalgúns 
libros, aos que as remito para afondaren na cuestión e coñeceren os detalles da 
radical mudanza que imos experimentar nas nosas vidas nos vindeiros anos3. No 
seguinte apartado, limitareime a describir esquematicamente, nos seus paráme-
tros básicos a imposibilidade de continuarmos como sociedades co crecemento 
económico. 

Como hei falar constantemente do colapso da civilización industrial —concepto 
central xa desde o propio título do libro—, coido que tampouco estará de máis 
facer unha breve definición do que entendo por civilización industrial, e que en oca-
sións denominarei sociedade industrial ou cualificarei empregando outros adxec-
tivos para salientar outras das súas facianas: capitalista, consumista, da opulencia 
enerxética, fosilista... A civilización de tipo industrial é o modelo de civilización 
predominante nas sociedades humanas actuais a nivel planetario, constituíndo 
un conxunto altamente uniforme caracterizado polo papel central das industrias 
modernas no artellamento social e económico. Diferénciase así das civilizacións 
preindustriais, moito máis diversas e adaptadas a cada territorio, e de tipo prin-
cipalmente agrario e fundamentado nas enerxías renovables de orixe directa ou 
indirectamente solar. En canto ao significado do propio concepto de civilización 
cómpre advertir que existen dúas visións: unha que se fixa máis no carácter urba-
no (civis) sobre o que se artella territorialmente a sociedade, e segundo a cal sen 
cidades non habería civilización; e outro que fala máis do conxunto da estrutura 
social e recolle os valores predominantes e outros aspectos culturais, o modo de 
explotación dos recursos, a organización social e económica, etc. e que serviría 
para diferenciar unhas civilizacións doutras. Así, debemos notar —aínda que non 
resulte demasiado relevante para o tema que nos ocupa— que o uso de Civilización 
en singular é distinto ao de civilizacións en plural.

Aviso tamén que renunciei a incluír unha bibliografía extensa que fose máis alá 
das obras directamente citadas no texto. Si que engadín profusamente citas a pé 
de páxina que fan referencia a numerosos documentos, artigos, libros ou páxinas 
da WWW, así como un anexo de autores/as recomendados/as, sen salientar nin-
gunha obra en especial deles, alén das que poidan figurar nas citas e no propio 
texto. Observarán as persoas lectoras que moitas das citas fan referencia a deba-
tes internos e a artigos publicados na última metade de 2014 e comezos de 2015: 
isto non é casual, pois a rechamante irrución de Podemos na escea política espa-
ñola puxo en marcha un intenso debate en numerosos colectivos, nomeadamente 
no movemento do ecoloxismo social e polo Decrecemento4, que se incrementou e 

3 Existe unha ampla bibliografía, que se pode consultar en http://bibliografia.pospetroleo.com . Aquí 
abonde recomendar o capítulo inicial da Guía para o descenso enerxético (Asoc. Véspera de Nada, 
2013) titulado “A que nos enfrontamos?” (pp. 27-60).

4 Fago notar que ao longo do libro hei diferenciar Decrecemento con maiúscula, como movemento ou 
proposta sociopolítica, e decrecemento con minúscula como fenómeno, como feito de decrecer.
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ampliou socialmente a medida que esta formación foi definíndose cara a postu-
ras socialdemócratas-keynesianas. Así mesmo, o manifesto Derradeira Chamada, 
presentado en xullo de 2014, tivo un considerable impacto e contribuiu a espallar 
o debate a nivel social, político e mediático baixo uns parámetros novos e radicais: 
os de crise/colapso da civilización5. Pido desculpas de antemán ás persoas lectoras 
se lles resulto cargante con tanta cita, pero optei por achegar sistematicamente 
as referencias sempre que as teño, e nas propias páxinas, para que quen quixer 
puidese afondar. A fin de contas, o meu labor consiste en boa medida en pór de 
relevancia o pensamento doutras persoas, con toda probabilidade máis relevante 
có meu propio; eu non deixo de ser un divulgador, máis ca un teórico.

Para rematar este apartado definirei tamén o que entenderemos por colapso ao 
longo deste texto, concepto fundamental na miña análise e no activismo e divul-
gación que vimos realizando desde organizacións coma Véspera de Nada por unha 
Galiza sen petróleo. Cando falo de colapso refírome a unha redución brusca (en 
termos históricos) e profunda do nivel de complexidade dunha sociedade. É o sentido 
no que se adoita usar o termo no ámbito do estudo do Peak Oil e doutras ameazas 
para a sustentabilidade e que podemos atopar en autores como Joseph Tainter, 
Jared Diamond ou Dennis Meadows. Usarei o concepto moitas veces referíndome 
ao colapso da civilización e ás veces tamén referíndome ao colapso específico de 
grandes institucións/organizacións como é o caso dos Estados.

Un par de imaxes para nos situarmos

A cada paso é máis común falar en/desde as esquerdas de crise sistémica6, dando 
a entender que o que non funciona é o famoso Sistema, ese ao que se lle adoita 
sempre botar a culpa de todo, e que as múltiples crises que padecemos están 
de tal maneira relacionadas que demostrarían que o que non funciona é unha 
cuestión estrutural. Pero poucas delas chegan a afondar alén do nivel sistémico, 
ata o nivel de civilización. Máis alá do capitalismo, o que non funciona, o que está 
comezando a descarrilar é, en realidade, o propio modelo civilizatorio.

Parece evidente que pensar en estratexias políticas sen termos en conta as di-
námicas sociais e económicas en cada intre histórico e a súa evolución pasada a 
previsible, resultaría absurdo e sumamente irresponsable. Pero aínda o será máis 
se non temos en conta as dinámicas de nosa evolución como especie subxacentes 
a eses niveis, condicionadas á súa vez de maneira absoluta7 pola situación da bios-
fera da que facemos parte, e dos factores enerxía e recursos. Non podemos enten-

5 Aínda que eu utilice ambos os dous conceptos, non estaría de máis distinguir, como propón Raúl Zi-
bechi (2015): “Me parece necesario distinguir entre crisis y colapso, no porque sean excluyentes, sino 
porque encarnan dos análisis distintos. El concepto de crisis está asociado, en el campo antisistémico, 
a las crisis periódicas que atraviesa la economía capitalista.” A ponte entre ambos os dous campos 
semánticos viría da man do concepto de crise terminal (presente, por exemplo, en Fuentes Muñoz, 
2015).

6 Un exemplo: José Manuel Naredo: “Ideología político-económica dominante y claves para un nuevo 
paradigma”, Revista de Economía Crítica, nº 16, segundo semestre de 2013.

7 Hei analizar máis adiante a cuestión do determinismo ecolóxico-enerxético.
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der a historia do pensamento en xeral nin da política en particular sen situalas nas 
súas coordenadas antropolóxicas nesa serie de círculos concéntricos que definen 
o mundo para os Homo sapiens (o económico dentro do político, o político dentro do 
social, o social dentro do antropolóxico, e todo isto dentro do ecolóxico). Nese sen-
tido achámonos nunha situación de inédita gravidade pois malia estarmos a vivir 
unha situación crítica e sen precedentes neses círculos máis externos (quere dicir, 
nas bases de todo o noso mundo) que marcan os límites da nosa existencia como 
especie neste planeta, non se están a ter en conta nin as súas consecuencias nin 
a súa mera existencia dentro do pensamento político maioritario, nomeadamente 
na esquerda, que é onde moitos depositamos as nosas esperanzas de transfor-
mación social.

Asemade desta dos círculos concéntricos, outra imaxe ou metáfora que nos pode 
resultar moi útil como recurso mental para comprendermos o que estamos a vivir, 
é imaxinarmos as estruturas sociais e económicas como xigantescas edificacións 
e a civilización (a superestrutura, dirían os marxistas8) como a cidade onde se 
localizarían eses edificios. Estas construcións fóronse levantando a base dos ma-
teriais que formaban parte do propio solo no que se asentaron: o principal deses 
materiais construtivos sería a enerxía. E agora, tras século e medio de acelerada 
febre construtiva, chegou o momento en que se profundou tanto na extracción que 
os propios alicerces desas edificacións quedaron expostos e comezan a pandear 
no aire. Xa non queda apenas de onde extraer máis elementos para seguir a au-
mentar as construcións con máis e máis pisos (isto é: con máis complexidade e 
crecemento) e non só iso, senón que furamos tanto no terreo que termaba deles, 
que comezan mesmo a caer, un tras outro. Entrementres, nós andamos a rifar no 
interior dos edificios por ver cal debería ser o plano que se utilizase para a cons-
trución do seguinte andar deste ou daquel outro predio ou para ver como mellor 
reformarmos os seus habitáculos, sen sermos conscientes de que a construción 
enteira, xunto coa cidade na que se asenta, está a afundir sen remedio e ameaza 
con enterrar baixo un monte de cascallos os nosos planos e a todos nós con eles.

A civilización industrial —que posiblemente xa a mediados do século XX come-
zou a súa “traxectoria de morte” (en palabras de Ernest Garcia9)— chegou ata 
tal punto que, agora, perdidas as derradeiras oportunidades de rectificar o seu 
rumo, xa non haberá “milagre técnico ni político” capaz de “alongar de maneira 
significativa” a súa vida. E mesmo ameaza con arrastrar na súa queda boa parte 
da biosfera10.

8 Se ollamos que a superestrutura que condiciona a estrutura económica non é estritamente económi-
ca, senón xurídico-política e que inclúe institucións como a familia, o exército, a escola, a policía ou 
o parlamento, e mais normas como o código penal ou o civil, xunto coa ideoloxía dominante (moral, 
relixiosa, política), poderemos decatarnos do achegada que está ao concepto de civilización tal e 
como o emprego nesta obra.

9 Citado por Jorge Riechmann en “Transiciones y colapsos. El ecologismo social en el Siglo de la Gran 
Prueba” no blog do manifesto Última llamada.

10 Barnosky, A.D. et al. (2013): Scientific Consensus on Maintaining Humanity’s Life Support Systems in the 
21st Century, citado ibid.
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por que é que vai colapsar a civilización industrial

Como xa advertía anteriormente, non é pretensión desta obra explicar polo miú-
do como chegamos na civilización actual a esta situación sen saída. Quen quixer 
comprender o camiño histórico e antropolóxico que nos trouxo ata aquí ten unha 
extensa e moi documentada explicación no libro póstumo de Ramón Fernández 
Durán que completou o seu compañeiro Luis González Reyes: En la espiral de la 
energía (Libros en Acción / Baladre, 2014). Quen quixer comprender cómo nos vai 
afectar na Galiza e como podemos prepararnos desde os niveis individual, familiar 
e comunitario, pode ler a Guía para o descenso enerxético que publicamos en 2013 
desde a Asociación Véspera de Nada por unha Galiza sen petróleo. Algunhas outras 
obras recomendables para nos situarmos, que combinan rigor científico cun estilo 
accesible, son El final del crecimiento de Richard Heinberg (El Viejo Topo, 2014), 
Los límites del crecimiento retomados de Ugo Bardi (La Catarata, 2014), Un futuro 
sin petróleo: Colapsos y transformaciones socioeconómicas de Roberto Bermejo (La 
Catarata, 2008), diversos artigos de Xoán Doldán (como por exemplo “Pico do pe-
tróleo, crescimento económico e capitalismo” na revista O Golpe, n. 2, Economia 
e crise, verán de 2013; ou o seu texto publicado en 2015 “A necesidade dun novo 
modelo enerxético para Galiza”), así como os numerosos posts de Antonio Turiel 
no seu blog The Oil Crash. Tamén me parece moi exhaustivo Peak Energy, Climate 
Change, and the Collapse of Global Civilization: The Current Peak Oil Crisis de Tariel 
Mórrígan11. Pola miña banda voume limitar a dar neste apartado unhas breves 
pinceladas esquemáticas, que espero sexan claras e contundentes dabondo para 
que quen ler o libro sen outro coñecemento previo do problema civilizatorio, poida 
comprender o punto de partida da miña crítica ás esquerdas. 

Dou por suposto que toda persoa que se considere de esquerdas ten a estas al-
turas asumido que hai unha crise socio-ecolóxica, ou cando menos que a grave 
crise que padecemos (isto é importante: percíbese loxicamente como moi grave 
pero non existe a percepción de que sexa unha crise terminal, de que vaia sig-
nificar o final de todo un sistema-mundo) ten unha compoñente ecolóxica. Pero 
esa idea, salvo nos pequenos grupos conscientes nos que nos movemos algunhas 
persoas, é terriblemente difusa. Pode que se intúa que non se pode crecer para 
sempre, ou mesmo que hai algo que non vai no noso modelo de civilización, pero 
non se calibra correctamente nin os prazos nin o alcance disto. É este carácter 
difuso e incompleto da percepción do problema civilizatorio que se agocha tras 
dos aspectos máis doadamente perceptibles da crise, o que facilita que se pense 
na continuidade da validez das teorías convencionais na esquerda, que alenta que 
se formulen cousas coma un keynesianismo verde ou un Green New Deal, fomenta-
das pola maioría da intelectualidade e do mundo académico de esquerdas12. Así é 
que compre, antes de nada, centrármonos en aclarar o carácter da situación que 
vivimos.

11 Publicado polo Orfalea Center for Global & International Studies (University of California, 2010). 

12 Debo a formulación desta acertada análise a Emilio Santiago Muíño, mediante mensaxe enviada o 
11/07/2014 á lista de correo do manifesto Derradeira Chamada.
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Partirei duns poucos axiomas, a xeito de premisas, cos que debería concordar 
racionalmente calquera persoa, for de esquerdas ou non:

1 A produción material da economía require consumo enerxético13.

2 Para que a produción creza (isto é, para que haxa crecemento económico14), 
debe crecer tamén o consumo de enerxía.

3 As enerxías fósiles, que fornecen o 80% da enerxía que consumimos a ni-
vel mundial, son non renovables, é dicir, esgotables. Ese tipo de enerxía é 
crítico (dependencia do 90% ou maior) en sectores como o transporte e a 
agricultura industrializada: constitúe unha dependencia estutural imposi-
ble de combater.

4 A complexidade dunha sociedade (ou dun modelo de civilización) depende 
dos fluxos de enerxía dos que dispón: a máis enerxía, é posible crear so-
ciedades máis complexas.

5 Para obter enerxía é preciso gastar certa enerxía: a diferencia constitúe a 
enerxía neta que lle queda á sociedade para funcionar.

A isto engadiría outras premisas, necesarias para chegar á conclusión da invia-
bilidade da actual civilización, que xa non son tan evidentes para todo o mundo:

6 A enerxía neta dos combustibles fósiles está a devalar de maneira ex-
ponencial: cada vez é máis custoso enerxeticamente obter este tipo de 
enerxía.

7 A extracción de combustibles fósiles, en termo cuantitativos —é dicir, sen 
fixarnos na enerxía neta que ofrecen— segue unha curva en forma de cam-
pá chamada curva de Hubbert15.

8 Na actualidade estamos situados no Cénit ou Teito, o punto de máxima 
extracción posible, desa curva primeiramente do petróleo (Peak Oil). Nos 
vindeiros anos hanse dar o Cénit do gas natural e mais do carbón. A partir 
de agora a enerxía fósil, polo tanto, só pode diminuír.

9 Os sistemas de captación de enerxía renovable non poden ser escalados 
na cantidade e ritmo precisos para substituír o devalar da enerxía fósil. 

13 Se a enerxía é, por definición, a capacidade de realizar traballo, debería resultar evidente que as 
nosas sociedades non poden realizar traballo (producir, crear, manter industrias en funcionamento, 
manter a economía) sen disporen de enerxía, enerxía que no contexto actual é necesariamente 
baseada no petróleo. 

14 Como me advirte Xoán Doldán (com. pers., 13/02/2015) isto é unha simplificación, xa que “en senso 
estrito, o crecemento económico é o aumento dun indicador monetario —que non físico ou mate-
rial— como é o PIB. En tanto que monetario é o resultado de multiplicar cantidades e prezos dos 
bens e servizos finais producidos. Podería haber, pois, crecemento económico por elevación só dos 
prezos, só das cantidades ou de ambas; mesmo poderían reducirse prezos e/ou cantidades se é 
compensado por un aumento do outro. No producido, o aumento pode darse sobre a produción de 
servizos —non material—, aínda que, neste caso, cómpre dicir que sendo os servizos non materiais, 
necesitan de materiais e enerxía para seren fornecidos.” 

15 https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_pico_de_Hubbert
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Existen numerosos límites físicos e económicos que o impiden. En calque-
ra caso, ademais, só fornecen electricidade e non combustibles líquidos, 
imprescindibles no actual modelo de transporte e agrícola16.

10 A enerxía nuclear tampouco pode ser un substituto suficiente e está tamén 
exposta ao esgotamento dos seus propios combustibles non renovables.

11 Non existe ningunha outra fonte de enerxía que poida substituír ao petró-
leo, que sexa real, practicable e escalable na medida necesaria.

12 En calquera caso, a transformación da base da economía dunha fonte 
enerxética primaria a outra, leva décadas e require enormes investimentos 
económicos e de recursos. E non só, pois tamén require inxentes canti-
dades de enerxía. Ao longo de toda a historia, o cambio de enerxía base 
dun modelo civilizatorio veuse realizando cando a anterior fonte primaria 
estaba aínda no seu apoxeo.

As conclusións de todas esas premisas son demoledoras e chocan coa mentalida-
de predominante nas sociedades modernas:

 Os niveis de consumo da sociedade actual non é que non poidan extra-
polarse a outras sociedades menos desenvolvidas: é que xa non poderán 
manterse tampouco nas sociedades máis industrializadas.

 Os niveis de complexidade do actual modelo de civilización, que denomina-
mos industrial, non se poden manter. Isto implicará gravísimos problemas 
para o mantemento de estruturas estatais, entroutras. É dicir, non só peri-
gará o Estado do Benestar, senón o Estado en si mesmo.

 A ratio de persoas dedicadas á produción de alimentos deberá aumentar, 
ao dimunír a enerxía fósil e outros insumos que facían posible a agricultu-
ra industrial.

 A produción de alimentos deberá por forza achegarse ás persoas consumi-
doras, ao dimunír a enerxía dispoñible para transporte e conservación de 
alimentos. 

 Esas dúas premisas levarán a que por unha banda se deban producir máis 
alimentos nas cidades e nas súas proximidades, e a que moita xente deixe 
as cidades polo campo.

 Resultará imposible manter o nivel actual de poboación humana no plane-
ta cando o sistema agrogandeiro industrial deixe de ser viable.

16 Dinos Doldán (2015) fixándose no caso galego: “Como manter unha máquina de transformación 
enerxética como a galega sen esa afluencia continua de enerxía primaria non renovábel?. É imposí-
bel. Os únicos recursos enerxéticos verdadeiramente autóctonos son os renovábeis, os únicos que 
permitirían construír unha alternativa enerxética menos dependente, os únicos que nos levarían a 
camiñar cara un fornecemento enerxético sustentábel. Ora ben, que a solución pase polos recursos 
renovábeis non significa que a solución só estea en avanzar no uso destes recursos. Con menor 
disposición de recursos importados e, consecuentemente, con recursos importados máis caros, 
manter inalterado o actual consumo interno galego obrigaría a multiplicar varias veces a produción 
enerxética galega. Isto é inabordábel no curto ou medio prazo, e mesmo non aconsellábel.”
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 Boa parte das industriais actuais desaparecerán ou sufrirán graves pro-
blemas pola carencia de enerxía e materiais primas derivadas do petróleo.

 Dado que o diñeiro representa riqueza, e en última instancia, emerxía17, o 
devalar da enerxía dispoñible causará a inviabilidade dos sistemas mone-
tarios actuais.

 Ao non haber crecemento económico, o sistema financeiro baseado nos 
xuros compostos, deixará de ser viable.

Como consecuencia da interrelación e realimentación mutua destes feitos in-
eludibles, a civilización de tipo industrial baseada no crecemento permanente 
alimentado polos combustibles fósiles que naceu coa Revolución Industrial (re-
sumidamente: a civilización industrial) deixará de ser viable nun prazo de tempo 
difícil de precisar pero que algúns estudos coinciden en situar entre os cinco e 
vinte anos. Esta situación porá fin a séculos de crecemento exponencial tanto do 
consumo enerxético como da poboación humana.

Unha perspectiva enerxética da historia das esquerdas

Para axudar a definir o contexto no que nos viñemos movendo ata o de agora, coido 
interesante ofrecer unha perspectiva histórica da esquerda dunha maneira gráfica 
e que non resulta frecuente: a sucesión dos diferentes fitos e movementos políti-
cos na esquerda en relación á evolución do consumo enerxético da nosa especie. 
Aínda que sería moito máis útil, seguramente, facelo país por país e centralo no 
caso galego, penso que ofrece unha visión de conxunto que nos vai interesar ter en 
mente cando avancemos na análise que farei a continuación18.

17 A emerxía é a enerxía útil (exerxía) que se utilizou directa ou indirectamente na xeración dun produto 
ou servizo.

18 A gráfica acerca da enerxía neta está elaborada a partir de varias fontes, principalmente: Gail Tver-
berg, “The Long-Term Tie Between Energy Supply, Population, and the Economy” en Our Finite World 
(29/08/2012); George Mobus, “What Might the Dynamics of Net Energy Per Capita Look Like?” en 
Question Everything (01/09/2013); e as sucesivas actualizacións de Richard Duncan acerca da súa 
Teoría Olduvai: https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_Olduvai Resulta altamente signifi-
cativo que desde que a enerxía per capita se estancou nos anos 80, o nivel mundial de desigualdade 
medido polo coeficiente de Gini non teña feito máis ca medrar (Lambert & Lambert, 2011; Milanovic, 
2003).
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Fig. 1: Algúns fitos importantes da esquerda desde a Revolución Francesa de 1789 marcados 
sobre a gráfica da enerxía neta per capita (en xigajules/ano) constatada e, a partir de 2015, 
prevista. As fases do capitalismo proceden de: Jorge Beinstein, “Rostos da crise. Reflexões 
sobre o colapso da civilização burguesa”, intervenção apresentada no seminário internacional 
Colapsos ecologico-sociais e económicos, na Universidade Nacional Autónoma do México, (outubro 
de 2008), incluído en Recessom ou Colapso? A questom da crise nos Marxismos (Escola Popular 
Galega / Grupo de Estudos Mádia Leva!, 2010).

Que futuro cabe esperar na esquerda a partir da morte do Estado de Benestar e 
co colapso que acarreará a vertixinosa queda na enerxía neta dispoñible a nivel 
mundial derivada do rápido esgotamento das fontes enerxéticas fósiles de alta 
TRE19? Como teñen demostrado, entroutros Lambert & Hall (2014), a enerxía neta 
per capita está directamente vinculada co nivel/calidade de vida, e polo tanto cos 
obxectivos de mellora material da condición humana que veñen formulando histo-
ricamente as esquerdas. A perda dese nivel enerxético de vida terá repercusións 
psicosociais dun alcance imprevisible que poden mesmo levar á desintegración 
das nosas sociedades20. Tentarei dar a miña visión das implicacións políticas disto 
nos capítulos que seguen.

19 Taxa de Retorno Enerxético: cociente entre a enerxía obtida dunha fonte e a enerxía empregada na 
súa extracción (e procesamento). Vid. https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_returned_on_energy_in-
vested

20 Jessica Lambert & Gail Lambert (2011): “Predicting the Psychological Response of the American 
People to Oil Depletion and Declining Energy Return on Investment (EROI)”, Sustainability 3(11), 
2129-2156.
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Se [Marx] tivera consciencia da 
diferencia cualitativa entre enerxía 

de fluxo e de stock, a súa propia con-
cepción teríao levado a entrever a rúa sen 

saída á que o capitalismo estaba a arrastrar 
á humanidade, e a deducir disto a necesidade, co 

tempo, de cesar case por completo a explotación das 
enerxías fósiles.

Daniel Tanuro1

 
O socialismo da luta de classes ignora as consequências do colapso civilizató-

rio, reduzindo-o a mais umha crise cíclica através do que Beinstein chama “espécia 
de marxismo conservador”, que luta polo reparto de um minguante pastel do que 
non se questiona a sua origem.

Carlos Calvo Varela2

La mayor parte del (muy minoritario) movimiento ecologista/ ambientalista no es 
anticapitalista. La mayor parte del (muy minoritario) movimiento anticapitalista no 
es ecologista. A unos les falta comprensión de lo que es la acumulación de capital, y 
cómo condiciona casi todo. A otros les falta comprensión de lo que es el cenit del pe-
tróleo, el calentamiento climático y la Sexta Gran Extinción, y cómo condicionan casi 
todo. En la intersección de esas dos pequeñas minorías tenemos un minúsculo grupo 
de ecologistas anticapitalistas (que deberían ser también feministas y animalistas) 
con una comprensión más o menos adecuada de dónde estamos en realidad, de en 
qué mundo vivimos de verdad. Los llamamos, para abreviar, ecosocialistas. Somos 
cuatro gatos. Entre la realidad y la anestesia prefiero la anestesia, sigue diciendo la 
mayoría.

Jorge Riechmann3

Case todo o espectro das chamadas esquerdas, en calquera lugar do planeta, 
ten os  alicerces da súa análise histórica, da súa diagnose dos problemas sociais 
e das súas propostas de intervención política nunha determinada concepción do 
mundo, nun determinado modelo mental propio do século XIX, ou mesmo orixi-
nado antes, no nacemento da Modernidade4. Foi nese momento histórico, no que 
comezaba o crecemento acelerado do consumo de enerxía a nivel mundial —e 

1 Citado por Jorge Riechmann (2012): El socialismo puede llegar sólo en bicicleta, La Catarata, p. 131.

2 Carlos Calvo Varela: “Alguns apontamentos para desertar do deserto” en O Golpe, nº 2 (Economía e 
crise), verán de 2013.

3 Jorge Riechmann (2015b). “Un poquito de física, un poquito de matemáticas, un poquito de econo-
mía política”, Conferencia de apertura, XII Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria, Córdoba, 30 
de abril de 2015.

4 Ramón Fernández Durán & Luis González Reyes (2014): En la espiral de la energía, Libros en Acción / 
Baladre.
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mais o desenvolvemento do capitalismo industrial— e que perdurou ata onte mes-
mo, onde xorde e se sustenta a cosmovisión da esquerda. É dicir, analizan o mundo 
actual cun marco teórico e conceptual propio dun mundo que xa non existe e que 
non volverá. A base das ferramentas teóricas que empregan maioritariamente as 
esquerdas non deixa de ser a obra duns autores que xorden precisamente coa 
aparición da civilización industrial, e que polo tanto deixa de ser aplicable en boa 
medida co devalar desta. Velaí a raíz do grave problema que pretendo analizar 
neste ensaio. O miolo da miña crítica, como a doutros autores que irei citando ao 
longo do libro, é o feito de a esquerda estar a fallar estrepitosamente na com-
prensión da natureza e características do intre histórico no que estamos, da Crise 
Terminal que comezamos a padecer a principios deste século e que vai supor a fin, 
non só do modelo socio-económico-político capitalista, senón da civilización in-
dustrial no seu conxunto. E debido a que non se recoñece axeitadamente a magni-
tude e gravidade do problema, a teorización e práctica das esquerdas en torno ás 
solucións e á transición cara a modelos alternativos están erradas xa de principio: 
parten dun marco conceptual que deixa de ser válido para interpretar a realidade5.

Pretenden estas esquerdas aplicar na loita de clases estratexias propias da fase 
de ascenso do capitalismo, que non poden resultar eficaces nun contexto radical-
mente distinto como é o do seu declinio, o no que é inevitable bater cos límites 
dese crecemento perpetuo que precisa para funcionar. Da cesión —baixo a presión 
da loita popular— dunha parte do botín do capital ás camadas populares, pasa-
mos no momento actual a un desposuimento xeralizado da riqueza, ao espolio das 
concesións realizadas no pasado, e non hai reparo, por parte dos detentadores 
do capital, en afondar o abismo social coa clase obreira, nin temor a que —tras a 
queda do bloque dirixido pola URSS— o pobo traballador busque outro referente 
social, político e económico antagonista. Caeron as máscaras, a falsa concordia do 
Estado do Benestar e da suposta compatibilidade entre democracia e capitalismo, 
e así é que da metáfora da marea que levanta todos os barcos pasamos a experi-
mentar un tsunami que esnaquiza os máis débiles contra os muros dunha biosfera 
que se descubre de súbito limitada, mentres os poderosos fuxen en submarino 
cara a un mundo de dominación postcapitalista que se prepara sobre as ruínas do 
crecemento exponencial.

Como resume o autor e activista australiano Ted Trainer6:

A esquerda radical en xeral fallou á hora de recoñecer a importancia da análise da 
situación mundial desde a perspectiva dos límites do crecemento, e como resulta-
do, a súa comprensión da alternativa que se precisa á sociedade consumista-ca-
pitalista é insatisfactorio. As implicacións máis graves teñen que ver cos múltiples 
modos en que o pensamento da esquerda radical tradicional acerca do proceso 

5 Citando a George Lakoff, Xaime Subiela explica en Para que nos serve Galiza? (Galaxia, 2013, p.42) 
que os combates de marcos conceptuais son trascendentais en política. Estes marcos serían “es-
truturas mentais que lle permiten ao ser humano entender a realidade e, ás veces, crear o que 
entendemos por realidade. (…) Os marcos son ferramentas cognitivas que estruturan as nosas ideas 
e os nosos conceptos, conforman a nosa maneira de razoar e incluso inciden na nosa percepción e 
a nosa maneira de actuar”.

6 Ted Trainer (2013): “A limits to growth critique of the radical left: The need to embrace the simpler 
way” publicado no seu espazo no web da Universidade de Nova Gales do Sur, Australia.
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de transición precisa agora ser revisado ou abandonado. O núcleo da cuestión 
no asunto dos límites é que estamos a entrar nunha era de intensa e irremediable 
escaseza, que invalida as nocións de emancipación baseadas en sistemas mundia-
lizados ou centralizados, industrializados e tecnicamente sofisticados, economías 
do crecemento ou estilos de vida opulentos.

Desa crítica de Trainer quizais se libre, parcialmente, a esquerda libertaria, na 
medida en que eles non conciben a emancipación como centralizada senón dis-
tribuída, e nese sentido están un paso máis preto da mudanza ideolóxica precisa, 
como irei apuntando ao longo deste ensaio.

Algúns deses parámetros das esquerdas que xa non se corresponden coa nova 
realidade son os que a continuación enuncio como postulados ou lemas, para ir 
expondo, en cadanseus apartados, a súa repentina obsolescencia histórica.

“o crecemento perpetuo é posible e desexable”

Desde os traballos seminais que viron a luz hai xa máis de trinta anos, como Limits 
to Growth (1972) e Overshoot: The Ecological Basis of Revolutionary Change (1980), 
dispuñamos dos datos para saber como sociedade que máis cedo ca tarde íamos 
bater cos límites que o planeta impón ao crecemento ilimitado7. Desde entón os 
estudos e análises fóronse repetindo cada vez con maior frecuencia e alarma. 
Porén, a esquerda maioritaria demostrou unha escasa —cando non absolutamen-
te nula— atención a esas advertencias científicas. En calquera caso a súa incor-
poración ao programa social, político e económico desta esquerda non comezou a 
ser realizada ata hai moi pouco, cando partidos de esquerda e algúns sindicatos 
comezaron a incorporar —tepedamente— conceptos procedentes da ecoloxía so-
cial, dos partidos verdes, da economía ecolóxica e do Decrecemento... dando orixe 
a correntes ecosocialistas/ecocomunistas conscientes —en graus diversos— dos 
límites ecolóxicos. Por desgraza esta incorporación resultou ser inconsisten-
te en moitos casos (velaí as contradicións de formacións representativas como 
Esquerda Unida que son capaces de adoptar un programa decrecentista para unha 
cidade como A Coruña8 mentres pulan por outro lado polo mantemento de indus-
triais inviables e polo produtivismo9) e, en todo caso, desesperantemente lenta. 
As grandes mudanzas culturais teñen un ritmo necesariamente lento (o cultural 
lag do que fala William R. Catton10), tamén na cultura da esquerda, e está por ver 

7 Un estudo máis recente témolo reseñado en Asoc. Véspera de Nada: “Demostran que é imposible 
volver ao crecemento económico”, VesperaDeNada.org (25/10/2010). 

8 http://www.vesperadenada.org/lugares-pospetroleo/5-a-coruna-sen-petroleo/

9 Cabe preguntarmos: de que produción nos falan os produtivistas? Como adoita explicar o economis-
ta ecolóxico José Manuel Naredo, só o Sol produce: o resto son meramente transformacións. Un claro 
exemplo do necesario que é un radical cambio de linguaxe dentro do máis amplo cambio cultural 
que precisamos con urxencia. Hei volver máis adiante sobre esta fulcral cuestión.

10 No citado libro Overshoot: The Ecological Basis of Revolutionary Change (1980) e no seu más recente e 
demoledor Bottleneck: Humanity’s Impending Impasse (2009).
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que sexamos quen de aceleralas para adecualas ao rápido colapso do paradigma 
no que baseamos a cultura actual, é dicir o paradigma do crecemento continuo11.

A esquerda que comparte coa dereita a visión de que a crise por definición é pro-
ducir menos (medido nese tótem da visión crecentista da economía que é o PIB)12, 
non sabe ofrecer máis que tratamentos diferentes para un diagnóstico trabucado. 
Vese o problema como unha cuestión puramente económico-financeira dentro 
dunha serie de ciclos históricos dentro dunha tendencia irreversible cara o pro-
greso material perpetuo, e polo tanto buscan nun limitado conxunto de políticas 
económicas propias deses ciclos a solución, tirando case sempre dos receitarios 
keynesianos máis ou menos adaptados13. Para eles, volver ao crecemento non só 
é posible senón que é desexable: nesta visión tradicional da esquerda desenvolvi-
mentista, máis crecemento supón máis ingresos para o Estado, que facilitarían o 
mantemento de máis servizos públicos, a creación de máis emprego, máis posibi-
lidades de redistribución da riqueza e, sobre todo, menos conflito social ao haber 
máis para todos. Esta crenza pecha os ollos aos estudos que veñen indicando que 
a partir dun certo nivel de benestar material (e xa que logo de enerxía dispoñi-
ble per capita14) non se producen melloras na calidade de vida, un dato fulcral 
para as propostas decrecentistas e polo Ben Vivir, que xa estaba implícito nas 
culturais tradicionais en todo o mundo. É sintomático que Alex Tsipras, líder de 
Syriza —formación de referencia para a boa parte das esquerdas transformado-
ras europeas—, declarara pouco antes das trascendentais eleccións gregas do 
25 de xaneiro de 201515: “Non pode seguir o sacrificio nin a inestabilidade, hai 
que recuperar a senda do crecemento e o desenvolvemento. (…) Precisamos (…) 
plans claros para o crecemento. (…) hai que crear riqueza, crecer.” E pretende 
facelo coas clásicas fórmulas keynesianas de incremento do gasto público para 
reactivar a economía (eufemismo que vén significado incrementar o PIB), deixan-
do de lado o que o seu propio programa electoral recoñece, isto é: que a crise 
económica está estreitamente ligada á crise ecolóxica. Desde Galiza formacións 
de esquerda como Anova e Esquerda Unida —o apoio do BNG resulta algo máis 
discreto, na miña apreciación—, e fóra dela outras coma EH Bildu ou Podemos, 
apoian sen maior crítica a Syriza, mesmo participando mutuamente nos mitins 
e reclamando a súa homologación con ela —como é o caso de AGE—, mentres 
líderes destas formacións asinaban un texto totalmente contraditorio como é o 

11 No manifesto de advertencia contra a viabilidade do neokeynesianismo que se publicou en xullo de 
2014 baixo o título Derradeira Chamada, fálase de apenas cinco anos (catro, cando este ensaio sae 
á luz): “como máximo temos un lustro para asentarmos un debate amplo e transversal sobre os lí-
mites do crecemento, e para construírmos democraticamente alternativas ecolóxicas e enerxéticas 
que sexan á vez rigorosas e viábeis”. Vid. o manifesto completo en: http://www.ultimallamada.org

12 Aínda que na teoría marxista tamén se presta atención ás crises de sobreprodución inherentes ao 
capitalismo, pero ao longo deste texto apreciaremos que o sentido maioritario na actualidade é o de 
saír da crise producindo máis.

13 Os ciclos haber, hainos, e son sumamente pertinentes para a situación de colapso que estamos a 
padecer, pero non son os que olla a esquerda neokeynesiana: están moito máis no fondo do ciclo 
civilizatorio. Cf. fig. 3.

14 Lambert et al. (2014): “Energy, EROI and quality of life”, Energy Policy, 64.

15 Andrés Gil: Tsipras: “Pedimos la mayoría absoluta para romper con la troika y reconstruir Grecia”, 
El Diario (23/01/2015).
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manifesto antineokeynesiano Derradeira Chamada16. Se cadra atoparían estes lí-
deres das nosas esquerdas referencias máis interesantes ollando ao que desde 
abaixo se leva a construír na Grecia desde 2008: democracia directa, servizos so-
ciais autoxestionados que suplen o que o Estado vai abandonando ou non cubrindo 
suficientemente... Seguramente temos aí referencias do máximo interese para as 
estratexias duais das que falarei ao final do libro.

Tanto as esquerdas más clásicas coma estas que proceden de escisións ou evolu-
cións supostamente máis actuais dos tradicionais partidos de ideoloxía marxista, 
e das que son expoñentes formacións coma Syriza ou Podemos17, eluden a cues-
tión —central para o Decrecemento— de que máis crecemento nun mundo finito 
implica esgotamento dos recursos e aumento dos residuos, e de que precisamente 
por iso resulta o camiño máis letal para unha especie necesariamente confinada 
nunha biosfera non infinita18. Como ben sinala Arnau Montserrat: “chirría que los 
portavoces constructivos del malestar, Podemos y Syriza a la cabeza, se limiten a 
denunciar al 1%, la Troika y demás mafiosos, olvidando explicar que además de 
redistribuir vamos a necesitar relocalizar y pisar el freno”19. E así é que entre os 
economistas anticapitalistas non adoitamos atopar as posturas claramente decre-
centistas que deberían asumir, en boa lóxica, e rematan por se constituíren —no 
canto dos compañeiros de loita contra o ecocidio capitalista que debían ser— en 
adversarios políticos20. Por non falar de que, como critica Miguel Anxo Abraira, o 
crecemento é en primeiro lugar un “suicidio” para a propia clase obreira pois im-
plica apostar “por un modelo inxusto que ten como única finalidade a acumulación 
de riqueza dunha minoría” e non un beneficio real alén dun suposto mantemento 
dun benestar material que, como el indica, é na súa meiranda parte “superficial” 
e innecesario21.

“Por primeira vez pode gañar un partido de esquerdas en Europa, nunca tivé-
ramos esta oportunidade histórica e somos conscientes de que a xente que nos 
apoia quere un esforzo nacional. Nós somos optimistas. Seremos xulgados pola 
historia pola nosa responsabilidade cos nosos cidadáns” dicía Tsipras en vésperas 
das eleccións na Grecia nas que resultarían vencedores. E efectivamente serán 

16 Pódese consultar a lista de asinantes iniciais en: https://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com/fir-
mantes-iniciales/ Pola relevancia que considero ten este texto, incluímolo íntegro como Anexo I ao 
final deste libro. Tamén é interesante a entrevista realizada por Praza Pública a Xoán R. Doldán, un 
dos asinantes galegos máis destacados: “Non podemos volver ás receitas de toda a vida: o crece-
mento económico, o capitalismo keynesiano” (14/07/2014).

17 Vale: Podemos, ao contrario que Syriza, non se recoñecen explicitamente como de esquerdas e 
din defender unha suposta trasversalidade ideolóxica, pero abonda con ver a traxectoria e perfil dos 
seus líderes, a súa participación no grupo Esquerda Unitaria do Parlamento Europeo, e mesmo o 
documento estratéxico de Izquierda Anticapitalista onde se bosquexara esa nova forza política e que 
levou, coherentemente, á integración de IA en Podemos en xaneiro de 2015: http://www.eldiario.es/
politica/Izquierda-Anticapitalista-decide-partido-politico_0_346465586.html

18 Ben é certo que os hai que aínda soñan con colonizar outros planetas e mesmo galaxias, pero vai 
ser que a carreira especial ha rematar axiña e para sempre por falta de enerxía e outros recursos 
propios dunha sociedade hipertecnolóxica de alta Taxa de Retorno Enerxético.

19 Arnau Montserrat: “Ya inventarán algo”, El Diario (15/02/2015).

20 Federico Ruiz: “De economistas y servidumbres” no blog Última Llamada (19/01/2015).

21 Miguel Anxo Abraira: “Arredismo”, Sermos Galiza (17/07/14).
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xulgados moi duramente eles e calquera outra forza política que desaproveite a 
oportunidade histórica que se lles está a presentar, teimando en ignorar a invia-
bilidade física das políticas de volta ao crecemento. Como di coa súa habitual e 
afiada retranca o divulgador do Peak Oil Pedro Prieto, a famosa senda do crece-
mento pode acabar sendo como esa senda que os elefantes percorren cando van 
morrer: “Quizá esto es lo que estamos haciendo, al seguir emperrados todos en 
esta senda, desde el PP a Syriza y a Podemos, ya que hablando de decrecimien-
to no se liga”22. Vamos, que o Decrecemento “non é sexy”, como di Latouche, ou 
como advirte Pérez Lijó, “non xera simpatías, e menos nunha poboación que se 
ve cada vez máis privada de recursos económicos”23. En opinión do membro de 
Equo Florent Marcellesi, “desde luego Syriza es una esperanza para la dignidad 
en Grecia y para cambiar la correlación de fuerzas en Europa, pero su apuesta por 
el crecimiento los aleja de una respuesta a la altura de la crisis de civilización”. 
Marcellesi apunta con claridade a terceira vía que precisamos con urxencia: “ni 
austeridad ni crecimiento, sino una gran Transición ecológica, justa y democrá-
tica”24. Se cadra está aí o límite do posible na política actual, e non nas decepcio-
nantes posicións a prol dos mantras crecentistas socialdemócratas de Podemos 
ou Syriza, que como critica Arnau Montserrat seguen sen “abandonar a órbita da 
mitoloxía produtivista socialdemócrata”25. Veremos máis adiante que o problema 
non é a  ideoloxía de base marxista destas formacións, senón o seu electoralismo, 
ao que supeditan as ideas e valores políticos, nunha especie de venda da súa alma 
esquerdista ao demo das urnas. Se consegues que diga por un momento “Que 
feliz son!”, dicíalle Fausto a Mefistófeles, podes quedar coa miña alma, e agora 
o trato parece implicar medir a felicidade en votos, escanos nun parlamento ou 
ministros/as nun goberno. Estes partidos da suposta esquerda parecen dicirlle ao 
electorado, parafraseando a Marx (Groucho): “Estes son os nosos principios; se 
non lles gustan, temos outros”. Se cadra temos aí a proba de que son auténticos 
marxistas.

O científico e divulgador Carlos de Castro sitúa o papel destas novas formacións 
políticas nas transformacións necesarias, vistas por medio da alegoría do Titanic26:

Imaginemos que Podemos gana las elecciones y vuelve a montar un estado 
de bienestar. ¿Cómo le va a explicar a su sociedad que da igual, que el incendio 

22 Mensaxe de email enviada á lista de correo de promotores e colaboradores do manifesto Derradeira 
Chamada (25/01/15). 

23 Henrique Pérez Lijó: “O Estado fronte o decrecemento”, Praza Pública (18/08/2014).

24 Mensaxe enviada en Facebook o 24/01/15: https://www.facebook.com/FMarcellesi/posts/ 
850216931709938. Sobre a crítica de Marcellesi ás propostas de Syriza vid. http://www.eldiario.es/
zonacritica/tesis-apoyo-critico-Syriza_6_348625162.html. En formacións como AGE, con presenza 
de no seu seo de formacións ecosocialistas como Equo-Galicia ou Espazo Ecosocialista, e que se 
presupoñen conscientes da situación derivada dos límites do crecemento, non se escoitan nin tan 
sequera estas moderadas pero claras críticas ás propostas neokeynesianas de Syriza.

25 Arnau Montserrat: “¿Podemos aspirar a un populismo ecologista?”, El Diario (25/12/2014). Turiel 
(2015a) tamén sinala algúns deses mantras en Podemos: “Nuestro país puede crecer más y mejor. 
Y para que esto ocurra, necesitamos reactivar el consumo”.

26 Nun comentario a un artigo de Antonio Turiel no blog do manifesto Última Llamada: https://ultimalla-
madamanifiesto.wordpress.com/2014/10/15/antonio-turiel-lo-que-no-podemos/
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va a quemar ese estado de bienestar? ¿Cómo explicar que nos hicieron otra vez 
crecer económicamente (acelerando el incendio temporalmente) para repartir el 
trabajo y el dinero pero que luego nos tocará drecrecer? Por supuesto la lucha es 
con el neoliberalismo (que incluso nos va a impedir subir a los botes), pero es un 
poquito más que matices lo que hay entre las propuestas de Podemos actuales y 
las nuestras. Tengo la sensación de que los líderes como Pablo Iglesias que hablan 
de la madurez y la comprensión de la gente de esta sociedad, no creen tanto en ella 
cuando, firmada “Ultima llamada”, no tratan acto seguido de explicar que el Titanic 
se está hundiendo. Tengo miedo de que la gente crea que se la está invitando a ir a 
escuchar a la orquesta porque tiene derecho. 

Desde o ecoloxismo social máis consecuente, advirte tamén Yayo Herrero27:

Dicho de una forma muy bruta, en muchas ocasiones se hace un análisis de la crisis 
absolutamente miope. Hay muchos siglos de construcción de una utopía emanci-
padora desvinculada de la materialidad de la Tierra, con la idea de que se podía 
crecer económicamente al margen de las materias primas y de los ecosistemas que 
las sostienen o de la gran cantidad de trabajo que se hace en los hogares.

Cuando empiezas a escuchar a gente muy bien intencionada que plantea reflotar 
el sistema sobre modelos productivos de antes de la crisis y con los mismos pará-
metros, pero esta vez de buen rollo y sin corrupción, da mucha pena. Hay gente 
que no lo ha interiorizado, otros que no lo saben explicar y parece que a priori no 
permite recolectar votos. Si hay un éxito importante en las iniciativas emancipa-
doras que están surgiendo y se llegara a gobernar, la cuestión de la escasez de las 
materias primas, de una OMC que funciona como funciona y de unos tratados de 
libre comercio que te aprisionan y restan la soberanía estarán ahí. Y no tratarlo 
ni explicarlo es un riesgo enorme porque puedes estar generando ilusión sobre un 
conjunto vacío. Y la gente no es idiota: las personas nos merecemos un respeto y 
cuando se nos explican las cosas las entendemos.

Populismo e posibilismo contra sinceridade política, esos son os termos do debate 
sobre os que volveremos no capítulo do libro dedicado ás estratexias posible den-
tro da esquerda. Coido que cando formulamos a actuación política neses termos 
non está de máis lembrar un dato histórico que pode causar lóxica preocupación: 
o populismo e o antirradicalismo para non espantar o capital foron tamén liñas 
claves no ascenso nazi28. A esquerda xoga aí nun terreo perigoso no que outros, se 
cadra, saben xogar aínda mellor. Volverei sobre ese perigo máis adiante.

“o progreso é unha tendencia histórica sen pasos atrás”

O problema da interpretación acientífica da función do crecemento económico, 
así como a fe cega na tecnoloxía —a tecnolatría, como di Jorge Riechmann—, son 
a expresión máis recente dunha fe máis fonda e antiga: a fe no progreso como 

27 Yayo Herrero: “La confluencia se alcanzará; lo contrario rompería con la lógica de Podemos”, El 
Diario (12/12/2014).

28 M. J. Thornton (1967): El nazismo: 1918-1945. Aparición, auge y caída del Partido Nacionalsocialista Ale-
mán, p. 61.
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tendencia irreversible da historia, como destino natural do ser humano. Esta fe 
nace —ou cando menos trunfa socialmente— coa Ilustración (s. XVII-XVIII), e é 
abrazada fervorosamente pola esquerda desde o seu propio nacemento como 
pensamento político contemporáneo29. Co tempo, e coa inestimable axuda da con-
cepción capitalista do progreso30, vaise limitando este a ser entendido como un 
progreso unicamente material e, xa que logo, identificado co crecemento econó-
mico. O resultado disto é que hoxe en día desenvolvemento, crecemento e progreso 
son sinónimos na práctica do discurso político, tanto na esquerda como na dereita.

Segundo lemos no libriño A defesa da Terra e a dialéctica do progresso, editado pola 
Escola Popular Galega en 2010 (p. 18):

Desde a sua formulaçom definitiva, durante o iluminismo setecentista, o conceito 
desenvolvido e moderno de progresso abrangue, portanto, invariavelmente:

- O submetimento implacável da natureza.

- O motor socioeconómico desta expansom triunfal do poderío humano sobre a 
natureza: o sistema tecnológico-industrial. Umha vez colapsou a opçom do so-
cialismo industrial progressista, já só tem o formato de capitalismo industrial.

- A ciência como recurso intelectual primário. O equipamento necessário à con-
secuçom da acumulaçom mecânica deste sistema de progresso foi fornecido 
pola inovaçom tecnológica. Falamos, por tanto, de complexo tecno-cientista 
ou económico-cientista.

“A questom histórica por excelência é a questom do progresso”, lémbranos tamén 
ese notable texto. 

Cheos de arrogancia —Catton fala de hybris— pensámonos como a civilización 
definitiva, eterna, sempre en progreso cara á perfección. Esquecemos que todas 
as anteriores civilizacións desapareceron31 e que a historia humana se foi configu-
rando como un proceso con avances e retrocesos nos niveis materiais, de liberda-
des, de nivel de vida, demográficos, culturais... Seica a nosa memoria cultural ten 
xa demasiado lonxe as consecuencias do esborrallamento do Imperio Romano32 
e os prolongados paróns e retrocesos que desde entón sufriu o suposto progreso 
perpetuo da nosa especie?

Sempre temos presente ese “algo inventarán” que acouga as conciencias de 
moitos e que permitirá, segundo esta fe, que non se interrompa ese progreso 
imparable. Nunha enquisa realizada a finais de 2013 en España e citada por 

29 Lembremos que o termo esquerda xorde pola situación física dos membros revolucionarios/republi-
canos da Asemblea Nacional durante a Revolución Francesa. 

30 O trunfo dunha concepción liñal da historia (cara ao progreso) non é alleo ao trunfo do capitalismo, 
da industrialización e do mundo urbano, cos seus sistemas de medición do tempo (reloxos, horarios 
comerciais e laborais...) e a súa concepción do tempo como liñal en contraposición ao tempo cíclico, 
predominante nas sociedades de base agraria.

31 Un libro convertido xa nun clásico sobre a cuestión é Jared Diamond (2005): Collapse: How Societies 
Choose to Fail or Succeed, Penguin.

32 O termo Renacemento fai precisamente referencia a que se recuperou daquela un certo nivel cultu-
ral, social e económico equiparable ao dos tempos do Imperio Romano. A idade escura situada entre 
ambos periodos é precisamente a Idade Media (s. V-XV, nada menos que mil anos).
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Jorge Riechmann33 podemos ver que o 92% da xente recoñecía como probable 
que nos vindeiros vinte ou trinta anos houbese que reducir drasticamente o uso 
de combustibles fósiles, ben polo esgotamento dos propios recursos ou ben polo 
agravamento da mudanza climática. Pero o rechamante do caso é que, malia esa 
percepción abrumadoramente maioritaria, tan só o 23’8% desa xente deriva de 
aí que vaia haber escaseza de enerxía ou crise económica como consecuencia. 
O resto confían en que outras enerxías (renovables?, nuclear?, novas fontes ou 
tecnoloxías??) permitirán continuar co business as usual. Como ben di Riechmann, 
a isto só podemos chamalo “fe cega na técnica”, é dicir tecnolatría. 

E a esquerda non é aquí unha excepción: por desgraza tamén comunga con esa 
relixión hexemónica, se cadra mesmo con maior fervor. Velaí temos, por exemplo, 
un dos gobernos de referencia para a esquerda renovadora de todo o mundo, como 
é o boliviano, apostando pola enerxía nuclear á procura dunha imposible inde-
pendencia enerxética34 ou o ecuatoriano coa explotación do petróleo do terrotorio 
Yasuní. “Donde haría falta una revolución ético-política, se sigue esperando la sal-
vación de la tecnociencia”, conclúe amargamente Riechmann. Ou como di Pérez 
Lijó falando das intencións de Rafael Correa con Petroamazonas: “Faino para as-
segurar umhas condiçons de vida dignas para a sua populaçom... Que curiosa é a 
mentalidade ocidental! Mentres buscamos a utopia socialista arrasamos modelos 
de vida nos que a utopia é já certa ou polo menos está mais achegada. A esquerda 
industrialista é coma uma apisonadora que avança arrassando tudo mentres mira 
as estrelas e se pergunta qual será o caminho mais curto para chegar à utopia”35. 
Xa que logo nin Correa ni Morales, nin Lula nin Dilma son modelos replicables 
nin desexables para a nosa esquerda. Fai falta renegar deste progreso e, como 
dicía Walter Benjamin, entender o obxectivo do socialismo non como a revolución 
do progreso senón como un medio de lle activarmos o freo de emerxencia a ese 
tren desbocado. E se non o fai, advertía xa hai varias décadas o pensador pioneiro 
do marxismo ecoloxista español, Manuel Sacristán, se non asimila a motivación 
ecolóxico-revolucionario, o socialismo irá ao desastre36. Para el o socialismo non 
consistía en facer o mesmo có capitalismo, só que máis eficaz e humanamente, 
senón, en esencia, “construír unha nova cultura, unha nova forma de nos rela-
cionarmos coa Natureza e entre nós, por medio de procedementos democráticos 
participativos e evitando que a Terra virase unha esterqueira”. Velaí unha concep-
ción ampla da esquerda non só como unha familia de correntes ideolóxicas, senón 
coma un movemento cultural de longo alcance, coma un catalizador dunha nova 
civilización, que ben podería ser algo parecido ao que Murray Bookchin chamaba 
a sociedade orgánica.

33 Riechmann: “Transiciones y colapsos”, op. cit.

34 Citado por Riechmann nesa mesma presentación.

35 Com. pers., 04/08/2014. Tamén aborda o tema en “O Estado fronte o decrecemento”, op.cit.

36 Citado en Daniel Lacalle: “El ecocomunismo de Manuel Sacristán”, Unidad Cívica por la República 
(26/02/2011).
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“o aumento histórico da produtividade é froito dunha 
revolución científico-técnica imparable”

É común atoparse na esquerda con autores que basean a súa demanda de políti-
cas máis xustas cos traballadores na tendencia ao aumento da produtividade, que 
segundo eles se debe á revolución científico-técnica. Argumentan que este medre 
“vertixinoso” da produtividade, considerado como irreversible, faría posible liberar 
os traballadores “de boa parte do traballo físico”, diminuír o tempo de traballo e 
aumentar salarios e pensións37. E non é que non sexan xustas tales medidas, pero 
non se poden defender tomando como argumento unha suposta produtividade en 
perpetuo medre, xa que esta non é froito da técnica nin da ciencia, senón en de-
rradeira e imprescindible instancia, da base enerxética do entramado económico 
industrial. A enerxía sempre crecente é a que permite unha economía sempre cre-
cente, unha tecnoloxía cada vez máis complexa e eficaz, e unha produtividade que 
as acompaña neste medre. E así é que cando esa enerxía devala, por moita técnica 
e ciencia de que dispoñamos, a economía non pode seguir a medrar nin o pode 
facer a produtividade; de feito, se ollamos para a produtividade medida en función 
da enerxía empregada, veremos que leva estancada máis de medio século, signo 
de que entramos como civilización na fase previa a ese colapso dos rendementos 
decrecentes que tan ben analizara Joseph Tainter e que supuxo o fin de moitas 
civilizacións pretéritas38. A pregunta que cómpre facermos é: compréndese desde 
as esquerdas cal é a orixe última do crecemento económico? Sábese diferenciar 
a enerxía (o que fai posible o traballo, por definición) da tecnoloxía (a ferramenta 
que permite o seu uso e transformación)? Semella que non, e así é que a esquerda 
remata baseando nunha falacia termodinámica as propostas de cambio social e 
económico e as súas estratexias para a emancipación humana. 

Xa veño de explicar que existe unha fe, máis propia de tempos que pensabamos ter 
deixado atrás, na que substituímos o deus ex machina pola propia machina, é dicir, 
unha fe na tecnoloxía que nos fai crer, tamén na esquerda máis crítica e combativa, 
que esta é por si soa capaz de producir enerxía, cando o único que podemos facer os 
humanos con ese froito da nosa mente colectiva que é a tecnoloxía, é transformar 
a enerxía que é orixinada unica e exclusivamente pola natureza, sexa como fontes 
renovables (solares directas e indirectas, e mais xeotérmicas) ou non renovables 
(petróleo, carbón mineral, gas natural e uranio). Esta inasumida superstición vén 
afectando á esquerda desde os comezos do capitalismo industrial, malia que o 
propio Marx recoñecera expresamente que a riqueza procede en última instancia 
da natureza, e malia que desde entón diversos autores veñan alertando da percep-
ción incorrecta da orixe da riqueza e do crecemento, non soamente por parte da 
esquerda senón en todo o espectro da economía neoclásica. Nas últimas décadas 
tanto keynesianos como neoliberais son claros correlixionarios desta fe39, e tan só 

37 Uso aquí, como exemplo, as palabras textuais de Alejandro Teitelbaum, nun artigo publicado no nº 
136 do bimensal Diagonal, que tomara como base para unha crítica que publicara en Rebelion.org en 
2010 e que utilizo de novo no presente texto. A súa opinión é compartida en maior ou menor medida 
por boa parte das esquerdas.    

38 Joseph Tainter (1988, republ. 2003): The Collapse of Complex Societies, Cambridge University Press.

39 Unha crítica moi clara e este respecto: Federico Ruiz, “De economistas y servidumbres”, op. cit.
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correntes como o Decrecemento ou a Economía Ecolóxica renegan expresamente 
dela ata o punto de chegar a facer da súa rotunda denuncia o elo polo que debe 
comezar a cadea de transformacións civilizatorias que precisamos. 

A aposta destes críticos é acertada, pois se a esquerda defende a viabilidade de 
políticas alternativas baseándose en produtividades e taxas de crecemento que 
só foron posibles durante un periodo histórico que xa rematou, estará condenán-
dose a si mesma ao fracaso de antemán. Se nalgo debe basearse hoxe unha es-
querda realista e científica é no contexto de descenso enerxético irreversible que 
ten por diante a nosa civilización, a nosa especie, e na consciencia das colosais 
consecuencias que vai ter en todos os terreos da vida social, política, económica 
e mesmo cultural e moral40. Reclamaban os socialistas históricos con orgullo o 
adxectivo científico: u-lo científico hoxe se negamos a realidade do metabolismo 
termodinámico do conxunto da sociedade? U-lo científico de negar os límites na-
turais do planeta41?

“o que dicides é determinismo ecolóxico”

Son frecuentes as acusación de determinismo ecolóxico aos que advertimos da 
imposibilidade de moitas das propostas das esquerdas. Ben, debería resultar ob-
vio que o medio natural (os seus recursos) determinan nun grau maior ou menor 
toda a vida humana, tanto a nivel individual como social, ao igual que obviamente 
nos determinan as leis físicas. Cando se fala de determinismo como medio de 
desacreditar o Decrecemento e propostas análogas, queren entender os críticos 
que esa determinación é absoluta ou case absoluta, o cal poderiamos ver así pero 
só ata certo punto e só en certas cuestións. A ecoloxía non o determina todo, por 
suposto, pero si determina cales son os límites do posible (determinismo negativo: 
é dicir, determina o que é imposible facer, o que é imposible que suceda), da mes-
ma maneira que a xenética dun individuo (o seu xenotipo) non determina exacta-
mente como será (o seu fenotipo), xa que existen desde mesmo antes do momento 
do nacemento condicionantes externos que influirán en como se irá conformando 
ese ser, tanto desde o punto de vista fisiolóxico como psíquico; mais resulta obvio 
que os xenes dese ser humano determinarán que será incapaz de voar coma un 
miñato ou de saltar 200 m dun chimpo: é dicir, marcan uns límites. Dunha maneira 
análoga o medio natural marca os límites do posible para unha sociedade huma-
na, con independencia dos conflitos de clase ou doutro tipo que se produzan nela, 
e do sistema produtivo, do modelo social, da forma de goberno, das relacións de 
poder e de centos de características sociais máis nas que poidamos pensar como 
susceptibles de acción política, social ou cultural. Polo tanto si que determina algo 
a ecoloxía de maneira absoluta: os límites, os marcos do fisicamente posible. Así, 
vemos que nas sociedades industrializadas alimentadas pola enerxía fósil dispo-
ñemos hoxe de centos de escravos enerxéticos e que é iso, e non outra cousa, o que 

40 Algunhas desas consecuencias apuntabámolas na Guía para o descenso enerxético, pp. 27-50. O libro 
está dispoñible gratuitamente para descarga en: http://galiza.pospetroleo.com

41 Volverei sobre a cuestión da ciencia e a esquerda no apartado A urxencia da visión científica.
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nos ten permitido superar (temporalmente) os límites do que podemos facer como 
individuos e como colectivos ou sociedades.

Daquela, somos deterministas? Somos, porque hai uns condicionantes absolutos 
que son as leis físicas que rexen o universo, e os decrecentistas recoñecémolos. 
Pero tamén sabemos que alén deses límites o medio ambiente condiciona dunha 
maneira máis relativa outras cuestións, en moi diversos graus: p.ex. determina-
rá o volume total máximo de alimentos que podemos producir para alimentar 
a poboación humana no planeta (por medio do límite da produción de biomasa, 
función da enerxía solar recibida cada ano), mais non a cantidade de comida a 
disposición dun determinado individuo, ou a repartición de recursos que se poida 
dar entre as clases sociais dunha sociedade concreta ou entre os diversos países. 
Acusarnos de deterministas, xa que logo, revela que se pretende negar a realidade 
dos límites físicos (que exista calquera límite ao posible). Tamén carece de sentido 
formulalo como unha falsa dicotomía determinismo sociopolítico vs. determinis-
mo ecolóxico-termodinámico, pois falamos de niveis de realidades moi diferentes, 
e que ademais están inseridas a primeira dentro da segunda. É dicir, o universo 
do posible sociopolíticamente é necesariamente un subconxunto do posible fisica-
mente. Pero mesmo isto parece difícil de asumir en todas as súas consecuencias, 
como estamos a ver.

Tampouco estamos a obviar o compoñente de conflito na evolución civilizatoria 
como se nos adoita botar en cara ás veces42: tan só ollamos máis alá do que se 
adoita facer na esquerda para comprender o movemento histórico de longo alcan-
ce, para ver o escenario completo, o que hai ao redor e por baixo, pois o conflito de 
base é entre a nosa especie e a súa base natural, entre o sistema económico-so-
cial e a biosfera43. Quen obvia entón realmente o conflito de fondo? Recoñecelo non 
implica negar os parámetros fundamentais da visión marxista ortodoxa, e mesmo 
o propio Marx tivo en conta os efectos do capital sobre o medio nalgúns dos seus 
escritos, senón que lle engade a perspectiva máis ampla da situación antropolóxi-
ca, da deriva da nosa especie e da civilización actual en relación ao seu insusten-
table uso dos recursos naturais. Tamén ollamos os aspectos culturais, éticos e 
filosóficos que acompañan esta situación de colapso. Se cadra poderannos acusar 
de non pór moito énfase nalgún problema social concreto, mais son probable-
mente estes problemas nos que o Decrecemento non sitúa a súa lupa, cuestións 
de superficie, e nós preferimos ollar por baixo do iceberg, ao fondo da cuestión que 
ninguén máis quere ollar, ao nivel profundo e ineludible, a eses condicionantes 
sistémicos que, se cadra por seren determinantes do límite do posible, moitos 
non queren recoñecer, pois están en boa medida fóra das posibilidades da acción 
política e nos fan ser conscientes do limitado das nosas opcións como individuos 
e como especie. A disonancia cognitiva da que falarei nun posterior apartado en-
tra en acción e impide a moitas persoas asumir que cunha nova política fiscal, 
cunha renda básica universal, cunha taxa ás operacións financeiras ou cun novo 
tipo impositivo ás grandes fortunas non imos evitar o colapso como civilización. 

42 P.ex. Carlos Calvo Varela en “Alguns apontamentos para desertar do deserto”, op. cit.

43 ... ou como rezaba unha pintada no videoclip Harakiri de Serj Tankian: “Mother Nature vs Capita-
lism”. https://www.youtube.com/watch?v=PQtRXqBQETA
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Debe entenderse a realidade por capas, en círculos concéntricos, como tentaba 
explicar coas metáforas do comezo deste ensaio. Xa que logo, non se trata de 
negar un círculo, unha capa da realidade, ou de contrapola a outra de nivel inferior 
ou superior (as devanditas dicotomías), senón de entendela precisamente abran-
guida e circunscrita, restrinxida mesmo fisicamente, por outra. As políticas e as 
economías poden moverse e diverxer moito das actuais, por suposto, mais nunca 
poderán escapar das limitacións termodinámicas (e físicas en xeral) que impón a 
realidade física na que existen.

Así e todo, debemos recoñecer que algúns autores si que incorren nun excesivo 
determinismo ecolóxico. Así por exemplo William Catton amosa un desprezo pou-
co fundado da acción política cando na súas obras sinala qué opcións considera 
viables e cales non44. Coido que cae precisamente no mesmo erro que el imputa 
aos revolucionarios que non teñen en conta a faciana ecolóxica dos problemas 
da Humanidade. No seu esaxerado eco-determinismo considera que o sistema 
económico-político que dirixiu a conversión do Homo Sapiens en Homo Colossus 
non tivo maior influencia, e que esta era inevitable desde un punto de vista antro-
polóxico e mesmo ecolóxico, xa que toda especie que atopa un tesouro enerxético 
como o que atopamos nós cando a máquina de vapor nos permitiu aproveitar ma-
sivamente os combustibles fósiles, acaba na súa opinión medrando máis da conta 
e colapsando. Aínda que eu tamén parto de que ese gran condicionante ecolóxico 
existe, e efectivamente esa é a tendencia constatada na historia da nosa especie, 
non pode haber  dúbida de que foi o capitalismo quen impulsou a explotación dese 
tesouro a un ritmo imposible de frear45 e que evitou a toma de conciencia ecolóxica 
da sociedade do que estaba a pasar. Ignorar a influencia do modelo socioeconó-
mico neste proceso de extralimitación (o overshoot que di Catton) non é realista. 
E na medida en que un determinado modelo levou a un determinado tipo e ritmo 
de extralimitación, podemos pensar en boa lóxica que outro modelo podería ter 
maior éxito en corrixir ou mitigar esa extralimitación, obxectivo que constitúe a 
única opción que xa en 1980 dicía Catton que nos quedaba, e que hoxe nos confir-
man outros coma Meadows46.

“o sistema monetario/financeiro precisa importantes 
axustes redistribuitivos e fiscais, pero é sostible”

Un dos efectos máis claros dun devalar enerxético —e, en consecuencia, económi-
co— irreversible sobre o paradigma socioeconómico actual será a discontinuidade 
do actual sistema monetario. Isto é debido a que a creación do diñeiro bancario, no 
modelo vixente a escala mundial, está baseada na perpetua creación de débeda, e 

44 Tomo como referencia Overshoot e Bottleneck, op. cit.

45 Isto veu marcado por o petróleo reforzar “tendencias intrínsecas ao capitalismo” e servir así como 
“instrumento para a acumulación de excedente e a maximización do beneficio”. Xoán Doldán (2015): 
“A necesidade dun novo modelo enerxético para Galiza” en Xan Duro e Xoán Hermida (coords.): 
Ecoloxía Política. Olladas desde Galicia, OBenComún.

46 Nunha conferencia incluída no meu post “«15-15» En quince años sólo nos quedará el 15% del pe-
tróleo”, De(s)varia materia (22/11/2013).
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isto require necesariamente que a economía de mañá sexa —en termos cuantita-
tivos— meirande cá de hoxe, para permitir non só devolver o crédito senón pagar 
os xuros. Isto móstrase inviable nun contexto de decrecemento económico per-
manente, que é inevitable debido ao Teito do Petróleo e á demostrada correlación 
existente no metabolismo da civilización industrial, entre consumo desta forma 
de enerxía e produción de bens e servizos. Polo tanto, sen poder pagar xuros da 
débeda (tanto pública como privada), non é viable o sistema, e mesmo non cabe 
esperar que se poida devolver nin tan sequera o principal de todos os préstamos 
vivos na actualidade.

O analista británico Euan Mearns advertía en 201147:

O Teito do petróleo pode ameazar o sistema bancario e financeiro mundial xa que 
o esquema Ponzi de crecemento baseado na expansión do crédito require un fluxo 
crecente de enerxía barata para alimentar a economía real. Cando ese fluxo de 
combustible barato secou, a economía real fallou e fixo envorcar o sistema mun-
dial bancario de reserva fraccionaria que está no corazón deste esquema Ponzi.

O profesor de economía Xoán R. Doldán explicábanos a situación na Asociación 
Véspera de Nada, axudando a interpretar a política económica que estamos a pa-
decer desde o comezo desta crise terminal48:

Está claro que o sistema financeiro e monetario actual está caput. (...)

Agora sabemos que separar o financeiro da base material da economía foi posí-
bel durante un tempo pero é imposíbel no medio ou longo prazo. De momento o 
poder financeiro e os seus empregados e representantes, que non son outros que 
os representantes políticos nos diferentes parlamentos, están a «reformar» a eco-
nomía para expropiar mentres poidan o patrimonio que fica en mans dos Estados 
e das institucións públicas, ao tempo que acrecentan os mecanismos de opresión e 
explotación das clases traballadoras, familias e pequenos empresarios, para cubrir 
as enormes perdas ocasionadas no casino capitalista. (…) non pararán até que 
haxa non só síntomas de resistencia senón unha resistencia real manifestada en 
todos os ámbitos. Poderán manter certo tempo o sistema financeiro e monetario 
baixo esa continua opresión e expropiación pero co obxectivo de acrecentar a con-
centración do capital financeiro.

Os ecoloxistas sociais Ramón Fernández Durán e Luis González Reyes resúmeno 
nunha  contudente frase: “la menguante disponibilidad de combustibles fósiles im-
plicará una era de decrecimiento, así como un colapso financiero generalizado”49.

Xa que logo, tentar xogar coas regras deste sistema monetario non é a estratexia 
que debería pór sobre a mesa a esquerda, senón que debería partir dunha rutura 
radical co modelo e propor alicerces para outro modelo máis acaído a un mundo 
en rápida contracción. O grave problema da débeda que atenaza e parece marcar 
o límite das políticas económicas posibles, ou o debate euro si / euro non, debería 

47 Euan Mearns: “Peak Oil - the clear and present danger”, The Oil Drum (22/06/2011).

48 Xoán R. Doldán: “O inevitable colapso do sistema financeiro (e o que nos fan pagar namentres)”, 
Vesperadenada.org (23/06/2011).

49 Na súa monumental obra En la espiral de la energía (2014). Nela explican, remontándose á prehisto-
ria, de qué pós veñen estes lodos nos que afunde agora a civilización industrial.
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partir desta constatación unida á de que a maior parte dos activos monetarios e 
financeiros en circulación non teñen un soporte en ningunha riqueza física e que 
supoñen un descomunal xogo das cadeiras musicais, no que hai 10 billetes de di-
ñeiro fiat bailando arredor dunha única cadeira de riqueza real, o cal compromete 
gravemente a continuidade de todo o sistema económico cando a música parar.

“Isto non é unha crise, é un roubo”

A esquerda parece dicir cunha soa voz que é falso que vivíramos por riba das 
nosas posibilidades, como nos contan desde os gobernos sometidos ao capital 
buscando tramposamente o beneficio duns poucos cunha falsa austeridade que 
recorta de onde non lles convén que se gaste para trasvasar diñeiro público a onde 
si lles interesa, como nos explicaba Doldán. Roubo si, está claro, e espolio, sa-
queo, pillaxe, rapina, desposuimento... pero crise tamén, e moito peor do que nos 
contan; de feito, a Crise terminal, definitiva, a que pon fin ao sistema. Recortes, 
austeridade, rescates... palabras que agachan moito máis do que se supón que 
comunican, nun panorama léxico cada día máis orwelliano. Contábanos Antonio 
Turiel nunha entrevista a finais de 2012:

Obxectivamente si que temos vivido por riba das nosas posibilidades porque o 
noso sistema se baseou e se basea en explotarmos os recursos doutros países sen 
pagarlles de maneira xusta; pero non o fixemos da maneira que nos explica quen 
malla con ese discurso. En canto aos recortes, é absolutamente incrible o eficaz 
labor de desinformación que fan moitos medios, comezando por denominaren 
rescate o que non deixa de ser un plan de liquidación de activos para pagarmos 
unha débeda impagable e con gran desfeita da economía. Non nos enganemos: 
cos recortes e o rescate o que se pretende é que un 20 ou 30% da débeda, que está 
en mans de grandes capitais internacionais, sexa devolta sen merma e aínda por 
riba cos xuros prometidos; e para conseguir ese fin, se hai que destrozar a economía 
malvendendo activos, pois faise, e coa colaboración ignorante ou complacente dos 
nosos gobernantes. (...)

Coas medidas de austeridade, polo tanto, non se pretende nin se espera reactivar 
a economía (o cal, ademais, por limitacións dos recursos é imposible) senón devol-
verlles ben o seu diñeiro a uns poucos, mentres que a masa de acredores (que inclúe 
desde o xubilado que colocou o seus aforros de toda a vida en preferentes e simila-
res ata o fornecedor daquel concello que lle debe dous anos de subministros) perde 
case todo e os cidadáns reciben o castigo de menores servizos. Esa é a realidade, e 
quen diga outra cousa minte.

O cada día máis evidente e escandaloso espolio dos bens públicos non debe impe-
dirnos ver a crise que hai de fondo, que non é só financeira, non é só económica... 
nin é un ciclo económico do que se poida saír. Desta crise non sairemos nunca, 
como ben nos lembraba naquela entrevista Turiel50. O que estamos a vivir é a crise 
terminal da nosa civilización.

50 Antonio Turiel: “Imos ter que decrecer por forza. Esta crise non rematará nunca”, Altermundo 
(08/01/2013).
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“É unha guerra do capitalismo contra os pobos”

Esta é unha imaxe recorrente na esquerda actual pero non só é contra o pobo ou 
os pobos, non é só contra a maioría da especie humana. Se non integramos nesa 
perspectiva o xa devandito concepto de capitalismo vs. natureza (ou vs. biosfera ou 
vs. vida)51 quedaremos traxicamente curtos e non sairemos co bo pé da trampa 
civilizatoria na que estamos. Jorge Riechmann achega outra interesante maneira 
de velo, na que podemos atopar ecos de William Catton e a súa denuncia do roubo, 
do espolio, que estamos a cometer contra as xeracións vindeiras: “o capitalismo 
contra o futuro”. Outros, como veremos máis adiante (Derrick Jensen) van máis 
alá e estenden o inimigo á civilización industrial en si mesma, sexa esta capitalista 
ou doutro tipo (non esquecemos aínda que a URSS compiteu durante décadas por 
medrar máis cós países capitalistas, e hoxe aínda o fai China). Ben identifiquemos 
o inimigo que nos ameaza como o capitalismo ou ben como o industrialismo-des-
envolvimentismo, non podemos permitirnos a estas alturas a miopía de ver só no 
bando das vítimas os seres humanos coetáneos. Toda a vida na Terra está ameaza-
da, comezando por milleiros de millóns de persoas pero seguindo por moitos máis 
millóns de seres vivos presentes e futuros. O presente e o porvir da vida neste 
planeta están en xogo.

“ou tecnoloxía ou cavernas”

Cando algúns criticamos a fe na tecnoloxía, maioritaria tanto entre as esquerdas 
como en toda a sociedade actual, algúns arrepóñensenos indignados dicindo que 
estamos en contra da propia tecnoloxía e acusándonos de volver ou ben ás caver-
nas ou ben á Idade Media (ambas as dúas son as variantes dunha mesma resposta 
tipo). Poida que esta crítica teña moito que ver co posicionamento marxista de que 
cómpre superar o modo de produción capitalista cun modo de produción superior, 
máis avanzado52. Semellan non entender que o que criticamos é a dependencia dun 
determinado conxunto de tecnoloxías: dependencia con respecto á fonte enerxética 
que requiren ben para funcionaren (por exemplo vehículos con motor de explosión) 
ben simplemente para existiren, ou das súas necesidades de determinados mate-
riais, tamén finitos e en proceso de esgotamento en concentracións utilizables53. 
De feito, a complexa panoplia tecnolóxica moderna é sumamente dependente 
dunha colosal cantidade de materiais e elementos compoñentes, fabricados me-
diante minerais moitos deles xa escasos e, en calquera caso, extraídos todos eles 
da codia terrestre mediante unha maquinaria mineira que depende totalmente dos 

51 Explica Altvater (2006) que “el capitalismo es un sistema expansionista en el que todo es interpre-
tado como materia prima para el proceso de producción de valor y plusvalía. Si no es útil, y en la 
medida en que no pueda satisfacer esta necesidad, la materia prima será considerada inútil, sin 
valor y, por lo tanto, un objeto inadecuado para la valorización capitalista. Al separar los recursos 
que poseen valor de aquellos que son inútiles, la integridad de la naturaleza será inevitablemente 
desintegrada; proceso que anticipa su destrucción.”

52 Wolfgang Harich (1978): ¿Comunismo sin crecimiento? Babeuf y el club de Roma, Materiales.

53 Sobre a enerxía vimos falando e dando moitas referencias que non parece necesario ampliar. Sobre 
a cuestión dos materiais resulta contundente o traballo de Alicia y Antonio Valero: vid. un resumo 
en “Límites a la disponibilidad de materiales”, Ecologista nº 83 (especial ¿Transiciones o colapso?), 
invierno 2014/2015.
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combusibles fósiles. Iso por non falarmos do vulnerables que son as cadeas de 
subministración da mundialización diante de calquera percance, aínda que sexa 
temporal, como se puido comprobar non hai moito tempo co súbito desabaste-
cemento de discos duros de ordenador a nivel mundial debido a unhas masivas 
inundacións que paralizaron a maioría das fábricas concentradas en Tailandia54. 

Debería ficar claro que criticamos non o concepto de tecnoloxía en si mesmo —o 
cal sería abondo absurdo pois caracteriza de maneira especial a nosa especie 
desde as súas orixes— senón a suicida dependencia de determinadas tecnoloxías 
na que nos embarcamos cegamente neste apenas século e medio de auxe indus-
trial. Así é que defendemos outras tecnoloxías posibles, de feito xa existentes e 
contrastadas polo seu uso histórico: tecnoloxías democráticas, sinxelas, eficien-
tes, de baixo custo enerxético e en materiais, replicables localmente, doadas de 
entender e de facermos nosas (de código aberto, diriamos agora) e cuxo uso non 
nos expón a riscos relevantes en caso de colapso económico. Así, un coche que 
só pode funcionar con derivados do petróleo non terá sentido útil nun mundo que 
queda sen petróleo e coas cadeas de subministración just-in-time de compoñentes 
rachadas sen remedio, mais unha bicicleta —que tamén é un elemento tecnolóxi-
co— ten máis sentido que nunca pois consome enerxía renovable —as pedaladas 
da persoa que a usa—, é doadamente reparable e pode ser construída e manti-
da sen coñecementos hiperespecializados, por unha soa persoa, sen depender 
de empresa ou organismo estatal ningún, e con material de refugallo accesible 
en calquera lugar do mundo55. É o concepto da tecnoloxía apropiada, nos dous 
sentidos que esa palabra ten, que tras o seu xordimento como proposta cultural 
nas crises políticas do petróleo da década de 1970 debe volver para se instalar 
definitivamente nas novas sociedades da postabundancia. Nese sentido, como di 
Trainer levando ao terreo práctico a coñecida expresión, o marxismo cumpriría 
que renunciase á superación dos modos de produción capitalista con outros máis 
avanzados, e pensar en se modos de produción máis simples poderían ser máis 
acaídos para a sociedade poscapitalista en tanto que sociedade postindustrial56.

As persoas que se din de esquerda farían mellor en asumir que a práctica tota-
lidade dos elementos tecnolóxicos dos que dependemos na nosa vida cotiá nas 
sociedades industrializadas, nestas sociedades da opulencia enerxética, só son 
posibles en derradeiro termo grazas á dispoñibilidade continua e masiva de com-
bustibles fósiles baratos de alta enerxía neta. E non só iso, senón que —como 
lembraba nunha ocasión o activista César Omar— se adoita perder de vista, cando 
a esquerda fai bandeira da tecnoloxía, coa súa aura de neutralidade salvífica, que 
o benestar non procede en derradeira instancia dela, senón dos recursos, en boa 
medida espoliados a outros seres humanos e ás propias necesidades homeostá-
ticas da biosfera. A actitude de “non estamos dispostos a renunciar a estes logros 

54 Charles Arthur: “Thailand’s devastating floods are hitting PC hard drive supplies, warn analysts”, 
The Guardian (25/10/2011). Para unha análise en profundidade da vulnerabilidade sistémica á que 
nos expón o brusco devalar enerxético, vid. o informe Tipping Point. Near-Term Systemic Implications 
of a Peak in Global Oil Production (2010) de David Korowicz.

55 A bicicleta en concreto tense convertido para algúns mesmo nun símbolo, unha bandeira, da tran-
sición socioecolóxica que precisamos con urxencia. Vid. así, por exemplo, El socialismo puede llegar 
sólo en bicicleta (2012), de Jorge Riechmann.

56 Trainer: “A Limits to Growth Critique...”, op.cit.
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tecnolóxicos” co que algúns reaccionan á crítica decrecentista consciente da dupla 
ameaza do Peak Oil e do caos climático, demostra que non se capta axeitadamente 
o marco de opcións que temos, que a consciencia de que partes vitais da nosa 
complexa sociedade van ir rapidamente deixando de funcionar a medida que o pe-
tróleo escasear non dá penetrado en mentalidades formadas no contexto cultural 
do crecemento continuo e da Modernidade industrial, e que mesmo provoca un 
rexeitamento irracional e violento57. 

Calquera proposta social e política que non asuma o que vai significar ese gran 
colapso funcional do noso sistema-mundo non só será inútil senón que a podemos 
—debemos— criticar como sumamente perigosa. O perigo consiste en camiñar 
en direccións sen saída que teremos finalmente que desandar como sociedade, 
co gasto de enerxía adicional que esa rectificación implicará pero tamén en que 
provocará unha frustración social del tal calibre e sentido que porá en bandexa a 
lexitimación de reximes de estrema dereita que prometan volver ao que tiñamos 
antes, aínda que for a forza de privar a moitos outros dos recursos mínimos para 
a subsistencia58. A dereita cultiva o medo no electorado e a esquerda posibilis-
ta, as ilusións. Pero a combinación de ilusións frustradas con medo xa sabemos 
ónde leva. Non estamos en condicións de trabucarnos de camiño a estas alturas 
do percorrido, co depósito do vehículo a piques de ficar baleiro e con tan peri-
gosos compañeiros de viaxe agardando a súa grande oportunidade. Advírtenos 
Riechmann, enlazando este enorme risco coa cuestión da ilusión de control que 
abordarei máis adiante59:

La ilusión de tanta gente con Podemos, desde la primavera de 2014, expresa entre 
otras cosas esperanza en el control de la Megamáquina…

Pero se trata de una esperanza engañosa, que (suponiendo que Podemos llegue 
realmente a algunos puestos de mando) puede generar en un segundo momento 
desencanto y frustración… si no algo peor (en toda Europa, ya lo sabemos, crece 
la extrema derecha).

“ou crecemento ou cavernas”

...Ou dito doutra forma: “crecemento ou morte”, nos termos en que abordaba esta 
disxuntiva Murray Bookchin nos anos 80, e sobre a que se articularía daquela 
a proposta política da Ecoloxía Social evidenciando os vínculos entre problemas 
sociais e problemas ecolóxico-ambientais60.

57 Explican Ramón Fernández Durán & Luis González Reyes en En la espiral de la energía que o principal 
“conformador das subxectividades sociais e individuais” desde o albo da Modernidade é precisa-
mente o capitalismo.

58 Hei volver advertir sobre ese grave risco estratéxico ao longo do libro.

59 Riechmann: “Transiciones y colapsos”, op.cit.

60 Alfonso López Rojo: “Murray Bookchin: comunalismo, naturaleza y libertad” no seu blog persoal 
(05/06/2011).
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Replicábame nunha ocasión o membro de Esquerda Unida Lino C. Vilas61: 
“¿Volvemos a la Edad Media? Esta supuesta solución nos llevaría a la misma 
situación de decrecimiento traumático, de hambre y miseria, de la que supues-
tamente nos quiere salvar”. Como apuntabamos antes, o símil da Idade Media e 
mais o das cavernas son un recurso sistemático entre os que se opoñen á crítica 
decrecentista, co que demostran non comprender a contraposición entre decrece-
mento planificado —e, xa que logo, en maior ou menor medida suavizado— e o que 
se pode esperar se deixamos o sistema decrecer por si só, é dicir, colapsar. Joseph 
Tainter, ao igual cós que estudan os sistemas complexos dinámicos e adaptativos, 
xa nolo advirte coas experiencias históricas na man: os sistemas (e as sociedades) 
complexos non se autosimplifican, simplemente colapsan e son substituídos por 
outros. Esquerdistas como C. Vilas non son quen aínda de recoñecer —pois impli-
caría dar a razón á proposta do Decrecemento— que o feito de anticipar e preparar 
a sociedade para a fin inevitable dunha civilización marcaría a diferenza entre o 
aceptable a o traumático. Diante da alternativa Decrecemento ou barbarie, eles 
negan a posibilidade da barbarie e en consecuencia a necesidade da outra opción: 
se non vai haber colapso ningún, non precisamos elexir entre o colapso caótico e o 
colapso máis ou menos controlado. Así é que o primeiro paso debe ser aceptaren 
a inevitabilidade do colapso, é dicir, a inviabilidade física de o modelo actual con-
tinuar e a imposibilidade de se adaptar espontánea e rapidamente a niveis moito 
máis baixos de enerxía. E o segundo paso sería recoñeceren a inminencia deste 
colapso, é dicir, recoñeceren que a crise que xa estamos a vivir ten un fundamento 
entrópico e que é apenas a fase inicial dun proceso histórico irreversible e sen 
precedentes para a especie humana. Para esta conversión deben asumir unha vi-
sión física, científica, do funcionamento social e comprender a súa termodinámica 
(vid. infra o apartado A urxencia da visión científica), como nos lembra de novo Xoán 
R. Doldán62:

Ademais, por se fica algunha dúbida, non existe produción material sen materia. E 
isto lévanos á termodinámica, esa que tamén nos leva a falar do petróleo. A única 
forma de (re)utilizar a materia unha e outra vez é mediante o uso de enerxía. A 
única forma de loitar contra a dispersión material incesante que provocamos é me-
diante usos crecentes de enerxía. Esa enerxía é limitada agás no caso das enerxías 
renovábeis, refírome á enerxía primaria. Pero resulta que de forma esmagadora 
usamos enerxías non renovábeis (esgotábeis por definición (...)), e as renovábeis 
algunhas son esgotábeis (a biomasa, se non repectamos os ritmos de reposición) e 
todas, unhas e outras, están limitadas pola tecnoloxía, pola taxa de retorno enerxé-
tico, polo espazo dispoñíbel, polos materiais dispoñíbeis… é dicir cando pasamos 
esa enerxía primaria a unha forma dispoñíbel hai límites. Hai límites enerxéticos, 
tecnolóxicos e, por tanto, materiais. A produción material poderá medrar si… pero 
até un límite. 

Os partidos autocualificados de progresistas identifican polo xeral progreso con 
crecemento material da economía, e, consecuentemente, para eles todo o que 
non sexa crecer é un abandono do progreso. Isto relaciónase coa doctrina de Marx 

61 Citado na miña resposta en “A cuento de la (in)comprensión del Cénit del petróleo por parte de la 
izquierda”, Rebelión (08/03/2011).

62 Asoc. Véspera de Nada: “Membros de Véspera de Nada contestan ao Ateneu Proletário Galego a 
conta do Decrecemento”, Vesperadenada.org (23/08/2011). 
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segundo a cal non é posible alcanzar a sociedade coa que soña a esquerda sen o 
completo desenvolvemento das forzas produtivas. Este produtivismo marxista en-
garza así co mito secular do progreso e plásmase como un ideal material en forma 
de industria e, sobre todo a partir da segunda metade do século XX, de tecnoloxía 
e bens de consumo. Como xa teño dito nun apartado anterior, a idea do progreso 
como proceso histórico imparable é outro dos mitos gravados a lume na cultura 
desta civilización do crecemento, se cadra máis aínda na cultura da esquerda. 
De aí que calquera outro tipo de progreso sexa inconcibible dentro desta cultura 
e palabras como austeridade se teñan convertido en auténticos anatemas para a 
esquerda actual, cando en realidade son unha manipulación léxica da dereita, coa 
que se colabora inconscientemente desde a esquerda no canto de desmontala, 
perdendo así unha importante batalla semántica. O que se adoita describir desde 
o poder político-económico case desde o mesmo comezo da fase financeira desta 
Crise Terminal en 2007-2008 como austeridade, é en realidade un espolio do pú-
blico, onde ser recorta dun lado (do social) para manter outro: o dos acredores 
capitalistas e mais o de certas estruturas estatais que lles convén reforzar como 
exércitos, policía, etc. Iso non é austeridade, palabra que nos debería remitir a 
conceptos positivos e necesarios para unha retomada cultura da autolimitación 
como a frugalidade e a vida simple, conceptos que son intrinsecamente antica-
pitalistas63. Pero non, a esquerda entra ao trapo e acepta o xogo sen negar os 
termos: a austeridade á mala e debemos combatela. E é comprensible, porque 
no fondo calquera cousa que lle soe a escaseza material é anatema para a súa 
alma progresista. A consecuencia é que a esquerda se encerra a si mesma nun 
bucle sen saída. Quen desfai agora o camiño e lle explica agora á sociedade que a 
austeridade é mala pero a frugalidade é boa?

Todo isto aparte da cuestión obvia, para quen indagar minimamente no que sig-
nifica a proposta decrecentista, de que aínda cómpre medrar en determinados 
aspectos positivos das nosas economías, sobre todo en sociedades empobrecidas; 
ou do feito, tamén esquecido moitas veces nas esquerdas produtivistas, de que 
boa parte do crecemento que reclaman se fai á custa do espolio dos recursos dos 
países empobrecidos, algo sobre o que si fala o Decrecemento cando se reclama 
aliado dos movementos pola xustiza norte-sur e do antineocolonialismo e asume 
conceptos coma a débeda ecolóxica.

Tamén adoitan criticarse as posturas decrecentistas e transicionistas como nos-
tálxicas dun pasado preindustrial fiticio. Aquí mestúranse varias confusións. En 
primeiro lugar, como xa vimos, pensan que é evitable volver a metabolismos civi-
lizatorios moito máis modestos enerxeticamente. En segundo lugar, pensan que 

63 Como nos lembra Moure cando di: “a atual obsessão pelo consumo é o principal problema e, nesse 
sentido, adotarmos uma existência frugal, que se contente com o necessário, implica un problema 
para o capital, para além de criar indivíduos independentes e livres” (Politicamente incorreta, op. cit., 
p. 232). Julio Anguita (2015) tamén demostra que é posible unha defensa dun concepto de austeri-
dade que faga compatibles as posicións da esquerda clásica co Decrecemento: “La austeridad debe 
ser reivindicada por la izquierda más que nadie. La izquierda durante mucho tiempo se ha limitado 
(y yo lo entiendo) a luchar por una mayor participación de todos en el pastel. Es decir que ha pedido 
tener más acceso a la posibilidad de que todos tengan coches, de consumir, tanto en Occidente 
desarrollado como en el Tercer Mundo. Lo que ocurre es que la sostenibilidad del planeta está en 
contra del concepto de crecimiento sostenido, que es imposible. Es por eso que también defiendo el 
decrecimiento.”
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esa baixada no nivel metabólico conleva necesariamente unha volta a modelos 
socioeconómicos e culturais do pasado. E aínda que recoñezo que algunhas desas 
ensoñacións pode haber en movementos nas marxes destas propostas (Félix 
Rodrigo Mora, sería un expoñente), estas son claramente minoritarias e a súa 
ampliación ao conxunto do movemento poscrecentista, inxusta e infundada. Así, 
os principais autores que analizan a necesidade do Decrecemento, coidan habi-
tualmente de advertir de que non é unha volta ao pasado, se é que tal cousa for 
fisicamente posible, que non o é. Iso non quere dicir que non haxa que recuperar 
moito do que configurou o pasado preindustrial das nosas sociedades, sobre todo 
no terreo ético e de modos de vida, pero esta cuestión abórdase con realismo e fu-
xindo de visións idílico-panfletarias, recoñecendo aspectos da vida das sociedades 
tradicionais aos que hai que evitar volver (un  patriarcado aínda máis exacerbado, 
por exemplo), pero recoñecendo os seus logros desde unha óptica próxima ao Ben 
Vivir e ás economías dos bens comúns64.

Finalmente, lembra Giorgos Kallis, unha conclusión demoledora:

Nuestra economía ha multiplicado el tamaño de sus fuerzas de producción varias 
veces desde el tiempo en que Marx escribía, o incluso Keynes. Sin embargo, todavía 
no parece ser suficiente y la pobreza todavía está aquí. Esto podría ser un recorda-
torio de que el problema no es que no tengamos suficiente, sino que todavía no 
hemos establecido las relaciones de poder necesarias para una distribución equi-
tativa y asegurar que todo el mundo tenga lo básico para una vida digna. Extraer 
y producir más es lo que el capitalismo sabe hacer mejor. Sólo una sociedad que 
finalmente se da cuenta de que ha tenido suficiente y que establece las institucio-
nes para vivir con lo suficiente, se escapará del capitalismo. (…) Serge Latouche 
escribe que no hay una postura más anticapitalista que el decrecimiento ya que no 
sólo critica los resultados, sino el espíritu del capitalismo. Escapar del crecimiento 
implica escapar del capitalismo, pero escapar del capitalismo no significa escapar 
del fetichismo del crecimiento, como la experiencia de los regímenes del socialismo 
real del siglo 20 nos enseña. 

E aí ben fariamos en recuperar as apostas dun pioneiro da Ecoloxía Social coma 
Murray Bookchin a prol dun Decrecemento que só podía ser anticapitalista, pois é 
o capitalismo quen precisa do crecemento custe o que custe, a base de explotar/
dominar biosfera e seres humanos65. Pregúntase retoricamente Miguel Fuentes 
Muñoz: “pode acaso concibirse hoxe outro punto de inicio para unha política eco-
lóxica” que non pase por “aniquilar” o capitalismo?66

Aos poucos, imos achando que afloran algúns bosquexos de crítica ao concepto 
de crecemento económico en certas organizacións clásicas da esquerda. Así, ato-
pamos o seguinte texto nunha formación comunista portuguesa, o PCP, froito dos 
debates entre os seus sectores máis ecoconscientes —con toda probabilidade, os 
que estiveron por tras da presentación por parte desta formación do Oil Depletion 

64 Giorgos Kallis, Research & Degrowth: “Malentendiendo el significado de decrecimiento”, Otras mi-
radas – Público (04/12/2014).

65 López: “Murray Bookchin: comunalismo...”, op.cit.

66 Miguel Fuentes Muñoz: “Por una nueva conferencia de Zimmerwald para enfrentar el desastre pla-
netario. Nota introductoria”, Rebelión (08/04/2015). URL: http://rebelion.org/noticia.php?id=197358
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Protocol no Parlamento Portugués en 2011— coa tradicional alma produtivista 
marxista67:

Todavia o conceito de crescimento económico capitalista, utilizado pelas classes 
dominantes para confundir e condicionar ideologicamente as massas, está con-
denado ao fracasso, porque deliberadamente ilude o crescimento das assimetrias 
na distribuição de rendimentos entre países e entre classes sociais. E porque tenta 
iludir também o facto insuperável de que o crescimento material sem restrições, 
numa economia capitalista já globalizada, está limitado pelas capacidades do 
planeta. A questão central que está colocada não é o crescimento económico per-
manente e universal, desligado e em contradição com o desenvolvimento social-
mente necessário, mas sim o crescimento da produção no quadro da gestão racio-
nal e planificada dos recursos, de acordo com as necessidades de desenvolvimento 
económico e social, e a redução das assimetrias na distribuição de rendimentos 
num mundo profundamente desigual e injusto.

Fixémonos, porque é moi revelador do proceso argumentativo que se segue neste 
tipo de formacións: “o crescimento material sem restrições, numa economia ca-
pitalista já globalizada, está limitado pelas capacidades do planeta.” É dicir, só o 
crecemento está limitado se é capitalista? Así expresado pode semellar absurdo, 
pero pouco máis adiante deféndese precisamente “o crescimento da produção no 
quadro da gestão racional e planificada dos recursos, de acordo com as necessi-
dades de desenvolvimento económico e social, e a redução das assimetrias” (as 
cursivas engadinas eu). É dicir, a planificación comunista da economía fai que se 
poida seguir a crecer, sempre e cando se faga racionalmente? Polo visto critica-
mos o modo de produción mais non a produción en si mesma, nin tan sequera as 
súas insustentables dimensións. Que hai de racional en pretender seguir a crecer 
cando xa se rebasaron os límites? Moi sintomático68. E demostra tamén que non 
abonda co recoñecemento do Teito do Petróleo, pois no documento presentado 
polo PCP ao parlamento português dise claramente que este feito tivo lugar xa no 
2005 para o petróleo convencional e no 2008 para todos os petróleos. Este impor-
tante documento foi votado por todas as forzas de esquerda con representación 
nesa cámara... mais con que consecuencias prácticas? Nin tan sequera a propia 
formación promotora o incorporou consecuentemente no seu programa, como 
apreciaremos máis adiante. 

Para os que nos esforzamos en que as esquerdas recoñezan este devalar ener-
xético inexorable e dean pasos nas institucións políticas para que se actúe coa 
debida coherencia e urxencia, resultan desoladoramente frustrantes este tipo de 
experiencias. Máis aínda cando, como fai notar un dos principais referentes do 
Decrecemento, Serge Latouche, podería perfectamente verse o Decrecemento 
coma un marxismo radical, xa que o crecemento non é máis que outro nome para 
o que Marx denominaba “a acumulación perpetua do capital”, a fonte de todas as 
contradicións e inxustizas do capitalismo69. Nese sentido, critica Latouche, dicir 

67 Partido Comunista Português: Resolução Política do XIX Congresso (30 de novembro, 1 e 2 de decem-
bro de 2012). 

68 Ted Trainer é un dos autores que apuntan que faría mellor o marxismo en criticar non só o modo de 
produción senón tamén o modo de consumo.

69 Serge Latouche (2012): “Can the Left escape economism?”, Capitalism, Nature, Socialism, 23:1. 
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que hai un crecemento bo, un crecemento ao servizo do ben social, sería como dicir 
que hai un capitalismo bo. Volveremos sobre as incoherencias deste tipo de postu-
ras das esquerdas no final do libro.

“quen renuncia a crecer está suicidándose”

Cando tenta penetrar na realidade do colapso e no que implica a opción do decre-
cemento voluntario e planificado, a esquerda convencional mesmo se atreve en 
ocasións a tentar albiscar a situación na que quedaría unha sociedade decrecen-
tista en procura da autosuficiencia no contexto económico mundial. Por desgra-
za, cando fai ese exercizo de novo bate cos vicios ideolóxicos do curtopracismo e 
pretende achar un problema onde en realidade hai unha vantaxe. Os defensores 
do antedito Protocolo do Esgotamento do Petróleo (tamén chamado Protocolo de 
Uppsala ou de Rimini70) argumentan que unha renuncia progresiva, voluntaria e 
anticipada ao petróleo non só non coloca a colectividade que fai esa aposta en peor 
situación cás que teimen en manterse na vía morta do crecemento a todo o custo, 
senón que a sitúa nun mellor punto de partida para resistir a escaseza que tarde 
ou cedo nos chegará a todos, é dicir, mellora a súa resiliencia. 

En calquera caso, o colapso vai ir (está indo xa) por barrios. A situación en Grecia 
afástase aceleradamente da de países como Alemaña desde finais de 200971. E 
a situación en España ou en Portugal tamén comezou a amosar abismos entre 
clases sociais impensables hai moi poucos anos. É dicir, esa desigualdade entre 
o acceso aos recursos económicos (no fondo, enerxéticos72) para mover o motor 
social xa se está a producir. Pero non é comparable a renuncia voluntaria —e polo 
tanto planificada— dunha sociedade en transición consciente cara a outro modelo 
de consumo enerxético e outro metabolismo socioeconómico, en reestruturación 
acelerada para adaptarse a esa escaseza, cunha sociedade forzada a renunciar 
contra a súa vontade e que teima, ata que non lle queda outra, en manter niveis 
de consumo que xa non lle son sustentables. Da mesma maneira que non é igual 
unha persoa que á vista de que vai perder o seu traballo a medio prazo opta antici-
padamente por unha vida máis simple, renunciando progresiva e voluntariamente 
a parte da súa xornada —para aproveitar o seu tempo en preparar unha aumenta-
da autosuficiencia— e reducindo simultaneamente os seus gastos e o seu nivel de 
vida, ca unha persoa que inesperadamente e contra os seus desexos perde o seu 
traballo e queda con débedas e outro tipo de hipotecas vitais ás que xa non pode 

70 Richard Heinberg ofrece o texto íntegro do protocolo (proposto por Colin Campbell en 2003) e unha 
análise da súa implementación en The Oil Depletion Protocol: A plan to avert oil wars, terrorism and eco-
nomic collapse (New Society Publishers, 2006). Como xa comentamos, este protocolo foi aprobado 
ata o de agora, ademais de por varias localidades en diversos países do mundo, polo parlamento 
portugués (en 2011) pero, que eu saiba, sen resultados prácticos visibles: http://www.parlamento.pt/
ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36077

71 “A devastación da economía e da sociedade grega non ten precedentes, equivale practicamente 
aos efeitos dunha guerra.” Henrique Varela: “Tod@s pendentes de Grecia ” en Sermos Galiza, nº 130 
(22/01/15).

72 Sermos pobres non é carecermos de diñeiro: é, antes de nada, carecermos de enerxía. Vid. o meu 
artigo “Unha ollada crítica ao concepto de ‘pobreza enerxética’”, Sermos Galiza, nº 95 (caderno de 
análise A Fondo, 22/01/2015).
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facer fronte debido a que mantivo un alto nivel de vida ata o final. Non é casual 
que este tipo de escenarios nos remita á clásica fábula da chicharra e a formiga. 

Xa que logo non podemos aceptar a descualificación de “suicidio” social que al-
gúns fan da nosa proposta de nos botarmos fóra da carreira de ratos internacional 
en persecución do imposible crecemento, e debemos axudarlles a ver que en 
realidade é a única maneira de sobrevivirmos. Robert Hirsch no coñecido informe 
que lle encargara en 2005 o goberno dos EUA73 estimaba en vinte anos o tempo 
necesario para realizar as profundas e extensas transformacións sociais que se-
rían precisas para pasarmos do modelo dependente do petróleo a outro baseado 
en enerxías renovables e locais, e iso contando con que houbese financiación e 
enerxía dabondo para realizar unha mudanza semellante, un reto colectivo cuxas 
dimensións non teñen precedentes na historia da humanidade74. Se cadra xa non 
teremos nin tan sequera cinco anos para facelo, aínda que tomásemos como re-
ferencia o Teito de todos os tipos de petróleo e sucedáneos, pois se ten calculado 
que o ritmo de queda da extracción, unido á redución das exportacións debido á 
meirande proporción que reservarán para si os países exportadores de petróleo (o 
chamado Teito das exportacións netas), e á competencia de países que aínda están 
a crecer, como India e China, podería levar a que en moi poucos anos xa non haxa 
practicamente petróleo dispoñible no mercado mundial para o resto de países!75 
Podemos chegar tan sequera a albiscar a gravidade de tal perspectiva xeopolítica 
e económica? A esquerda convencional parece lonxe de facelo e corre o risco de 
ser varrida da historia polas consecuencias desta situación e polo seu fracaso en 
prevelas. É, sen dúbida, a derradeira oportunidade da esquerda76. 

Abonde lembrarmos un dato para intuír o que nos agarda a nivel internacional: a 
organización que máis petróleo consome en todo o planeta é o exército dos EUA77. 
A súa estratexia de acaparar os derradeiros recursos petrolíferos coincide cu-
riosamente no tempo cos primeiros informes científicos acerca dos síntomas de 
esgotamento do petróleo, que indicaban que aquela teoría de Marion King Hubbert 
—orixinador do concepto do Peak Oil— que se demostrara certa para a extrac-
ción histórica de petróleo estadounidense, se estaba a confirmar tamén a nivel do 

73 É coñecido como o Informe Hirsch. Robert L. Hirsch (2005): Peaking of World Oil Production: Impacts, 
Mitigation, and Risk Management, US Department of Energy. O documento tivo unha actualización en 
2007: Peaking of World Oil Production: Recent Forecasts, Science Applications International Corpora-
tion/U.S.Department of Energy, National Energy Technology Laboratory.

74 Os vinte anos serían a contar antes de se producir o Peak Oil. Se consideramos o Teito do petróleo cru, 
que se produciu precisamente no 2006, un ano despois de ver a luz o Informe Hirsch, como no 2010 
recoñecería a Axencia Internacional da Enerxía, quere dicir que o programa de adaptación se tiña 
que ter comezado ¡en 1986! Vid. Antonio Turiel: “La Agencia Internacional de la Energía reconoce la 
llegada del Peak Oil”, The Oil Crash (11/11/2010). 

75 Pedro Prieto: “El cénit de las exportaciones de petróleo: aún peor”, Crisis Energética (maio de 2009).

76 Serge Latouche: “Can the Left escape economism?”, op. cit.

77 Afonso Fernandes: “O Pico do petróleo e os exércitos”, Sermos Galiza nº 134 (caderno de análise A 
Fondo) (19/02/15). Lambert & Lambert (2011) lémbrannos que se os EUA gañaron a II Guerra Mun-
dial e se converteron a partir de entón en donos do mundo foi en boa parte porque daquela posuían 
o 75% de todo o petróleo que se extraía no mundo.
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conxunto de pozos do planeta78. Aí están como plasmación desa estratexia as inva-
sións de Irak e Libia. Velaí temos as manobras xeoestratéxicas sobre Afganistán, 
Siria ou Irán, con outras potencias como China e Rusia tamén posicionadas e non 
dispostas a perder o seu bocado dos recursos fósiles e doutros recursos críticos, 
aínda que a situacion de Rusia é peculiar pois ao mesmo tempo que é unha poten-
cia política e militar, e un dos maiores consumidores de enerxía, é tamén un dos 
principais países extractores de enerxía fósil (é un dos tres primeiros exportado-
res mundiais de gas e de petróleo e ten as segundas maiores reservas de carbón 
do mundo)79.

“o referente debe ser a clase traballadora”

O problema de fondo que se ten na esquerda para asumir a mudanza de visión 
estratéxica que lle reclamamos é que concibe os problemas sociais como separa-
dos dos ecolóxicos. É dicir, que o interpreta todo en termos de clases, explotación, 
desigualdade, poder, alienación, xustiza... conceptos que considera distintos e se-
parados da cuestión dos recursos, dos impactos ambientais e da sustentabilidade 
en xeral, que como moito tratá nun comité aparte dedicado ao medioambiente. 
Se hai algún problema nesas áreas —dinnos desde boa parte das esquerdas— é 
debido ao modelo capitalista, e se nos librarmos del, hanse arranxar baixo un 
modelo socialista (vid. supra o exemplo do PCP).

Dentro deste marco conceptual resulta comprensible que un dos cambios na re-
presentación do mundo que máis lle custa facer a case toda a esquerda política, 
sexa a perda do carácter central (ou cando menos único) do proletariado nas pro-
postas de transformación social, é dicir, a superación da visión sindical tradicional 
como horizonte social desa esquerda política80. A clase traballadora tal e como 
a entenden hoxe sindicatos e partidos de esquerda, nace co proceso de proleta-
rización social que se dá paralemente ao desenvolvemento do capitalismo e está 
histórica e indisolublemente unida a el. Antes do capitalismo industrial non existía 
como tal clase social (ou, como moito, era dunha dimensión e relevancia social 
moi inferior) e despois do capitalismo industrial deixará de existir (polo menos 
nunha dimensión comparable á actual, insisto). E aínda máis: a clase obreira na 
actualidade foi moldeada fondamente pola cultura capitalista, e así é que a in-
mensa maioría das persoas traballadoras son activas defensoras do crecemento 
económico, o cal realimenta os problemas e abre a porta a graves perigos se estes 
fieis da relixión do crecemento teiman en manter a súa cota da torta económica á 

78 Sen esquecermos que a familia dos presidentes Bush non podía estar mellor situada para coñecer 
o asunto, pois ten ampla experiencia no negocio petroleiro. O citado Informe Hirsch foi encargado 
precisamente pola administración de George W. Bush (2001-2009). A situación enerxético-xeoestra-
téxica na que se atopan os EUA queda reflectida nestas simples cifras: consomen o 22% de todo o 
petróleo que flúe anualmente no mundo, posuíndo apenas o 2% das reservas desta fonte enerxética 
(Lambert & Lambert, 2011).

79 Di Elmar Altvater (2006): “Como los recursos fósiles seguramente se agotarán en un par de déca-
das, las guerras sobre la distribución de recursos escasos ya han comenzado”.

80 Hai algunhas organizacións de esquerda que se atreven a falar da fin da sociedade do traballo, ou 
mesmo recoñecen que o “pleno emprego xa non é unha opción real”. Un exemplo: http://www.aralar.
eus/es/ideas-proyectos/linea-ideologica/es/ficheros/linea-ideologica



 Unha esquerda
  postindustrial?

cap.1

60

custa doutros traballadores, doutras persoas ou doutras partes da biosfera. Pero 
diso hei falar depois. 

Ter que concibir tan sequera o devalar do protagonismo proletario descoloca abso-
lutamente á esquerda, que se nega a asumilo e reacciona con hostilidade. Porque 
non é que esteamos a dicir que non nos chiste a idea da ditadura do proletariado, 
senón que falamos de que a Revolución nin tan sequera terá como protagonis-
ta ese proletariado. Suxerir isto, en palabras de Trainer, é a “herexía definitiva” 
para a esquerda proletarista81. Se cadra no fondo da súa renuencia a aceptar a fin 
do capitalismo estea inconscientemente o temor á perda do referente proletario 
que lle dá sentido á esquerda como campo de acción política desde a Revolución 
Industrial. Resultaría obvio concluír que a esquerda debe repensarse a si mesma 
se aceptamos que a medio prazo boa parte das industriais nas que se empregan 
esas/es traballadoras/es van desaparecer, ao desaparecer a abundancia enerxéti-
ca fósil que as fixo posibles e lles deu sustento durante a Era Industrial. 

Desde hai tempo vense reclamando á esquerda —nomeadamente na súa forma 
sindical— que acolla como o seu referente social non só as persoas traballadoras 
senón tamén as excluídas do sistema capitalista: paradas, inmigrantes, mulleres 
ao cargo dos coidados e labores familiares, labregas con e sen terra, etc. E aínda 
que algo se ten avanzado nese sentido, e mesmo houbo pensadores coma Murray 
Bookchin que tan cedo como no final da década de 1940 se decataran de que o 
protagonismo da clase proletaria deixara xa de ter sentido82, conviría acelerar 
esa mudanza de referentes, tamén no simbólico e no discursivo, recoñecendo 
que cada vez haberá menos traballadores asalariados no sentido clásico e máis 
excluídos destes e de novos tipos. Se cadra seríanos útil para isto virarmos os 
ollos cara aos alicerces históricos da esquerda no século XVIII, cando a indus-
trialización aínda estaba nas súas primeiras fases, e mesmo máis atrás, pois nos 
revolucionarios franceses, no proto-socialismo e no comunismo/comunalismo da 
antigüidade achamos unha esquerda igual de auténtica mais non baseada na exis-
tencia dunha clase asalariada, e que por contra si que estaba moi vinculada coas 
loitas campesiñas e polo dereito á terra e contra o espolio e arbitrariedade das 
diferentes formas do que Fernández Durán e González Reyes chaman a civilización 
da dominación83. Tras o esborrallamento terminal do industrialismo serán esas as 
loitas que con toda seguridade han permanecer e rexordir, e nas que, polo tanto, 

81 Trainer: “A Limits to Growth Critique...”, op.cit. Isto non quere dicir que non haxa autores na 
esquerda clásica  reflexionando sobre a necesidade de adaptar a perspectiva revolucionaria ao 
momento histórico de colapso ecosocial. Este é o caso, por exemplo de Miguel Fuentes Muñoz 
(2015a), quen advierte de que este proceso de colapso está “erosionando”, “disolvendo”, as bases 
obxectivas do “horizonte revolucionario moderno”. O antropólogo chileno urxe por “revoluciones 
sociales al calor de una potencial dislocación fundamental del modo de producción capitalista, 
el estado nación, el imperialismo, la vida urbana, el desarrollo científico-tecnológico y la propia 
lucha de clases moderna”.

82 Alfonso López Rojo: “Murray Bookchin: comunalismo...”, op. cit.

83 Vid. especialmente o primeiro tomo da devandita obra póstuma de Ramón Fernández Durán com-
pletada por Luis González Reyes, En la espiral de la energía, op. cit..



A ESQUERDA

ante o COLAPSO

da civilización
industrial

61

as organizacións que hoxe se reclaman de esquerda terán que se ir recentrando 
se queren seguir a loitar pola emancipación efectiva do xénero humano84.

Neste proceso cumpriría asumir tamén que boa parte da poboación que agora vive 
e traballa (ou subsiste sen emprego) no ámbito urbano terá que desfacer o camiño 
histórico da emigración que levou as súas familias do campo e das economías 
familiares labregas —en boa medida autosuficientes e comunalistas— a unhas ci-
dades en proceso de industrialización e crecemento, é dicir sufrirá un proceso de 
desproletarización. Os fillos e netas daquel éxodo terán que se converter de novo, 
na súa meirande parte, en labregos nun rural que xa non será o mesmo85. A tarefa 
de facilitar esa migración de volta ao campo non podemos agardar inxenuamente 
que a asuma un sistema capitalista interesado en baleirar aínda máis o rural e 
telo así libre de atrancos sociais para explotar os seus recursos (renovables ou 
non) situando as súas poutas sobre as principais riquezas físicas do mundo pos-
thiperfinanciarizado. Probablemente esta nova clase labrega non sexa asimilable 
á dos nosos avós e bisavós: probablemente sexa unha clase de labregos maio-
ritariamente sen terra, porque os posuidores do capital, mellor situados e cala-
damente conscientes da inevitabilidade do proceso de colapso, están a pousar a 
súa rapinadora ollada con cada vez menos disimulo sobre o recurso terra86, e han 
facer todo o posible por desprazaren os actuais habitantes ou desposuílos —nun 
proceso semellante ao que se deu cos enclosures (cercamentos) en Gran Bretaña 
no nacemento do capitalismo87— coa colaboración dos que nos desgobernan e dos 
medios de desinformación de masas que seguirán a ocultar que haxa un problema 
civilizatorio e un espolio planetario en marcha. Probablemente, como sucedeu xa 
noutros momentos da historia88, o poder tentará contribuir a este acaparamento 
de terras afogando con impostos os habitantes do rural ao tempo que lles retira o 
soporte de servizos públicos (escolas, transporte, sanidade…) para escorrentalos 
da cobizada terra e atraelos a unhas cidades que en realidade xa soportan unha 
poboación excesiva para os recursos que ficarán ao seu alcance tras a perda do 

84 Fixémonos en que a famosa letra da canción da Internacional non inclúe referencia a patróns nin a 
salarios nin a folgas nin a industrias nin ao capital. Do que fala é de escravos, de servos, de xugos, dos 
que non teñen pan, do que nos foi roubado... Isto, curiosamente, é así nas versións en galego, portu-
guês e castelán, mais non na orixinal francesa, que si fai referencia xa desde o comezo ao prolétaire, 
se cadra por ser Franza un país daquela máis avanzado no proceso de proletarización social.

85 Xoán R. Doldán (2012): “O futuro é rural” en O Peteiro, nº 1. Na época preindustrial, ou nos albores da 
industrialización, tan só vivían nas cidades entre un 10 e un 20% da poboación: o resto adicábanse 
á produción de alimentos nas zonas rurais. Hoxe esa proporción chegou mesmo a invertirse nos 
países industrializados. Vid. Fernández & González: En la espiral de la energía, op.cit., vol. 1, pp. 228 e 
235.

86 Non por casualidade, ata que comezou a despegar o capitalismo industrial, o investimento en terra 
fora o prioritario nos modelos económicos anteriores (Fernández & González, 2014, vol. 1, p. 249).

87 Non se está a dar algo semellante á acumulación primitiva da que falaba Karl Marx, co actual acapa-
ramento de terras, coa apropiación de recursos enerxéticos, hídricos, biolóxicos, etc? Desa acumu-
lación é improbable que poida xordir un novo formato de capitalismo, como vimos explicando, pero 
ben podería ser o paso preparatorio para un novo sistema de dominación.

88 Estou a pensar sobre todo no xurdimento da servidume e do feudalismo no fin do Imperio Romano. 
Moitos pequenos labregos autosuficientes tiveron daquela que entregar as súas terras a señores 
feudais e pasar a se converter en servos que traballaban as terras que foran antes deles, por seren 
incapaces de pagar os impostos en moeda oficial ou especie que lles reclamaba o poder imperial 
(Tainter, 1988; Fernández & González, 2014).
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petróleo abundante e barato. Ao capital convenlle neste momento histórico deser-
tizar temporalmente o rural, na miña opinión, para nunha seguinte fase favorecer 
unha volta daquela poboación que precisar como man de obra desposuída xa de 
propiedades e de medios de produción/subsistencia. E non será en absoluto a 
primeira vez que suceda un proceso de profunda desurbanización/rerruralización 
na historia das civilizacións humanas89.

Con todo, cómpre salientar a singularidade da propiedade da terra en Galiza, como 
me fai notar o labrego e activista Afonso Fernandes. No noso país o que temos, 
grazas ao deostado minifundio, é máis de un millón de pequenos/as propietarios/
as agrícolas, e aínda que evidentemente son cobizadas as propiedades comunais 
polo capital —e velaí os actuais ataques lexislativos sobre esta figura—, resul-
ta difícil que se poida lograr nalgún momento un desposuimento xeralizado das 
leiras privativas na Galiza. Hoxe en día xa non estamos nos tempos das Encrobas 
en que as mulleres máis vellas da aldea se encaraban aos gardas civís armados 
para defenderen a súa parte do monte comunal, como mostran as conmovedo-
ras fotografías e gravacións daquela loita90, e posiblemente contra iso non haxa 
xa unha grande resistencia, porque a temporal abundancia de hoxe nos ten feito 
esquecer o vital que resulta o monte para un modo de vida tradicional galego que 
teremos en boa medida que recuperar tras o fin do petróleo91. Pero iso non quere 
dicir que o apego ancestral galego á terra non permaneza acubillado disposto a 
saltar, mesmo con violencia, en defensa dos terróns da casa. Así é que o intento 
de desposuimento dos/as pequenos/as propietarios/as da terra no noso país pode 
rematar converténdose nun dos focos máis intensos de conflito social na Galiza do 
futuro, e a esquerda galega faría mal en non se apercibir.

Precisamente quen debe xogar un papel central na resistencia a esta forzada 
deriva histórica é a esquerda como referente actual desa clase aínda traballa-
dora, e debe facelo en alianza estratéxica cuns sindicatos agrarios —na liña da 
Vía Campesiña, a prol dunha visión da soberanía alimentar que non exclúa a 
agricultura familiar e de subsistencia— cos que construír un novo anticapitalismo 
postindustrial e decrecentista que defenda o medio rural como principal medio de 
produción, como base e sustento vital para a gran maioría do pobo, tanto desde o 
punto de vista material (alimentos, auga, materiais, enerxía) como desde o punto 
de vista dos medios económicos de vida (traballo, fontes de ingresos monetarios). 
E sería preciso facelo de xeito paralelo a unha crítica necesaria ao propio concepto 
do traballo, crítica presente desde o albor do movemento obreiro (abonde lem-
brarmos a Paul Lafarge ou, nos nosos días, a José Manuel Naredo92) e que pula 
por ser revitalizada desde diversos movementos sociais nesta época que, tal e 
como é a da fin do capitalismo industrial, pode ser tamén a época da fin do traballo 
como referente central da vida socioeconómica. En definitiva, a esquerda debería 
ollar alén da explotación capitalista da clase traballadora e asumir a loita contra 
as novas (xa apuntamos que non tanto) formas de explotación ou de pura e simple 

89 Fernández & González: En la espiral de la energía, op.cit. 

90 Como se ve no documental de Xosé Bocixa: As Encrobas. A ceo aberto.

91 Asoc. Véspera de Nada: Guía para o descenso enerxético, op. cit., pp. 55-58.

92 José Manuel Naredo: “Configuración y crisis del mito del trabajo”, Scripta Nova (01/08/2002). Paul 
Lafargue: O dereito á preguiza, Edicións Positivas (2000, orixinal de 1880).
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dominación duns seres humanos sobre outros, que centrarán as loitas do mañá e 
que penetran cada vez máis as loitas do presente.

Pode e debe loitar sen dúbida a esquerda contra o desmantelamento dos servizos 
públicos no rural, porque aínda que o Estado poida rematar por colapsar, debe-
mos pular porque durante o maior tempo posible se manteña a infraestrutura 
que lles facilita a vida ás persoas que habitan do noso campo, mesmo por riba do 
que houber que sacrificar nas cidades, onde sería investir nunha vía sen saída en 
detrimento dos recursos aplicables á consolidación rural e agraria93. É dicir, xa 
que vai ser ineludible unha importante migración de persoas da cidade ao campo, 
resulta imprescindible que se manteñan ou mesmo se incrementen os servizos 
nel, de tal xeito que estea nas mellores condicións posibles para recibir e atender 
as necesidades dunha meirande poboación. Podemos loitar por tecer redes so-
ciais resilientes e resistentes no rural, construírmos unha sociedade neoagraria 
preparada para vivir sen combustibles nin fertilizantes fósiles e para facer fronte 
aos seguros ataques que sufriremos, que estamos xa a sufrir: esmagamento de 
pequenas explotacións, invasión de transxénicos, contaminación e privatización 
das augas, espolio de bens naturais comúns de todo tipo, incluíndo as patentes de 
sementes e a eliminación de variedades tradicionais, etc. Isto é: loitar por recupe-
rarmos liberdade, entendida á maneira de Bookchin e Bakunin coma un proceso 
non individual senón de comunalización con numerosos precedentes na historia94.

Non poderemos facer que sega a existir a clase obreira despois do petróleo, pero 
si que podemos axudar a (re)nacer unha nova e meirande clase labrega, digna e 
comunalmente forte, que será a columna vertebral dunha Galiza sen petróleo.

“queremos traballo”

Outro erro conceptual do que debe liberarse a esquerda é a identificación entre o 
instrumento  emprego e o fin derradeiro deste: unha vida digna e a satisfacción das 
necesidades humanas. “Quero un emprego, aínda que sexa nunha fábrica de armas 
ou nunha mina contaminante”, seguimos escoitando a non pouca xente, para o 
noso desespero. Un exemplo desta confusión tivémolo nas chamadas marchas da 
dignidade que tiveran lugar o 29 de novembro de 2014 baixo o lema “Pan, traballo 
e teito”. Cando nos daremos librado do mito de traballo e volveremos decatarnos 
de que o ser humano non precisa traballar? O que precisamos é alimento san, 
auga limpa, vestimenta, un lugar onde habitar... (ese “pan... [e] teito” do lema das 
marchas) e, se se quer, tamén o resto das necesidades presentes na pirámide de 
Maslow95. Pero en absoluto é unha necesidade vital directa ter un emprego remu-
nerado ao que dedicar boa parte da nosa existencia, dese tempo de vida que é en 
definitiva o único que realmente posuímos96. En todo caso será un instrumento, un 

93 Así e todo existen conceptos como o das cidades agrarias que conviña explorar, sobre todo no noso país. 
A dicotomía que expreso entre campo e cidade, é polo tanto, ata certo punto, unha simplificación.

94 López: “Murray Bookchin: comunalismo...”, op.cit.

95 De máis a menos básicas, agrúpanse en: fisiolóxicas, de seguridade, sociais ou de afiliación, de recoñe-
cemento ou estima, e de autorrealización. https://gl.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_necesida-
des_de_Maslow

96 Grupo KRISIS (1999): Manifesto contra o trabalho. 
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medio indirecto para lograr satisfacer esas necesidades nun determinado contexto 
socioeconómico, que resulta inseparable no sistema capitalista doutro concepto 
instrumental: o diñeiro97. Así que a algúns nos resulta moi chocante xuntar nun 
lema pan e teito (que son necesidades básicas obvias) con traballo (que é unha cate-
goría conceptual totalmente diferente e que indirectamente nos remite ás mesmas 
necesidades básicas xa explicitadas: se queremos traballo é para ter pan e teito, 
non é?). O traballo —segundo Max-Neef— é un instrumento satisfactor da necesi-
dade de pan e teito, que son á súa vez, satisfactores da necesidade última de nos 
alimentarmos e ter refuxio/abrigo: isto é, o traballo sería un satisfactor de segundo 
nivel. Postos a buscarlle un sentido subconsciente a esa mestura de necesidades 
e instrumentos convertidos en demanda única... non será que no fondo estamos a 
pór á mesma altura as pseudonecesidades98 que se adoitan tamén satisfacer na 
sociedade de consumo co diñeiro dun salario? Estou a pensar nunha viaxe de pra-
cer, na gasolina para o coche, o propio coche privado, o teléfono móbil e o gasto en 
chamadas e conexión a Internet, roupa á última moda, un televisor ou unha tablet... 
Se cadra nese caso o lema tería que ser, indo ao fondo do que subconscientemente 
queremos lograr: Pan, teito e consum(ism)o. 

Parece ter perdido de vista o conxunto da sociedade e a esquerda especialmente, 
que o traballo —tal como o entendemos e reclaman moitos hoxe— é unha ca-
tegoría social moi recente na historia, un vehículo creado interesadamente polo 
capitalismo ao longo do seu desenvolvemento industrial, e no que acabou crendo 
cegamente a esquerda (isto é, a mitoloxía do traballo), defendéndoo ao final como 
se fose un fin en si mesmo. Se cadra as persoas máis vellas en moitas das nosas 
familias aínda teñen a conciencia, esmagada por décadas de industrialización e 
vida urbana e monetarizada, de que a xente antes vivía sen ter o que hoxe cha-
mamos un traballo: si, é certo que moitos tiñan un oficio, e que gañaban cartos de 
maneira máis regular ou esporádica grazas a el, e que tamén se traballaba... pero 
traballábase a terra e na casa99. Así, critica Trainer100:

97 “El trabajo es socialmente útil y necesario solamente en la medida en que satisface necesidades” e 
o diñeiro é o vínculo entre o traballador e as necesidades individuais, e entre esas necesidades e os 
obxectos que as satisfán. Elmar Altvater (2006): “¿Existe un marxismo ecológico?”, La teoría marxista 
hoy. Problemas y perspectivas, CLACSO.

98 Sobre este concepto vid. Julio García Camarero: “Necesidades, seudo-necesidades, satisfactores, 
seudo-satisfactores, deseos y felicidad”, 15/15\15 (15/01/2015).

99 Con todo, fainos notar Xaime Subiela (2013, p. 83): “a mentalidade desarrollista segue tendo moito 
peso debido á nosa pirámide de poboación; porque, non nos enganemos, hoxe a maioría dos ve-
llos non teñen unha mentalidade tradicional de comunidade agraria, hoxe teñen unha mentalidade 
desarrollista.” Eu son da opinión de que en realidade conviven ambas as dúas mentalidades, e que 
nomeadamente na xente nada no noso rural antes de 1950 aínda pervive, cando menos, unha con-
cepción tradicional á que se certamente se superpuxo, con notable éxito e maior ou menor profun-
didade segundo os casos, outra capa de desenvolvimentismo, que non chegou a destruír totalmente 
certos valores e conceptos propios do marco conceptual tradicional, aínda que si a desprazalos ou 
silencialos. Esta presenza de concepcións antagónicas non resulta conflitiva, pois desde hai tempo 
se deu por trunfante unha delas: a concepción moderna; mais, co aprofundar da crise, ese antago-
nismo coido que está a aflorar novamente, pois ese trunfo da concepción imposta está dando claros 
signos de que non tiña un fundamento moi sólido, e isto, aos máis vellos, non lles está a pasar 
desapercibido.

100 Trainer: “A Limits to Growth Critique...”, op.cit.
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En particular os marxistas parecen non se ter percatado de que os seus obxectivos 
non cuestionan a transición fundamental que subxace no xurdimento do capita-
lismo, cando a xente perdeu a súa capacidade de se fornecer a si mesmos do nece-
sario a partir das súas pequenas leiras e do comunal, e foran forzados a traballar 
por un salario.

Se nos remontamos mesmo a metabolismos socioeconómicos anteriores, po-
demos comprobar como nas sociedades consideradas por moitos como as máis 
atrasadas (ás previas á aparición da agricultura), en realidade eran sociedades 
da abundancia, como nos veñen explicando diversos autores desde Marshall 
Sahlins101. O desprezo social daqueles modos de vida mediante a súa identificación 
co concepto de pobreza naceu xa no Neolítico, e foise afirmando durante toda a 
Antigüidade, consolidándose de maneira absoluta coa Modernidade, nun proce-
so necesariamente paralelo á consagración da idea de dominio do home sobre a 
Natureza que podemos rastrexar cando menos ata o Antigo Testamento102. Pero 
podemos realmente dicir que eran pobres quen, sen traballar, só precisaban de-
dicar entre 3 e 4 horas diarias (polo tanto 21-28 h/semana) a satisfacer as súas 
necesidades básicas103? Hoxe en día consideramos avanzadas propostas coma as 
da New Economics Foundation que están a defender precisamente a xornada de 
21 h/semana104. Tantos séculos de ¿progreso? para recoñecer agora de novo que 
eses niveis son dabondo para vivirmos ben? 

De aí que digamos que no contexto desta fin da industralización —cuxas primeiras 
etapas levamos uns anos xa a presenciar sen sermos conscientes de que o eran— 
o dereito ao traballo debería ser repensado, relativizado, pola esquerda, e subs-
tituído polos dereitos irrenunciables a termos cubertas esas necesidades reais, 
físicas (materiais) e psicolóxicas. En consecuencia, debería abrirse a esquerda a 
considerar outras maneiras de vivir que non dependan do traballo asalariado e 
que sexan máis resilientes, porque como nos fai ver Pedro Prieto “un servo dos da 
gleba era máis resiliente ca un executivo urbanita de hoxe”. Tamén se debería ra-
char coa dependencia emprego-seguridade social (nas súas plasmacións de sani-
dade pública e pensións), da que non se dá desprendido a esquerda, e que leva por 

101 Marshal Sahlins: “The Original Affluent Society”, extracto de Stone-Age Economics (1974). Sahlins 
vincula, como fan as tradicións orientais pero tamén as europeas clásicas, a riqueza/abundancia 
coa limitación dos desexos/necesidades. El contrapón o que chama o camiño zen á abundancia propio 
das sociedades recolectoras-cazadoras co camiño galbraithiano á abundancia, en referencia a John 
Kenneth Galbraith, o coñecido economista keynesiano. Trátase, en resumo, de sermos ricos dese-
xando pouco en troques de producindo máis. Como di José Mújica, presidente do Uruguai: “Esa es 
la verdadera libertad, la austeridad, el consumir poco.” (citado en Antón Sánchez: “Esta Guía é un 
traballo imprescindible. Nela está parte do noso futuro”, Galiza.posPetroleo.com, 08/10/2013).

102 Os contidos do libro da Xénese puideron ter orixe ao comezo do primeiro milenio antes de Cristo. Vid. 
https://gl.wikipedia.org/wiki/X%C3%A9nese#Autor.C3.ADa

103 Cifra referida polo profesor Tomás Pollán nas xornadas Experiencias Transitivas: Tras la extralimita-
ción, ¿lograremos evitar el colapso ecológico-social? celebradas na Universidade Autónoma de Madrid 
(24/04/2014).

104 Anna Coote, Jane Franklin & Andrew Simms: “21 hours”, NEF (13/02/2010).
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exemplo a considerar un gravísimo problema o avellentamento da poboación105 
ou o descenso da mesma, cando o feito é que xa somos demasiados, se cadra non 
para cotizarmos á Seguridade Social, pero desde logo si para a biosfera e para os 
nosos propios recursos locais106. Aínda que diso falarei máis adiante cando aborde 
a cuestión de “A crise que a paguen os ricos”.

Ademais, lembrábanos Antonio Turiel que, no modelo actual, a defensa do empre-
go leva perigosamente asociada a defensa do crecemento a ultranza: 

Estamos afeitos a oír que para que se xere emprego neto o PIB ten que crecer como 
mínimo un 2,5% anual, sen ter en conta que iso implicaría ter 12 veces o PIB de hoxe 
no prazo dun século, é dicir, ter que producir 12 veces os bens e servizos de hoxe 
(polo menos, en canto a valor). E mentres se tenta inventar un tipo de economía in-
material, iso de momento implicaría 12 veces máis estradas, 12 veces máis coches, 
12 veces máis barcos, 12 veces máis de todo, posiblemente mesmo 12 veces máis 
poboación. Alguén imaxina unha Galiza con 30 millóns de habitantes dentro dun 
século? Así as cousas, estamos a comungar con rodas de muíño e aceptamos vivir 
baixo un sistema que só xera emprego sobre a base de o inflar todo a velocidade 
exponencial, nun xigantesco esquema de Ponzi no que os últimos en entrar man-
teñen aos que entraron antes pero cada vez peor, e que acaba como acaban todos 
os esquemas de Ponzi: chega un momento en que a situación é insostible e a estafa 
piramidal se esborralla.

Deste xeito, o pensamento produtivista de esquerdas plasmouse historicamente 
nun ríxido —cabería dicir dogmático— discurso obreirista que considera que para 
ser de esquerdas hai que defender sen fisuras calquera posto de traballo, sen ter 
en conta as repercusións da industria que for sobre o medioambiente, a explota-
ción doutros seres humanos que promove ou a súa sustentabilidade enerxética. 
Ese discurso achámolo aínda, de maneira pouco sorprendente, na maioría dos 

105 Unha mostra das innumerables avaliacións negativas do noso descenso demográfico poderíamola 
atopar en Xaime Subiela: Para que nos serve Galiza?, op. cit., p. 20. Faime notar a compañeira Begoña 
de Bernardo (com. pers., 06/02/2015), enxeñeira agrónoma que dirixe o Centro para a Resiliencia 
Pousadoira, o peculiar neste sentido da situación galega, “onde temos crecementos vexetativos ne-
gativos, e mesmo se sigue emigrando, paradoxalmente, mentres o noso chan se desertiza a base de 
monocultivo de eucaliptos”.

106 Sobre o asunto da sobrepoboación remítome de novo ao meu texto Nosotros, los detritívoros. Paré-
ceme importante lembrar aquí un aspecto en especial, que nos remonta a un dos pais da esquerda 
moderna: dicía Engels en 1881 nunha carta a Kautsky, que se chegaba o momento en que houber 
que regular a reprodución humana por un problema de sobrepoboación só se podería facer sen 
dificultade desde o comunismo. Aínda así, a sobrepoboación segue a ser un tabú na esquerda, que 
non acepta que sexamos xa demasiados seres humanos para a capacidade de carga do planeta, 
aínda que hai que recoñecerlle que, cando o aborda, introduce un factor fundamental na discusión: 
a desigualdade. Como sabemos, a ecuación fundamental da capacidade de carga do planeta para 
nos albergar é un produto de número de habitantes x consumo que fan eses habitantes. Xa que logo, 
a esquerda céntrase, moi acertademente, no segundo, aínda que adoita esquecer a importancia do 
primeiro. Cumpría tamén engadir a perspectiva das capacidades de carga propias de cada lugar do 
planeta, o cal nos remitirá por forza ás cuestións xeopolíticas da dominación imperialista, da débe-
da ecolóxica e o espolio de recursos nos países empobrecidos, e mais ao concepto ecofascista do 
Lebensraum. En definitiva, como explica Xoán Doldán (com. pers., 23/02/2015): “a sobrepoboación, 
cando se incorpora a desigualdade, debe relativizarse, e leva implícita a necesidade de superar as 
desigualdades ao tempo que reparte a responsabilidade segundo o que cada quen ten contribuído a 
superar a capacidade de carga do planeta.”
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comités de empresa das industrias do país e mesmo en referentes de vangar-
da para moitas esquerdas de hoxe, como son os gobernos de Brasil, Venezuela, 
Ecuador ou Bolivia e que non se diferencian basicamente no seu produtivis-
mo-por-riba-da-ecoloxía do que faría un goberno da dereita, senón unicamente en 
que socializan máis os beneficios dese crecemento, uns beneficios en todo caso 
temporais e envelenados, como vimos vendo.

Polo tanto, temos que nos decatar de que o traballo asalariado e mais a hipe-
respecialización actual de actividades laborais non son senón o froito da indus-
trialización e, esta, á súa vez, da enorme dispoñibilidade enerxética que nos veu 
fornecendo a enerxía fósil. Ao devalar esta irreversiblemente, debemos comezar a 
pór en tea de xuízo a continuidade de moitas cousas que levamos décadas dando 
por sentadas, entre elas o concepto actual de traballo/emprego/salarios e come-
zarmos a pensar en termos de necesidades básicas humanas, pois é iso o que 
debería procurar tanto o socialismo coma outras esquerdas, xa que ter cubertas 
esas necesidades é a máis básica e primeira das emancipacións. Na miña opinión 
isto implica, en primeiro lugar, deixar de teimar no obxectivo do pleno emprego. 
Existen outras maneiras de que cada persoa teña satisfeitas as súas necesida-
des, sen pasar obrigadamente pola ferramenta traballo e a mediación do diñeiro. 
Coido eu que xa só iso sería un enorme paso para nos achegarmos ás visións do 
ecoloxismo social, punto de encontro entre a xuztiza social que procura a esquer-
da e a realidade física do necesario coidado da biosfera da que facemos parte. 
Aínda que, claro está, nin tan sequera todos na cultura industrial da esquerda 
dan asumido iso último con todas as súas consecuencias... e iso fai moi difícil 
que se destrone a categoría social do traballo asalariado, que non deixa de ser no 
que se fundamenta o movemento sindical, a socialdemocracia e mais os partidos 
comunistas clásicos.

“...e para quen non tiver traballo, unha renda básica”

Nas últimas dúas décadas veu gañando forza entre nós o concepto dunha Renda 
Básica (plasmado en propostas con notables diferencias entre si) como medio para 
paliar as consecuencias do desemprego e da pobreza necesariamente asociados 
aos modelos capitalistas. Porén, esta proposta nin parte de —nin ten en conta ha-
bitualmente— a situación de inminente colapso de varios dos condicionantes bá-
sicos para a súa viabilidade: o crecemento económico (como fonte monetaria para 
esa renda), o sistema monetario (xa que a renda se concibe unicamente en forma 
pecuniaria) e mesmo o propio Estado (do Benestar). É dicir, conseguimos deixar 
de ollar ao emprego como a única maneira de satisfacer as nosas necesidades, 
pero inventamos un novo concepto socioeconómico que tamén acaba dependendo, 
en última instancia, dun marco civilizatorio que deixa de ser viable. Novamente, 
un camiño trabucado.

Vimos falando de que non se pode seguir medrando polo límite enerxético que nos 
impón o final da Era dos Combustibles Fósiles, de que o sistema financeiro está 
“kaputt” (Doldán), de que o propio Estado ben pode non sobrevivir ao colapso da 
civilización industrial ou cando menos que pode ficar moi reducido no seu alcance 
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e complexidade unha vez vexa diminuír a enerxía que alimenta o seu descomunal 
metabolismo. Entón, ten sentido falarmos de propostas a prol da Renda Básica 
ou son máis ben perigosos cantos de serea que nos impiden ver o noso futuro en 
parámetros realistas e optar por opcións alternativas máis acaídas a esta nova era 
coma a que algúns batizamos provocativamente como a Leira Básica? Activistas 
conscientes da situación de colapso critican con dureza o irrealista concepto ac-
tual de RB, como Jorge Riechmann ou Henrique Pérez Lijó107:

A Renda Básica (em diante RB) é unicamente possível num cenário de crescimento 
económico constante, já que precisa que os estados que a implementem experi-
mentem uma evolução positiva do seu PIB, para poder acumular um volume de 
capital disposto para repartir entre a cidadania. 

Toda evolução positiva do PIB traduz-se por força, num aumento da demanda 
energética, pois todo processo de produção de valor precisa de energia para se 
levar a cabo. (…) A RB é, portanto, uma medida crescentista que aprofunda ainda 
mais no problema ecológico e energético das civilizações tecnoindustriais. Por 
definição, é uma medida insustentável, e nenhum partido que a faz própria está 
a pensar nas consequências que acarreta, senão no seu rédito eleitoral. Quantos 
anos vão ser capazes de manter uma RB no atual marco de escasseza dos recursos 
naturais?

Lijó critica tamén a medida por reafirmar o poder do Estado (que el concibe indiso-
ciable do capitalismo) sobre a poboación “ao fazer depender o nível económico das 
famílias da sorte que esse Estado obtiver no cenário da economia mundializada” 
e por ser unha medida “anti-ética” que se despreocupa da orixe desa riqueza que 
pretende repartir. Asemade, ataca os fundamentos culturais (relacionándoa coa 
cultura alienada e consumista actualmente hexemónica) e tamén políticos da me-
dida pois, na súa opinión, “as desigualdades sociais não são fruto duma realidade 
económica adversa para a maior parte da sociedade, senão duma desigualdade 
política entre as elites governantes e as classes subalternas. (…) Logo o que está 
em jogo não é a diferença entre as massas monetárias das classes sociais, senão 
o exercício da soberania, isto é, a distinta influencia política das classes sociais.” 
Esta cuestión remítenos á cuestión da pseudodemocracia sobre a que hei volver ao 
longo do texto.

O activista Marcos Celeiro engade, co seu habitual ton cáustico, que a RB non é 
senón “mais papel-moeda do Monopoly, sem qualquer valor real, para contentar 
aos idiotas que acreditam na economica capitalista virtual”108, e pon así o dedo 
sobre a chaga do soporte físico da riqueza monetaria, que como xa se vén denun-
ciando amplamente nestes últimos tempos, é desproporcionadamente menor cá 
riqueza nominal circulante109. A RB, como ben din estes e outros críticos, non re-
distribúe riqueza real senón un trasunto virtual da mesma, sometido á inflación ou 
deflación que os que controlan a moeda na que se fixer efectiva esa RB quixeren 
permitir ou á que empuxar o devalar enerxético. E desa reflexión xorde, o que para 

107 Henrique Pérez Lijó: “Tudo contra a Renda Básica”, Praza Pública (01/06/14).

108 Nos comentarios ao pé do citado artigo do seu camarada Lijó.

109 Un exemplo: David Korten entrevistado en Amy Goodman & Juan González: “David Korten: ‘Agenda 
for a New Economy: From Phantom Wealth to Real Wealth’”, Democracy Now (26/01/2009). 



A ESQUERDA

ante o COLAPSO

da civilización
industrial

69

min constitúe a única posibilidade dalgo semellante á RB que fose viable, para o 
cal debería caracterizarse por:

a) Ser meramente un complemento doutra medida prioritaria: a repartición 
da terra ou a garantía do seu usufruto individual ou colectivo. É dicir, o 
concepto xa citado da leira básica, apoiado na constatación de que é a terra 
o medio de garantir a maioría das necesidades básicas humanas de carác-
ter físico: alimento, auga, vivenda, enerxía, roupa... A única RB que tería 
sentido sería, neste caso, para compensar aquelas situacións nas que fose 
imposible ou moi custoso fornecer directamente ese acceso á terra a unha 
determinada parte da poboación. Esta especie de Renda Básica da Terra 
(RBT) sería entón un xeito de que as persoas que non puidesen satisfacer 
as súas necesidades básicas de maneira directa co acceso a unha sufi-
ciente parcela de terra (idealmente traballada de maneira comunitaria) 
puidesen ter asegurado un instrumento de troco co que as satisfaceren 
indirectamente nun mercado comunitario.

b) Estar denominada non nas actuais moedas oficiais, senón nunha nova 
moeda social, controlada democraticamente, sen xuros e polo tanto non 
dependente do crecemento permanente da economía, respaldada pola 
produción real anual procedente desas terras comunais. As característi-
cas desa moeda deberían ser deseñadas de tal maneira que cumprise a 
función social de permitir a satisfacción de necesidades básicas a partir 
da terra comunal ou socializada.

c) O respaldo desa RBT, é dicir, a orixe da riqueza que axudaría a repartir, non 
sería outro cós produtos da propia terra socializada. A súa cuantificación 
(total redistribuído, importe que cada persoa recibir) partiría de paráme-
tros de contabilidade emerxética ao estilo dos propostos por exemplo por 
Howard T. Odum110 ou outros científicos e economistas ecolóxicos que 
abordan a cuestión do respaldo físico/enerxético real do diñeiro.

Finalmente, mencionarei que unha alternativa que se adoitar contrapoñer á Renda 
Básica é o concepto do traballo universal garantido, unha idea clásica da esquerda 
que se está a recuperar no debate político111 e que mesmo podemos atopar en 
certa sintonía con propostas aestatais como o Simpler Way de Ted Trainer, que 
hei describir nun apartado de seu. Porén, coido que esta proposta tampouco se 
dá liberado do mito do traballo tal e como se entende nas sociedades capitalistas 
industrializadas, e que o que fan é substituíren o patrono capitalista polo patrono 
estatal, é dicir, emprego público elevado á súa máxima potencia. O problema desta 
fórmula reside en que, na medida en que é emprego público, estaría de novo supe-

110 No seu libro A Prosperous Way Down: Principles and Policies, escrito con Elisabeth C. Odum (University 
Press of Colorado, 2001) e noutras obras súas.

111 Un exemplo témolo en Eduardo Garzón Espinosa: “Syriza estudia aplicar el Trabajo Garantizado 
en todas las regiones de Grecia”, El Diario (30/01/2015). Tamén é un dos 20 puntos que Riechmann 
propón para un “programa de transición poscapitalista” en Jorge Riechmann & Óscar Carpintero 
(2014): “¿Cómo pensar las transiciones poscapitalistas?” en Los inciertos pasos desde aquí hasta allá: 
alternativas socioecológicas y transiciones poscapitalistas, coordinado por Alberto Matarán, Jorge Rie-
chmann y Óscar Carpintero, Univ. de Granada / CICODE.
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ditado á supervivencia dun Estado complexo e capaz de recadar impostos dabondo 
e mais de dispor de materiais e de enerxía dabondo. Sen dúbida non é esta a me-
gaempresa que precisamos que nos contrate nos tempos que veñen. E tampouco 
se o obxectivo é —algúns dos que propoñen esta idea non o disimulan— reactivar 
a economía, o consumo e a recadación de impostos para o automantemento dun 
modelo insostible. 

Se falásemos de traballo comunitario (ou mellor: labores comunitarios112), organi-
zados autonomamente pola poboación de cada lugar como un elemento de auto-
suficiencia, e sen vencello cun salario, ou en todo caso remunerados con moeda 
social e ocupándose a xente en satisfacer as necesidades da súa propia comunida-
de, entón xa estariamos en parámetros moito máis interesantes e acaídos á nova 
civilización que precisamos. É dicir, nun modelo como o Simpler Way de Trainer ou 
como as cooperativas de autoemprego que xa nos anos 80 propuxera un dos pais 
da permacultura, Bill Mollison113.

“as conquistas sociais do estado do benestar poden e 
deben continuar”

Como veño dicindo, a esquerda adoita basearse en previsións sen base física acer-
ca da continuidade dos parámetros socieconómicos da Era da Abundancia. Así 
un economista coma Vicenç Navarro —referente en política económica da supos-
tamente novísima esquerda de Podemos— defende que un incremento continuo 
da produtividade podería soster indefinidamente un sistema de pensións como o 
actual. A esquerda segue a dar por suposto que os aparatos do chamado Estado 
de Benestar (sanidade pública, servizos públicos, servizos e axudas sociais diver-
sos, etc.) van poder seguir sendo viables indefinidamente, cando en realidade son 
directa ou indirectamente dependentes dun descomunal fluxo enerxético de orixe 
fósil para soster a súa complexidade e loitar contra a súa degradación entrópica. 
E non só iso, senón que, aínda por riba, dependen financeiramente duns ingresos 
estatais estables a través dos impostos, que á súa vez están en función do grau de 
crecemento do conxunto da actividade económica no país114. Por suposto isto non 
quere dicir que non exista, adicionalmente —superposta a esta—, unha ameaza 
de tipo político que leva ao espolio e desarticulación destes servizos, espolio que 
en realidade tampouco é alleo na súa orixe á situación de colapso capitalista que 
veño describindo, como ben apuntaban as anteriores citas de Doldán e Turiel e 
que mesmo algúns consideran que foi conscientemente planificado a partir da 

112 Coido que é moi útil no cambio de linguaxe que necesitamos, diferenciarmos sempre que for posible 
entre traballo (asalariado, mercantilizado) e labor (traballo non remunerado que se fai para cubrir 
as propias necesidades ou da familia, comunidade ou ecosistema, e que incluiría, ademais do labor 
comunitario, o doméstico, o reprodutivo, o de coidados, e o agrícola para autoabastecemento).

113 En Permaculture: a Designer’s Manual (Tagari, 1988), no capítulo máis directamente político da obra 
(p. 506 e ss.)

114 Remítome á gráfica no comezo do libro (fig. 1) para apreciar dunha maneira visual esa dependencia 
da abundancia enerxética.
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previsión capitalista dese colapso115. Pero, en calquera caso, se ha de seguir ha-
bendo un Estado (algúns dubidámolo á luz da enerxía que custa manter un aparato 
central nun territorio amplo, pero sobre isto volverei máis adiante) e se este ha de 
continuar a fornecer algún tipo de servizo público necesariamente máis modesto 
e eficiente, deberá ser un Estado que desligue a súa viabilidade económica da ne-
cesidade do crecemento económico —é dicir, un Estado Poscrecemento—, e deberá 
ser, antes que nada, un Estado que asuma a necesidade de decrecer ordeada-
mente e de maneira socialmente sostible: un Estado Decrecentista. Non ter isto en 
conta pode supor nin máis nin menos cá extinción política da póla das esquerdas 
que aposta polo Estado como vehículo para a transformación social, que non sería 
quen de sobrevivir ao colapso da estrutura política que lle dá sentido.

“a crise que a paguen os ricos”

...Ou dito doutra forma: que decrezan eles. Loxicamente, se non se entende a na-
tureza da crise nin a proposta que ofrece o Decrecemento, non se pode asumir a 
necesidade e mesmo a conveniencia de decrecer voluntariamente e canto antes. 
Algúns autodenominados comunistas mesmo teñen chegado a reaccionar contra 
a proposta decrecentista acusándoa de “pequeno-burguesa”, “reaccionaria”, “fas-
cista” ou, como pouco, de estar “ao servizo de escuros intereses”. Para formular 
o pagamento da crise nos termos da frase que encabeza este apartado, é preciso 
ter unha visión totalmente monetarista e non física da crise, da súa orixe e mais 
das súas consecuencias. Tamén se aprecia nesta postura un certo maniqueísmo 
nos que os demais sempre son os malos da película e nós non temos ningunha 
cota de responsabilidade, ou, máis rigorosamente, un mecanismo psicolóxico de 
defensa ante o estrés social do tipo busca de cabeza de turco ou chibo expiatorio: 
procuramos culpables da situación, sexan os capitalistas en xeral, os bancos, os 
políticos corrutos ou o goberno de turno, no canto de recoñecermos o problema 
de fondo do devalar enerxético e a fin da Era do Crecemento116. Así, pór todo o 
peso do cambio necesario no lado dos ricos resulta sumamente absurdo e revela 
a incomprensión do verdadeiro problema, porque mesmo que todos os millonarios 
do planeta decrecesen no seu consumo persoal de enerxía e recursos —como pa-
recen reclamar estes críticos dos que falo—, a repercusión sería mínima na actual 
carreira da nosa civilización cara ao colapso máis absoluto e brutal117. 

Esta confusión vén acompañada comunmente pola consideración do problema 
actual como un problema basicamente de repartición da riqueza, sen termos en 

115 Serva de exemplo Miguel Anxo Abraira: “Arredismo”, op.cit.

116 Lambert & Lambert: “Predicting the Psychological Response...”, op. cit.

117 O aspecto do consumo persoal directo das persoas de clase alta onde coido que podería haber unha 
diferencia máis notable con respecto ao consumo das outras clases sociais sería no transporte, se 
aceptamos que o uso da aviación que realizan é moito máis frecuente e, ao ser habitualmente en 
jets privados, tócanlles máis toneladas de combustible por persona e ano cás clases populares que 
viaxa en avións con máis prazas, menos veces ao ano e en menor porcentaxe. Aínda así, a marxe que 
terían para decrecer, polo que lles corresponde no consumo actual aos jets privados, sería tan só do 
10% do consumo total mundial de combustibles para aviación (Robert Rubenstein: “Private Jet Fuel 
Consumption Vs. SUV Jet Fuel Cost”, eHow, sen data). 
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conta que ademais dunha acaparación cada vez meirande e máis inxusta da súa 
parte da torta macroeconómica por parte dos plutócratas, a torta está a minguar 
inexorablemente. E iso cambia totalmente as regras do xogo histórico que co-
ñeciamos, no que “o pacto non escrito que se deu entre as clases traballadoras 
e o gran capital desde o asentamento do capitalismo se baseou na mellora das 
condicións de vida material da poboación”118. Ou, visto doutra forma, a conniven-
cia/convivencia entre traballo e capital, chega á súa fin. E debemos lembrar que 
o decrecemento que propomos non é homoxéneo e si, por contra, adaptadamente 
asimétrico, para que decreza máis quen máis se extralimitara con respecto ao que 
pode aturar o planeta; e aí, como é lóxico, halles tocar decrecer moito máis aos 
países máis consumidores, máis contaminantes, pero tamén ás organizacións, lo-
calidades, familias e individuos. Nese sentido os ricos pagarán máis, claro, aínda 
que pagar teremos que pagar todos, sobre todo as persoas que estamos a consu-
mir per capita por riba desa media, se queremos permitir que as que consomen 
aínda por debaixo poidan mellorar cuantitativamente o seu nivel de vida. É preciso 
que comecemos a considerar non só as desigualdades económicas entre países e 
clases sociais, senón tamén, e principalmente, a desigualdade no consumo ener-
xético para buscar a igualación dos consumos e sobrevivirmos todos nas mellores 
condicións posibles e sen hipotecarmos os recursos que deberán sustentar as 
xeracións vindeiras119. 

Para isto non hai que perder de vista que o final da Era do Crecemento implica 
que as desigualdades non poderán ser aminoradas pola proverbial marea que 
sobe todos os barcos: cando se comprenda que a marea non vai volver subir, a 
desigualdade aparecerá con toda a súa crudeza. Isto semella resultarlle difícil a 
certa esquerda enrocada en posturas obreiristas e antiecolóxicas nas que a loita 
de clases é a única realidade subxacente a todo. Como acertadamente o expresa 
Miguel Anxo Abraira120:

Compre pois repensar a loita de clase e pasar a entender esta non como a nece-
sidade de mellorar as nosas condicións de vida material (saco desta afirmación 
aos excluídos e marxinados sociais) senón como unha loita pola repartición da 
riqueza material onde o obxectivo non sexa que todos vivamos mellor día tras día 
senón o establecemento de regras da repartición equitativa dos bens materiais e 
de xustiza social en base a aceptación dos límites do planeta pois hoxe vimos nel 
uns 7.200.000.000 de conxéneres e os recursos do planeta non dan nen sequera 
para que todos e todas poidamos vivir coas condicións materias coas que vive a 
clase media Galega.

Esta cuestión relaciónaa Xoán Doldán coa cuestión xa mencionada da superpo-
boación, cunha advertencia121:

118 Abraira: “Arredismo”, op.cit.

119 Teñen salientado autores como Xosé Veiras (2015) que o socialismo de tipo produtivista só pode 
ser “superficilamente ecoloxista” e que non soamente é “cego ante os límites ambientais” senón 
“despreocupado pola xustiza entre xeracións”.

120 Ibid.

121 Com. pers., 23/02/2015.
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Unha cousa é sermos conscientes de que a desigualdade é unha realidade difícil 
de cambiar e que mesmo se incrementará, e outra que pola súa complexidade, 
tiremos pola vía do control demográfico e deixemos a cuestión da igualdade de 
lado. Debemos preguntarnos: cantas vidas salva prescindir dun iPad, dun automó-
bil, dunha táblet ou dunha viaxe rápida para ir de compras de fin de semana a 
Londres? Cantas vidas hai que sacrificar por non renunciarmos a nada?

A posición de a crise que a paguen (só) os ricos non deixa de amosar outro exemplo 
máis de disonancia cognitiva: certos militantes e pensadores de esquerda non son 
quen de integrar o coñecemento do Teito do Petróleo e da crise entrópica da nosa 
civilización no seu paradigma mental, ese esquema co que explican e interpretan 
o mundo; así pois, limítanse a se aferrar ás súas posicións coñecidas e negar a 
realidade que non lles encaixa na súa representación previa, mesmo insultan-
do e atacando os mensaxeiros desa teimuda realidade122. Néganse a pensar na 
posibilidade do colapso, simplemente desbótano porque non o dan encaixado na 
imaxe que eles teñen de cómo funciona o mundo. Non fan o esforzo de comprobar 
que, no fondo, as bases ideolóxicas da esquerda non son en absoluto incompati-
bles coa termodinámica, e que, de feito, se volvemos aos autores de referencia 
tamén para esta esquerda, atoparemos unha comprensión menos cegada pola 
exuberancia enerxética do século XX acerca da maneira en que funcionan as civi-
lizacións humanas. Aínda que, como nos lembraba nunha ocasión o ecosocialista 
Xoán Hermida123, tampouco podemos crer que Marx chegara a ser tan preclaro 
como para anticipar a terrible situación na que nos íamos atopar cento trinta 
anos despois do seu pasamento, e que non deixaba de ser fillo intelectual desa 
Ilustración que non concibía que existisen límites á explotación da natureza polo 
ser humano124.

Xa que a crise é antes de nada enerxética, non podemos eludir a nosa parte de 
culpa, pois facemos parte dun sistema de traballo-crédito-consumo que engole 
cantidades devastadoras de enerxía e materiais, producindo millóns de toneladas 
de residuos, modificando dunha maneira suicida o propio clima e outros aspectos 
da biosfera da que dependemos. Recoñezámolo dunha vez: somos corresponsa-
bles da creación do Antropoceno125, somos partícipes do camiño a Tanatia126, somos 
unha peza imprescindible para que este sistema esgote os recursos do planeta. 

Explicaba Doldán que: 

122 Segundo Lakoff (citado en Subiela, 2013, p. 46): “A verdade, para ser aceptada, ten que encaixar nos 
marcos [conceptuais] da xente. (…) Se os feitos non se axustan aos marcos, a xente quedará cos seus 
marcos (que está fisicamente nos seus cerebros) e ignorará, esquecerá ou razoará en contra dos 
feitos. Os feitos teñen que estar enmarcados de maneira que teñan sentido e poidan converterse 
en elementos do razoamento.” Por iso fala tamén Yayo Herrero de que cómpre traballarmos cos 
“imaxinarios dominantes” (Herrero et al., 2015).

123 Nun comentario no meu blog De(s)varia materia.

124 Altvater: “¿Existe un marxismo ecológico?”, op. cit.

125 https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropoceno

126 Alicia Valero & Antonio Valero (2014): Thanatia: the destiny of the Earth’s mineral resources, World 
Scientific Publishing.
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os consumos non son todos iguais, como non o son as rendas nin a súa orixe, e, evi-
dentemente, as responsabilidades non son todas iguais, porque quen ten o poder 
económico é capaz de crear dinámicas contra as que apenas poden loitar os de-
mais e menos aínda mudar. Pero tampouco poderiamos afirmar a ausencia de res-
ponsabilidades asociada a unha clase proletaria que, renegando da súa condición, 
procura a súa liberación a través do consumo. E teñen razón aqueles que piden que 
decrezan os ricos porque o decrecemento non significa que todos deban reducir 
o seu consumo nun 10%, por exemplo, senón que uns deberían facelo nun 40%, 
outros nun 30%, outros nun 10% e outros, quizás, aumentalo nun 7%. Pero non 
só é unha cuestión de clases, burquesía-proletariado, senón tamén de pobos, de 
estados… porque, guste ou non, moitos proletarios dos EE.UU., por caso, teñen un 
consumo material que para si quixeran 100 proletarios doutros países, e o peor que 
ese consumo material ás veces é por expropiación xa que moita desa produción 
consumida é grazas ao que se furtou en terceiros países (por mans da burquesía, 
claro está). A solidariedade de clase tamén debería pasar por concienciarse do pa-
pel que o consumo material dun país ten na explotación dos outros, mesmo cando 
todo isto obedece á lóxica de acumulación capitalista. Sabémolo, a alienación da 
clase traballadora por mor da existencia dunha propiedade privada dos medios 
de producion causa estas cousas. Mais, deberemos agardar a liberación proletaria 
mundial para manifestar esa solidariedade?. Non son estas denuncias formas de 
facer ver as contradicións do sistema?

Polo tanto non podemos lavar as mans e dicir que a crise a paguen só os plutó-
cratas, xa que a súa cota de consumo persoal directo é ridícula comparada coa do 
conxunto das nosas sociedades industrializadas, e pagaren este pequeno conxun-
to de seres humanos (o famoso 1%, que nin tan sequera chega en realidade a ser 
tanto) cunha redución do seu nivel de vida ou de riqueza deixaría, nese sentido, a 
ecuación do colapso inalterada e non impediría que acabásemos pagando ao final 
un altísimo prezo o resto da humanidade actual e futura. 

Haberá quen mesmo bote cálculos para avaliar a parte que lles tocaría decrecer 
aos ricos a partir da relación que estabelecéramos anteriormente entre o PIB e o 
consumo material e enerxético. Se partimos das informacións que nos comparan 
a riqueza das elites en termos coma “o patrimonio total dos 1.645 milmillonarios 
do planeta que computa a revista Forbes suma hoxe 6,4 billóns de dólares, can-
tidade equivalente á suma do PIB de Italia, Rusia e India”127 (é dicir, máis do 8% 
do PIB mundial), estaríamos caendo nunha confusión que non axudaría a calcular 
en qué medida o decrecemento no consumo persoal dos membros desta elite 
capitalista podería supor unha diferenza no camiño cara ao colapso. Isto é así 
porque, se ben o patrimonio si que é orixinado por un consumo —e, nese sentido, 
é enerxía acumulada: a plusvalía apropiada polos grandes capitalistas ten un co-
rrelato cálculable en enerxía que nalgún momento foi consumida—, se medimos 
unha riqueza pola porcentaxe ¿equivalente? do PIB mundial, estamos mesturando 
cousas distintas: por unha banda riqueza xerada (e apropiada) durante un periodo 
indeterminado de tempo —que pode ser desde varios anos (para os novos ricos) 
ata varias xeracións (para os millonarios fillos e netos de millonarios)—, con pro-
dución realizada só durante o último ano, pola outra. Non é comparemos peras 
con mazás, senón que máis ben estamos a comparar as mazás coas terras e as 

127 Estela S. Mazo: “Así fue 2014 para los hombres más ricos del mundo”, Expansión (05/01/2015). 
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maceiras que se foron comprando durante décadas cos beneficios das mazás; e 
do que estamos a falar é que as mazás no mundo xa non van chegar para todos. É 
dicir, que non podemos concluír desa comparación riqueza/PIB que os ricos sexan 
responsables do 8% do consumo mundial de enerxía, por usar a cifra referida. En 
todo caso, esa riqueza medida en termos monetarios representaría unha enerxía 
xa consumida, e polo tanto sobre a que non podería actuarse á hora de formular 
políticas de descenso no consumo enerxético actual e futuro (como facermos para 
nos apañar entre todos con menos mazás cada ano, por seguir co meu símil). 

O que si sería útil para podermos medir ata qué punto tería a xente máis rica 
que decrecer no seu consumo (porque se falamos de repartir a súa riqueza pa-
trimonial e os seus medios de produción —no símil, repartir os pomares— xa é 
outra cousa, non exactamente decrecer) sería coñecer os gastos anuais de cada 
un(ha) deles, que seguramente son elevados, máis non tan desproporcionada-
mente maiores aos da poboación media dos países industrializados, como si é no 
caso do seu patrimonio, que é a magnitude que vemos en ocasións reflectida nos 
medios de comunicación128. Isto é: cando falamos de políticas de Decrecemento 
convén separarmos con claridade e rigor, riqueza (patrimonio) de consumo. O 
Decrecemento fala principalmente de consumo, e a esquerda tradicionalmente se 
centra na cuestión da propiedade, do patrimonio; e isto é, precisamente, porque 
non acha que haxa un problema co nivel consumo. Ambas as dúas cousas están 
inevitablemente unidas, por suposto, máis non deben ser confundidas, do mesmo 
xeito que non debemos confundir enerxía consumida con emerxía embebida nun 
determinado capital físico posuído por estas grandes fortunas. 

Por non falarmos do feito de que moita desa suposta riqueza que posúen puider 
moi ben non ter ningún soporte físico (enerxético, material) por tras, como xa 
apunto no apartado “...e para quen non tiver traballo, unha Renda Básica”. Cando 
unha persoa traballa unha hora por 5 ou 10 euros, hai unha enerxía real por tras 
deses cartos, medible cando menos polas calorías que gasta esa persoa; cando os 
emprega despois en mercar comida, hai enerxía representada por esa operación 
(e emerxía contida nos alimentos), procedente do sol que fixo medrar os alimentos 
e mais dos combustibles fósiles e horas de traballo humano empregados no sis-
tema agroindustrial que os levou da terra ata o supermercado. Mais, que emerxía 
hai contida nos billóns de dólares que circulan, boa parte deles en mans destes 
plutócratas, en forma de bits polas redes interbursátiles mundiais en forma de 

128 Unha maneira bastante aproximada de coñecer o nivel de consumo enerxético e material das per-
soas é a súa pegada de carbono. Pero se a analizamos por países (http://www.carbonfootprintofna-
tions.com) veremos que na Galiza é de 12,6 toneladas, o cal representa por exemplo máis de 6 veces 
a dos habitantes do Brasil (Veiras, 2015). Xa que logo, se alguén defende que a crise a deben pagar 
os ricos, decrecendo eles, habería que dicirlle que os ricos somos a inmensa maioría dos habitantes 
dos países industrializados, é dicir: eses ricos que teñen que decrecer, somos nós. Se nos fixamos nos 
niveis de emisións dentro de cada país veremos que, en efecto, as emisións das familias españolas 
cun nivel de renda máis alto (o 10% máis alto) só emiten 28,6 toneladas, é dicir apenas 2,3 veces 
as emisións medias no país (Díaz, 2014). Obsérvase, logo, que as diferencias dentro de cada país 
non son tan relevantes como as diferencias entre países, e que en consecuencia os ricos en termos 
enerxéticos non son tanto as persoas pertencentes ás clases altas de cada país senón a maioría da 
poboación dos países máis industrializados e consumistas, tamén con grandes diferencias entre 
cada país: así, as emisións dunha persoa estadounidense son aproximadamente o duplo das dunha 
persoa galega.
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activos financeiros? O consumo que realizamos a cotío as camadas populares, 
polo tanto, coido que é moito máis real en termos enerxéticos, ca moita desta 
suposta riqueza financeira e monetaria en mans da clase capitalista. 

Sobre o que sen dúbida cabería actuar —e aí deberiamos concordar tanto decre-
centistas coma as esquerdas clásicas— sería sobre o poder que ese patrimonio, 
esa riqueza —real ou non— posuída —que non consumida— por estas persoas, 
exerce sobre o propio sistema metabólico industrial-capitalista. Por referime de 
novo ao símil da produción de mazás: só tendo o control dos pomares poderemos 
exercer un control sobre como organizar o decrecemento da súa produción129. Así, 
na medida en que ese poder for devolto ás poboacións, terían estas na súa man 
determinar os consumos. Falo, claro está, de democracia económica e de sobe-
ranía enerxética. Isto é algo obvio: ter o poder económico-financeiro, hoxe en día, 
equivale a ter os mandos da Megamáquina, e parte dese control é precisamente 
sobre o seu propio funcionamento termodinámico. Así é que, por medio da in-
dustria do marketing e dos medios de comunicación dos que son propietarios, as 
elites capitalistas inflúen enormemente nos consumos da poboación, nun sentido 
ou noutro; por medio dos lobbies, son quen de determinar as políticas agrarias 
e industriais, e mais a lexislación que favoreza ou impida a autosuficiencia das 
persoas, por exemplo. Retomando unha frase de Doldán citada nos parágrafos 
previos: “quen ten o poder económico é capaz de crear dinámicas contra as que 
apenas poden loitar os demais e menos aínda mudar”. Así, máis ca dicir que de-
crezan os ricos, deberiamos mellor dicir: que nos devolvan o poder para facilitar que 
decrezamos todos, que é o que realmente precisamos.

Os que non estamos incluídos nese grupiño das grandes ou pequenas fortunas 
debemos recoñecernos, en definitiva, como parte do problema e asumir a parte 
de transformación que nos toque nas nosas vidas persoais, nas nosas familias e 
organizacións, nas nosas comunidades... non só por xustiza e pola moralidade 
de renunciar a sermos ladróns dos nosos propios fillos e netos, senón tamén por 
pragmatismo: porque é a mellor maneira de prepararnos e aumentar as nosas 
probabilidades de sobrevivir ao colapso. 

Finalmente, as persoas que denunciamos a inviabilidade das políticas clásicas da 
esquerda ou das vías xerais da sociedade industrializada tampouco deberiamos 
aceptar que se nos exixan “solucións” aos que presentamos o problema, porque a 
nosa función é a de advertir de que por este camiño imos moi mal. Será responsa-
bilidade de todos buscarmos vías alternativas, sobre todo daqueles que, coa súa 
participación na vida política, asumen de partida a carga desa responsabilidade e 
dese compromiso social.

129 Recoñezo que o símil, ao tomar como base unha produción renovable como é a produción dunha 
froita, pode parecer non demasiado acaído para o contexto do que vimos falando, marcado preci-
samente polo esgotamento das fontes enerxéticas non renovables. Mais coido que serve abondo á 
función explicativa que busco neste caso. Tamén podería ter falado no canto de pomares e mazás, 
de pozos petroleiros e gasolina, o cal sería seguramente máis axeitado. Ou podemos simplemente 
pensar que se houbo superabundancia de mazás foi porque tiñamos fertilizantes de orixe fósil que 
agora se esgotan, e así xustificarnos dentro do propio símil a necesidade do Decrecemento.
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“primeiro hai que facerse co poder”

A teima estratéxica de parte da esquerda coa consecución de hexemonías e de 
toma do poder por vías reformistas ou revolucionarias (o eterno debate), debe ser 
reavaliada á vista do timing previsto do colapso socio-ecolóxico que xa comezou. 
Hoxe mesmo podemos dicir que xa deixou de ser ese un debate realista, á vista 
de que a urxencia da acción non deixa espazo á vía reformista, moi desacredi-
tada xa de por si polos negativos resultados sociais obtidos polos seus adalides 
socialdemócratas, que parecen rexordir agora ao noso redor con aureolas de 
radicalidade populista baixo mercadotécnicos nomes coma Podemos. Pero, por 
desgraza para a esquerda política, a xeoloxía tampouco agarda por revolucións nin 
por construcións de maiorías sociais para creba democrática ningunha, por usar a 
frase tan do gusto de Xosé Manuel Beiras. E a xeopolítica aínda agarda menos. O 
decrecemento traumático témolo aquí xa, e a clase traballadora —a que debería 
ser protagonista do cambio histórico devecido pola esquerda— está moi lonxe de 
facerse co poder antes de deixar de ser, pola forza dos feitos, traballadora (vid. 
supra “O referente debe ser a clase traballadora”). Quere a esquerda estatalista 
controlar e organizar a produción, repartir a riqueza desde riba, pero antes de 
conquistar o poder preciso para o facer está xa a presenciar como eses mecanis-
mos de produción e de control, esa mesma riqueza, o propio mecanismo estatal 
desaparece diante dos seus ollos, en parte esborrallado pola crise enerxética e 
en parte esnaquizado pola rapina capitalista. Probablemente mesmo perda de 
contado as escasas vías de acceso (electorais) para chegar a ese control, se as 
democracias parlamentarias burguesas ceden paso a sistemas máis autoritarios 
e con (aínda) menos liberdades e garantías xurídicas, algo máis que probable130.

O científico Carlos de Castro, dirixíndose ás esquerdas clásicas, pon unha imaxe 
moi ilustradora da situación e que ten un claro paralelismo cunha das imaxes que 
eu empregaba ao comezo deste ensaio131:

Nosotros estamos gritando fuego mientras vosotros decís que hay que calmar la 
sed de la gente, o si quieres, vosotros queréis como nosotros que no se discrimi-
ne entre la primera clase y la tercera clase del Titanic, y nosotros decimos que ya 
hemos chocado con el iceberg. Es verdad lo que decís de estrategia para llegar al 
poder para cambiarlo y luego tratar de apagar el fuego. Pero nos surge la pregunta, 
creemos que lícita, de si durante ese tiempo que nos hacemos con el control del 
barco para llevar a los camarotes de segunda a los de tercera, no estaría mejor 
dedicarlo a convencer a la gente de que el barco se hunde y que en vez de ir a los 
camarotes de segunda hay que organizarse en los botes salvavidas.

Por descontado que non pretendo con isto que desbotemos a cuestión do poder 
político cando falamos de Decrecemento ou da necesaria resposta diante do co-
lapso, nin moito menos (vid. infra a miña crítica a un decrecemento non artellado 
politicamente). Non o fai tampouco Ted Trainer, quen aposta por un modelo ins-
pirado polo comunismo libertario e apegado ao local, aínda que na miña opinión 

130 Insisto acerca deste perigo noutros apartados do presente ensaio, sobre o que tamén recomendo ler 
o apartado “Un perigo moi real” na Guía para o descenso enerxético, op.cit.

131 No xa devandito comentario no blog de Última Llamada.
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falle á hora de availiar o nivel de violencia que aínda pode exercer un capitalismo 
ferido de morte. Lamentablemente si que é furtada en boa medida esta cuestión 
en movementos de meirande éxito (dentro do minoritario) coma as Transition 
Towns, que lideran a nivel mundial a resposta práctica contra o colapso enerxéti-
co-ambiental con iniciativas en centos de localidades de varios países132. E neses 
casos é pertinente unha crítica á proposta como insuficiente, por suposto, pero 
non podemos criticar todas as propostas de acción conscientes do colapso entró-
pico só porque algunhas deixen de lado a cuestión do poder político, da mesma 
maneira que non podemos aceptar limitarnos ás que condicionen toda acción a 
unha previa consecución dese poder político. Eu persoalmente son partidario de 
combinarmos a proposta decrecentista máis consciente do significado do Peak 
Oil con modelos de democracia directa local, como fan Carlos Taibo e o propio 
Ted Trainer, adaptados ás características de cada cultura e sociedade. Agora ben, 
hai estudos que indican que precisamente nas situacións de grave crise é cando 
menos probable é que se facilite isto desde as institucións, e xa que logo habería 
seguramente que acometer esa construción de democracia directa integramente 
desde a base social133. Tamén hai autores que apuntan a que precisamente os 
conflitos produtivismo/Decrecemento e democracia representativa/directa (que 
é visto desde a óptica anarquista como autoritarismo/autoxestión) están moi in-
terrelacionados, como demostraría o rexeitamento da esquerda produtivista aos 
modelos de democracia directa134. Tamén considero necesario vincularmos esa 
democratización radical coa profunda mudanza no imaxinario colectivo da que hei 
falar repetidamente neste texto.

Citarei in extenso, pola súa pertinencia, o resumo que fai Ted Trainer da estratexia 
que propón e o seu fundamento135:

Os fallos do sistema capitalista-consumista non poden ser arranxados dentro de 
ou por unha sociedade dirixida polo crecemento, polas forzas do mercado, a pro-
dución motivada polo lucro nin pola opulencia desa sociedade. Estas son as causas 
dos problemas mundiais de sostibilidade e de xustiza. As implicacións dos límites 
ao crecemento son radicais.

Temos que atopar maneiras de vivir que impliquen moito menores niveis de produ-
ción e consumo cós que temos agora nos países ricos; coido que por baixo de 1/5 

132 O web de referencia é https://www.transitionnetwork.org/. Segundo me informa Juan del Río, un 
dos coordinadores do movemento en España, por todo o territorio do Estado Español pode haber 
aproximadamente uns 55 proxectos que implican cada un deles entre 5 e 60 persoas (com. pers., 
04/02/2015). Vid. tamén como referencia o seu recente libro Guía del movimiento de transición (Icaria, 
2015).

133 “Durante épocas de crise percibida, as comunicacións verticais tenden a diminuír e os grupos de 
dirixentes tipicamente non procuran inputs para os procesos de decisión procedentes dos individuos 
de status máis baixo.” Torrance (1954), citado en Lambert & Lambert: “Predicting the Psychological 
Response...”, op. cit.

134 Gilson Moura Henrique Junior: “O ir e vir, a esquerda, os partidos, o governo, Kobane e a Grécia” en 
Anarquia ou Barbárie (03/02/2015).

135 Ted Trainer: “O obxectivo non é loitar contra a sociedade capitalista, senón construír a súa alternati-
va”, VesperaDeNada.org (04/01/2012). Está en preparación a tradución ao castelán (co título de La Vía 
de la Simplicidad) do libro onde debulla a súa proposta política: The Transition to a Sustainable and Just 
World.
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dese nivel. Pero isto implica eliminar en boa medida as economías do crecemento, 
opulentas, mundializadas e altamente industrializadas.

É un desafío especialmente para a esquerda que non poidamos ter unha sociedade 
centralizada; a escaseza de recursos e enerxía que se achega fará iso inviable. 

O que quere dicir todo isto é que a sociedade de consumo non pode ser reformada 
para ser sustentable ou xusta; debe ser substituída en boa medida por unha socie-
dade con estruturas fundamentalmente diferentes.

(…)

O Simpler Way [o camiño da sinxeleza, proposta social e política de Trainer] é 
unha visión dunha sociedade baseada en estilos de vida non opulentos a partir 
de economías locais pequenas e moi autosuficientes rexidas por control local 
participativo e non dirixidas por forzas de mercado ou polo ánimo de lucro, e que 
non tivesen crecemento económico. Fai falta unha mudanza cultural enorme para 
afastarnos da codicia individualista e competitiva.

(…)

O obxectivo non debe ser as empresas ou a clase capitalista. (…) O grupo onde está 
o problema, a chave para a transición, é a xente en xeral.

(…) Xa que logo é unha batalla de ideoloxía e de concienciación. Temos que axu-
dar á xente a ver que é precisa e atractiva unha mudanza radical, de xeito que se 
boten entusiasmados a construír novas economías locais sobre principios maior-
mente colectivos.

(…) A maior parte das estratexias, incluíndo as de esquerda verde e vermella ao 
igual cás estratexias convencionais, están erradas. O obxectivo esencial non é loitar 
contra a sociedade consumista-capitalista, senón construír a alternativa a ela.

Non se pode acadar a revolución desde riba, nin polos gobernos, nin por partidos 
verdes ou revolucións proletarias. Isto só pode ser unha transición desde baixo 
liderada por xente do común que busque a maneira de facer viables dun xeito 
cooperativo as súas comunidades locais, a medida que a economía mundial vaia 
fallando en fornecer o que precisan.

Os movementos das ecoaldeas e das Cidades en Transición comezaron esta mu-
danza xeral, pero as iniciativas locais de autosuficiencia, como as hortas comuni-
tarias ou a Permacultura deben incorporar a conciencia de que as reformas que se 
fagan a unha sociedade consumista-capitalista non poden traer unha sociedade 
sostible e xusta.

Non se pode conseguir nada significativo e perdurable a non ser que se entenda 
claramente que os nosos esforzos nestas iniciativas locais son os primeiros pasos 
da substitución final desta sociedade por unha que non estea dirixida polo merca-
do, o beneficio, a competencia, o crecemento ou a opulencia. Esta conciencia está 
lonxe de ser suficientemente evidente nas actuais iniciativas ecoloxistas.

Así que lle digo á xente de esquerda: queredes liberarvos do capitalismo? Entón 
o máis subversivo que podedes facer é unirvos aos movementos das Cidades en 
Transición… e laborar para ampliar a súa visión actual demasiado estreita e 
concienzudamente reformista… para incluír a necesidade de substituír o capita-
lismo… así como o crecemento e o mercado e todas as forzas movidas polo lucro 
ou a opulencia. 



 Unha esquerda
  postindustrial?

cap.1

80

Doldán, por contra, é da opinión de que o modelo si que pode en teoría ser arte-
llado desde riba, pero tamén desde baixo, sen agardarmos á famosa acumulación 
de forzas prerrevolucionaria:

Nós queremos que esa transformación inevitable se faga de forma democrática e 
colectiva, algúns mesmo nos atreveriamos a dicir que de forma comunista. E por 
iso falamos de decrecemento, para sacudir as conciencias, non para pedir sacrifi-
cios fatuos senón para dicirlle á xente que debe tomar e esixir o control das cousas 
e non agardar solucións máxicas de ningún tipo, que o mundo non volverá a ser 
como era, e que non se transformará só por desexalo, porque é hora de tomar o 
poder: o poder para tomar decisións democráticas, para decidir como queremos 
que se organice esa sociedade que vai vir e que non é a promesa dun paraíso 
proletario onde reinará a felicidade, senón a que xa se está a construír. Non es-
tamos diante (hai que dicilo?) de cambios eventuais e pasaxeiros, estamos diante 
dun auténtico programa de reorganización social e económica que xestione este 
cambio sen a participación dos pobos. Podemos seguir múltiples camiños, agardar 
a facernos co control de todo, por exemplo, ou podemos ir construíndo redes, xun-
tando experiencias, facendo nacer desde abaixo esa nova sociedade á imaxe do 
que nos parece mellor e procurar que se vaian sumando máis e máis persoas a ese 
proceso. Non se trata, pois, da procura de solucións individuais senón colectivas, 
mais consideramos que os individuos terán que ter conciencia de si mesmos e dos 
problemas que están a suceder, e convencerse da necesidade de xuntar forzas para 
colectivamente construír, coa urxencia que se require, este novo mundo. Como 
tamén diría o compañeiro Manuel Amigo, sen necesidade de que a colectividade 
sexa pastoreada. 

Son numerosos os autores que nos advirten, como Teresa Moure, do erro que 
supón esperar á vía institucional136:

Não podemos esperar leis promulgadas pelos parlamentos numa direção ecologi-
camente transformadora sabendo que o poder tende a estabelecer cumplicidades 
com o capital e a aceitar a “sustentabilidade” no sentido superficial de maquila-
gem que não questione a ordem de coisas estabelecida. A transformação social, 
necessária, surgirá de construirmos uma cultura política ecológica de base popu-
lar, amparada no desejo coletivo de resistirmos frente à globalização e marcada-
mente decrescentista. 

Ademais, optar por tomar o poder implica que acreditamos en que temos capa-
cidade de controlar a Megamáquina, como diría Lewis Mumford e repiten hoxe 
Latouche e outros. Pero son numerosos os autores que cren que esa ilusión de 
control é sumamente perigosa, e forma parte do problema político-cultural que 
nos ocupa. E nesa posición atopamos actualmente a xente como o colectivo Dark 
Mountain Project, e en certa medida tamén a Jorge Riechmann137 quen nos advirte 
sen medias tintas: “El derrumbe de la Megamáquina será —lo sabemos— una 

136 Teresa Moure: “Este reto ético é crucial na historia da humanidade”, Galiza.posPetroleo.com 
(24/10/2013). O texto foi ampliado e incluído posteriormente baixo o título de “Para quando o pe-
tróleo se esgotar” en Politicamente incorreta: ensaios para um tempo de pressas (Através, 2014), pp. 
227-233.

137 Vid. a súa citada presentación “Transiciones y colapsos...”.
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espantosa tragedia; cabe trabajar por reducir en lo posible la inconcebible masa 
de sufrimiento —tanto el humano como el de las demás criaturas.”

Quero determe brevemente, para rematar este apartado, nun dos clásicos me-
canismos cos que pretende exercer certo control a esquerda tradicional, un 
mecanismo revolucionario e de contestación social: a folga ou greve. Xa falei an-
teriormente de que non só non podemos esperar que a clase obreira sexa a prota-
gonista dunha soñada toma revolucionaria do poder, senón que se irá esfarelando 
rapidamente como propia clase proletaria, arrastrada pola progresiva creba de 
sectores industriais enteiros. 

Sumado a isto, xa hai tempo que vivimos instalados na época da sociedade de 
consumo (a fase final dentro da época industrial) onde o terreo de batalla social 
coido que non debería ser (só) a rúa e a fábrica, senón principalmente o super-
mercado. A folga de consumo permanente podería ser entón unha ferramenta da 
loita de clases que superase en efectividade a folga laboral, e —o máis importan-
te— nos servise como práctica transformadora (nese sentido, revolucionaria) ao 
nos obrigar a desvincularnos das cadeas de subministración de bens de consumo 
e desta maneira, en boa medida, tamén do propio capitalismo. Neste sentido non 
só é unha loita contra o capitalismo senón tamén contra a civilización industrial, 
que é necesariamente a civilización do consumismo, e nos conecta con propostas 
de sabotaxe civilizatorio —das que xa iremos falando neste libro— como as de 
Derrick Jensen (Deep Green Resistance), Keith Farnish (Underminers) ou mesmo 
ultimamente cun radicalizado (?) David Holmgren (Crash on Demand). Deixarmos 
de mercar ás grandes empresas —que son a fin de contas as que determinan 
a política económica— mediante un boycott selectivo, podería ter un meirande 
efecto que deixar de traballarmos un día en todas as empresas ou protestar na 
rúa diante do goberno monicreque de turno, ademais de ser algo ao alcance de 
todos e todas: persoas desempregadas e traballadoras, contratadas fixas e pre-
carias, do campo e da cidade. Este sería só un paso (iso si, estratéxico) nun plan 
de abandono masivo da mecánica capitalista, que combinado coa autoxestión a 
todos os niveis da vida social, co abandono do sistema financeiro comenzando 
pola banca non-ética, coa autoprodución de alimentos e coa economía alterna-
tiva para fornecernos doutros bens básicos mediante troca, bancos de tempo e 
moedas complementarias/alternativas, pode ir creando o modelo que substitúa 
na práctica —sen esperarmos máis, sen demandarllo a ninguén— un capitalismo 
agoniante pero aínda mortífero. A verdadeira folga revolucionaria é comezarmos 
a vivir sen capitalismo, como nos din Ted Trainer, Enric Duran e outros, algo que 
ademais, estamos vendo que teremos que facer antes ou despois. En sintonía con 
esta visión dicía un membro do colectivo neorrural Pumido ao Natural referíndose 
a un mecanismo complementario ás folgas: as manifestacións138...

a gente sai nas manifestaçons para apostar por um modelo que está morto. Que-
rem volver ao de antes, nom há interesse por gerar umha alternativa. O movimento 
mais clássico está mui associado a isto, mas é umha perspectiva bastante niilista. A 
luita está na autossuficiência.

138 Olga Romasanta: “A Galiza pós-petróleo, de carne e osso. Conversa com os integrantes do projeto 
Pumido ao Natural”, 15/15\15 (14/01/2015).
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Como confirma Trainer, en referencia á integración desta visión do poder do 
non-consumo na súa proposta política: “podemos dicilo deste xeito: a ameaza mar-
xista ao capitalismo é a folga, é dicir, a ameaza de retirar a forza de traballo, pero o 
Camiño da Simplicidade ergue unha ameaza máis temible: a ameaza de retirar as 
nosas compras.”139 Podemos trocar, logo, a chamada á revolución e dicir, como reza 
unha viñeta súa: “Revolucionarios... ás barricadas! ás hortas comunitarias!”

“hai que manter e reforzar o estado”

Na situación actual prácticamente todo o espectro da esquerda estatalista (desde 
a socialdemocracia ata os partidos comunistas clásicos) non só non se despren-
de da súa aposta pola institución estatal, senón que mesmo a reforza, e diante 
do proceso privatizador (que máis ben deberiamos cualificar de espoliador) e do 
acoso dos mercados capitalistas, seguindo a súa lóxica inconsciente do rumo en-
trópico da nosa civilización, defenden un mantemento do Estado principalmente 
na súa faciana de Estado do Benestar. Pero cómo defendermos algo de tal comple-
xidade que non podería ser mantido nunha sociedade dunha baixa dispoñibilidade 
enerxética? Como facer depender toda a nosa acción política dunha entidade que 
vai resultar enerxeticamente inviable a medio prazo? Como pensamos redistribuír 
a riqueza mediante a prestación de servizos públicos se esa riqueza vai minguar 
aceleradamente e non teremos medios para soster a complexidade que requiren 
os servizos estatais modernos a una escala como a actual?

Diante desa situación só caberían tres camiños: 1º) desmantelar o Estado ata 
a súa mínima expresión pero en beneficio dos mercados capitalistas (escenario 
anarcocapitalista); 2º) tentar mantelo á custa do resto da sociedade, conservando 
unha institución estatal de alta complexidade e polo tanto alto consumo ener-
xético, privando á cidadanía de recursos enerxéticos e materiais (escenario eco-
totalitarista); 3º) reducir controladamente a complexidade e alcance do Estado, 
paralelamente á redución do consumo per capita, pero evitando que o mercado 
capitalista ou neofeudalista se apodere de espazos da vida socioeconómica, e en-
tregándollelos paulatinamente ás comunidades locais, é dicir, defender o público 
pero entendéndoo xa non só como sinónimo de estatal senón abríndoo ao comuni-
tario/comunal (escenario comunitarista postestatal). 

En realidade esta última opción non debería ser tan incompatible coa teoría mar-
xista se non perdemos de vista que o control socialista do Estado é, nesta teoría, 
tan só unha etapa transitoria cara o obxectivo final do comunismo. Simplemente 
habería que recoñecer que a xanela de oportunidade para a etapa socialista-es-
tatalista se está a pechar e acelerar o paso á etapa comunista-postestatal. Sobre 
esta posibilidade volveremos máis adiante cando falemos de posibles estratexias 
para unha xestión decrecentista do Estado no capítulo de Escenarios e estratexias 
da esquerda fronte ao colapso.

139 Trainer: “A Limits to Growth Critique...”, op.cit.
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“os problemas do medioambiente son importantes, pero 
agora o urxente é darlle de comer á xente”

Esa formulación140 é obvia, pero implica unha dupla trampa. Por unha banda re-
vela que se ignora a dependencia da alimentación humana das cuestións ener-
xéticas. Non abondarei aquí en explicar isto, pois xa o fixen polo miúdo no meu 
ensaio Nosotros, los detritívoros achegando numerosos datos e previsións, e antes 
ca min autores como Dale Allen Pfeiffer141. Chegue resumir a cuestión en que sen 
enerxía e cunha biosfera deteriorada, poderemos dar hoxe pan, talvez, pero é moi 
imporbable que o poidamos dar mañá, polo menos a tanta xente como somos 
hoxe. En palabra sde Florent Marcellesi: “solo nos vale como modelo de futuro 
uno que proponga pan para hoy y pan para mañana”142. Así que se nos centramos 
nese tráxico curtopracismo das políticas meramente redistribuitivas, estaremos 
renunciando ás posibilidades de supervivencia a longo prazo da maior parte dos 
nosos conxéneres, cando xa non haxa qué redistribuír.

E, en segundo lugar, esa postura revela un problema omnipresente na política ac-
tual, e do cal non se libra a esquerda agás nos contados casos do ecosocialismo143 
e do ecoanarquismo: o medioambiente non é unha cuestión máis, que poidamos 
abordar de maneira independente desde unha comisión de medioambiente ou 
desde un capítulo do noso programa electoral. Isto só pode levar a incongruen-
cias. Así, situados no obxectivo dun goberno de esquerdas, non debería haber un 
ministro, unha conselleira ou un concelleiro de medioambiente: como pouco de-
bería haber un(ha) vicepresidente e unha política absolutamente trasversal, que 
marcase a ecoestratexia política marco cara a un decrecemento controlado no uso 
da enerxía, e a prol da máxima autosuficiencia e resiliencia do territorio que se 
administrar.

Dicía Murray Bookchin hai máis de 40 anos, que tanto a nova esquerda como a ve-
lla se trabucaban gravemente ao non ver o “potencial revolucionario” da cuestión 
ecolóxica, e aínda máis, a obrigada base ecolóxica para pensar os problemas de 

140 Expresada por exemplo por Pablo Iglesias, de Podemos, citado por Arnau Montserrat en “¿Podemos 
aspirar a un populismo ecologista?”, op. cit.

141 No seu artigo “Comiendo combustibles fósiles”, Crisis Energética (06/07/2004). Posteriormente foi 
ampliado como libro: Pfeiffer (2006). Do meu pequeno libro Nosotros, los detritívoros (Touda, 2014) 
existen diversas versións do texto dispoñibles en http://www.detritivoros.com

142 Marcellesi: “Tres tesis desde la ecología política para un apoyo crítico a Syriza”, op. cit.

143 Como unha interesante e recente introdución ao ecosocialismo podo recomendar a Jorge Riech-
mann (2012): El socialismo puede llegar sólo en bicicleta, La Catarata. Formacións políticas declara-
damente ecosocialistas no noso entorno son: Espazo Ecosocialista (coaligados en AGE), Izquierda 
Anticapitalista (agora integrados en Podemos), Equo e ICV (Iniciativa per Catalunya – Verds). Tamén 
me consta que existe unha minoría ecosocialista no PSdeG. No Brasil destaca o PSOL (Partido So-
cialismo e Liberdade). Hei de explicar que se non inclúo o ecosocialismo (outros falan de comunismo 
solar) dentro do capítulo de Algunhas propostas políticas conscientes do colapso, é porque non 
atopo unha consciencia suficientemente compartida no conxunto desta corrente ideolóxica de que 
vaiamos cara a un colapso inminente. O mesmo cabería dicir do ecoanarquismo, movemento algo 
máis difuso e que tampouco inclúo separadamente, aínda que si falo de propostas que poderiamos 
considerar dentro dese campo como as de Murray Bookchin, Ted Trainer, a ecoloxía social e profun-
da, ou o Partido da Terra.
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construción da utopía comunista144. Estaba no certo e a cuestión non se deu resolto 
desde entón; así é que aínda agora temos que volver sobre as mesmas cuestións, 
iso si, coa urxencia que implica enfrontármonos, mediada xa a segunda década 
do século XXI, á inminencia dun colapso ecolóxico e social de escala planetaria.

Así que separar o medioambiente e as necesidades básicas da poboación é unha 
moi perigosa trampa da que tamén debe liberarse o pensamento de toda a es-
querda. Jorge Riechmann relaciona este posicionamento habitual nas esquerdas 
con outro que tratarei a continuación.

“non podemos dicirlle isto á xente”

Se despois de ter superado as reticencias mentais dalgún(ha) dirixente de es-
querdas especialmente informado/a e concienciado/a sobre o problema do devalo 
enerxético se chega ao punto de proporlle alternativas das dimensións que o mo-
mento histórico require, é moi probable recibir por resposta sinxelamente que 
iso non llelo poden dicir eles (o seu partido) á xente. “Hablando de decrecimiento 
no se ganan elecciones”, que dixera Juan Carlos Monedero, de Podemos145. É di-
cir, a revolución remata por non poder ser tan sequera enunciada! ...polo menos 
por unhas formacións que levan marcado o perigoso optimismo da vontade xa no 
propio nome: como lle vai dicir ás masas un partido que se chama precisamente 
Podemos, que non poden seguir crecendo, seguir tendo todos un coche privado, co-
mendo froitas exóticas vidas da outra punta do mundo, mercando o último modelo 
de smartphone, etc. etc? Yes we can... si, ho, claro que si!146

Un activista social plenamente consciente da situación de colapso, como é Emilio 
Santiago, recoñece así esta limitación sistémica147: “no se pueden ganar grandes 
mayorías sociales alrededor de un programa decrecentista que lleva a la limita-
ción del consumo y al cambio de pautas de vida.” E é que falamos de limitacións 
do consumo moi importantes, da orde do 80-90% nos países máis industrializa-
dos, para situarnos internacionalmente en niveis medios que poderían equivaler 
aos actuais dun país coma Cuba148. Como moito, chegan a dicirche que hai que 
agardar a que o proceso de recomposición da nosa “estrutura mental e vital” para 
“entender os límites do crecemento” sexa “amplo e xeralizado”149. E neste sentido 
os que reclaman unha etapa previa de revolución das conciencias, están a pór o 
carro diante dos bois igual cós que reclaman a revolución dos valores (revolución 
ética) como paso previo para a transformación do metabolismo civilizatorio, sen 
se daren de conta de que deben ser procesos maiormente paralelos que se rea-

144 Citado por Ted Trainer en “A Limits to Growth Critique...”, op.cit.

145 Citado en Enrique Noguero Rodríguez: “Podemos y el techo de cristal”, The Oil Crash (03/12/2014).

146 Non resulta paradoxal que o que se considera posible dentro dun marco político de esquerda (o 
keynesianismo) se basee en realidade nunha imposibilidade física (o crecemento perpetuo)?

147 Citado por Riechmann en “Transiciones y colapsos...”, op.cit.

148 Guía para o descenso enerxético, op.cit., p.149.

149 Entrevista con Alberto Montero, economista de Podemos: “Hacemos propuestas que cualquier Go-
bierno socialdemócrata en los 80 llevaba en su programa con gusto”, El Diario (06/11/2014).
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limentaren mutuamente ao longo do tempo (falarei diso no apartado dedicado á 
chamada Revolución Integral). Sinala cruamente Fede Ruiz que esa compatibilida-
de do habitual electoralismo a curto prazo da esquerda cunha presunta fidelidade 
a longo prazo, á que iría abrindo camiño a progresiva educación da poboación, 
deixou de ser posible150:

Hasta ahora, en el campo de la izquierda transformadora, esto no representaba un 
gran problema. La idea era que mediante el combate ideológico y la toma de po-
siciones en instituciones estatales se irían cambiando progresivamente las relacio-
nes de fuerza hasta llegar a una situación en que fuese posible un cambio brusco 
y radical de la estructura social dirigido o apoyado por las mayorías. Se jugaba a 
favor de la historia, todo era cuestión de tiempo y, como diría Althusser, el porvenir 
dura mucho. Nosotros sabemos que no es así, que sus plazos y los exigidos para 
oponerse al colapso ecológico con un mínimo de posibilidades son incompatibles. 
Pero ellos no pueden admitirlo porque todo su discurso político se desintegra si lo 
hacen. 

Se cadra é unha concepción derivada da clásica estratexia revolucionaria marxis-
ta-leninista de primeiro tomar o poder e despois ir gradualmente desenvolvendo 
unha conciencia comunista na poboación. Pero é o noso deber preguntarnos: pode 
iso servir nesta situación crítica, excepcional na historia, e na que non só se trata 
de renegar da confesión capitalista para adoptar a socialista-comunista dentro 
dunha relixión basicamente cos mesmos dogmas, senón mudar de relixión com-
pletamente? No pasado era común que os reis adoptasen a confesión dos seus 
súbditos, e que influísen nela, realimentándose, e así viamos elites que pasaban 
do arrianismo ao catolicismo, do catolicismo ao luteranismo, do anglicanismo de 
volta ao catolicismo... pero mudar do Cristianismo para o Islam non podía conci-
birse sen guerras, xenocidios ou, como pouco, limpezas étnicas e apartheids. Algo 
similar é do que estamos a falar, sen dúbida, coa mudanza que reclamamos ás 
organizacións de esquerda e aos nosos concidadáns. Dito doutra forma: os decre-
centistas e demais ralea non é que sexamos herexes: o que somos é auténticos 
infieis! Ben di Latouche que boa parte da incomprensión da esquerda con respecto 
ao Decrecemento procede de que non se trata de trocarmos unha economía mala 
por unha boa, senón de “saír da economía”, de renegar dela como relixión que é151. 
Unha conversión posible, sen dúbida, e sobre todo necesaria, pero en ningún caso 
doada nin exenta de grandes conflitos.

Aí achamos un atranco final na nosa carreira de obstáculos para conseguir que a 
esquerda actúe conforme a súa misión neste intre crucial da historia humana. Xa 
sen folgos despois de loitarmos contra o resto de barreiras cognitivas, culturais e 
ideolóxicas que vivimos enunciando, abátenos comprobar como os partidos polí-
ticos tradicionais, mesmo sendo de esquerdas, cando chegan á plena consciencia 
da gravidade da situación civilizatoria, non son quen de librarse do que poderia-
mos denominar o efecto Carter. Jimmy Carter, daquela presidente dos EUA, no 
contexto de crise enerxética dos anos 70 lanzou un discurso ao seu pobo no que 
chamaba por unha urxente transformación para reduciren drasticamente a súa 

150 Ruiz: “De economistas y servidumbres”, op.cit.

151 Latouche: “Can the Left Escape Economism?”, op.cit.
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dependencia do petróleo, sen agachar que iso implicaría, como era lóxico, un certo 
nivel de sacrificios152:

O petróleo e o gas natural dos que dependemos nun 75% da nosa enerxía, simple-
mente están esgotándose... A produción de petróleo mundial pode que se manteña 
durante outros 6 ou 8 anos, pero nalgún momento dos anos 1980 non vai poder 
seguir aumentando. A demanda superará a produción. Non podemos evitalo.

(...)

Ata certo punto, os sacrificios serán dolorosos, pero así é como son os sacrificios 
que realmente contan. Levará a un certo aumento de custos e a algúns meirandes 
inconvenientes para todos. Pero os sacrificios poden ser graduais, realistas e son 
necesarios.

(...)

Non debemos ser egoístas ou tímidos se queremos ter un mundo decente para os 
nosos fillos e netos.

O electorado daquel país escoitou na seguinte cita electoral, celebrada tres anos 
despois, outra cantiga moi distinta procedente dun actor metido a político chama-
do Ronald Reagan que lle prometía non ter que facer sacrificios, e que a festa do 
consumo podería continuar tras unha década de baixo crecemento, alta inflación 
e altos tipos de xuro. Naquelas eleccións presidenciais de 1980, Reagan, coa súa 
mensaxe ilusionante pero pouco realista, venceu a Carter e tivo a inmensa sorte 
de que, efectivamente, a festa puido continuar uns anos máis grazas á explotación 
de novos xacementos en Alaska, o cal prolongou o pico da extracción do petróleo 
daquel país aproximadamente durante cinco anos153. Fede Ruiz, a raíz da polémica 
polo programa neokeynesián adoptado por Podemos, explica este problema cun 
exemplo ben claro: “Los votos afluirán en masa a quien asegure que, con él en el 
gobierno, se podrá volver a cambiar de coche cada cinco años, no al que avise que 
se acabará para siempre el tener coche.”154

Non podemos esquecer o que pasou coa mensaxe de Carter cando interpretamos 
estas posturas de gobernos ou oposicións de esquerda: instalados como están na 
dinámica electoralista teñen medo de que o tipo de mensaxes que habería que dar, 
lles “reste” apoios155 e lles faga perder as eleccións. Aínda que saiban no fondo 
que son mensaxes necesarias, fan os seus cálculos e cren non poder convencer á 

152 Jimmy Carter: Energy Address to the Nation, 18/04/1977. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid= 
7369

153 Por suposto, houbo outros factores que levaron á vitoria de Ronald Reagan, algún dos máis im-
portantes dos cales tamén estaba relacionado directamente coa cuestión do petróleo e o acceso 
imperialista ao mesmo (Lambert & Lambert, 2011). Vinte e seis anos despois, quen fora Secretario 
de Enerxía de Carter, James Schlesinger, declararía nunha conferencia da organización ASPO (As-
sociation for the Study of Peak Oil and gas) que o debate acerca do Peak Oil xa rematara coa vitoria 
dos defensores desa teoría (“Todos somos peakoilers agora”) (David Strahan: “We are all peakists 
now – Schlesinger”, blog persoal, 17/09/2007). Este ex-ministro estadounidense, que tamén tivera 
ao seu cargo o Departamento de Defensa e mais a CIA, repetiuno con frecuencia ate o seu pasamen-
to no 2014: https://vimeo.com/16259773

154 Ruiz: “De economistas y servidumbres”, op.cit.

155 Como ten feito notar Yayo Herrero (Herrero et al., 2015).
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xente de que son as únicas medidas posibles, cren que os votantes van preferir as 
mentiras que lles falen de saír da crise, de volver ao crecemento, de continuar a 
festa... Ou mesmo xórdelles a dúbida de se non haberá algún outro factor enerxé-
tico imprevisto, como foi o petróleo de Alaska no caso Carter-Reagan. En realida-
de é algo que ten moito que ver co que Sartre chamaba desesperar Billancourt156. 
E daquela, se lles acaba pasando coma a Carter e escorrentan o electorado, non 
poderían gobernar para tomar esas medidas políticas, que aínda que fosen par-
ciais e cunha motivación non claramente exposta aos votantes (remítome de novo 
ao capítulo dedicado máis adiante a Escenarios e estratexias da esquerda fronte ao 
colapso), puidesen axudar a paliar o colapso. Vense atrapados na trampa mortal 
do curtopracismo electoral destes sistemas parlamentares, atranco social do que 
tamén falarei máis adiante (no apartado Curtopracismo sociopolítico). 

O temor de fondo é duplo: que a xente non sexa quen de entender o que pasa, 
e que, en caso de o poder entender, non queira facelo. Yayo Herrero invalida a 
primeira parte do temor cando di157:

Cuando tienes tiempo para poner estas cosas encima de la mesa la gente lo entien-
de. Es perfectamente capaz de entenderlo. Si algo tienen los planteamientos de la 
economía ecologista y feminista es que son tan cercanos y tienen tanto que ver que 
son más fáciles de entender que cuando pretendemos que la mayoría entienda qué 
es la prima de riesgo o la Bolsa.

E mesmo as cifras que nos transmiten algunhas enquisas demostran que, de feito, 
unha consciencia básica e difusa do problema xa é abrumadoramente maioritaria, 
aínda que non penetrara en todas as súas consecuencias e sexa amortecida polos 
habituais atrancos da disonancia cognitiva e dos mitos tecnólatras158:

La encuesta “Perspectivas de futuro de la sociedad”, realizada en diciembre de 2013 
(a una muestra de 1.200 españoles y españolas mayores de 18 años), mostró que 
el 92% creía probable que, en los próximos veinte o treinta años, haya de reducirse 
drásticamente el uso de combustibles fósiles, ya sea por agotamiento de los recur-
sos o para evitar un cambio climático catastrófico. 

Pero de esa gente, sólo el 23’8% cree que habrá escasez de energía y crisis económi-
ca (es decir, apenas una de cada cinco personas del total).

Non está mal: a un 20% da poboación non lle vai chocar en absoluto que se lle fale 
de que vai haber unha Grande Escaseza. Isto desmonta claramente este tipo de 
reparos amosados polos partidos de esquerda.

O que é evidente é que a xente quere solucións, e non resulta imaxinable para os 
administradores da cousa pública saír na TV á hora de máxima audiencia dando 
a mensaxe de que hai un gravísimo problema coa enerxía se ao mesmo tempo 

156 Explica Latouche que Sartre usaba esa expresión para criticar a táctica do Partido Comunista Fran-
cés de non dicir toda a verdade aos traballadores se iso podía causar desmoralización. Billancourt 
era unha das principais fábricas da Franza dos anos 50.

157 Na entrevista xa citada en El Diario (12/12/2014).

158 Citada en Riechmann: “Transiciones y colapsos...”, op. cit.
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non se ofrece unha solución a ese problema159. A mensaxe debe ser, dándolle á 
volta a aquel meme do adestrador de fútbol Louis Van Gaal, sempre postifa, nunca 
negatifa. E aí de novo, atopámonos nun bloqueo absoluto.

Se cadra tamén unha parte do problema radica nas acusacións que fai Robert 
Jensen160: “Cuando alguien me dice: ‘Estoy de acuerdo con la inevitabilidad de un 
colapso sistémico, pero las masas no pueden soportar eso’, asumo que lo que 
realmente me están diciendo es: ‘Yo no puedo soportarlo’. Este intento de evasión 
es sinónimo de cobardía.”

Como dixen, hei retomar máis adiante as repercusións destes atrancos nas estra-
texias posibles para a esquerda. No seguinte capítulo afondaremos na compresión 
do seu aspecto psicosocial.

159 David Fleming (2011) dicía que nas chamadas democracias existe unha enorme tendencia a buscar 
supostas solucións simples, reducionistas, aos problemas complexos, que soen atractivas e sexan 
doadas de explicar, en contraposición ás respostas baseadas nun pensamento sistémico (systems 
thinking), é dicir, holista e científico. Para o pensador e activista ecoloxista británico, era misión dos 
políticos loitar contra esa tendencia tanto nas súas propostas como no pensamento doutros actores 
sociais.

160 Robert Jensen: “El futuro ha de ser verde, rojo, negro y femenino”, Guerrilla Translation (10/12/2013). 
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Cuando acabo de explicar estos y 
algunos otros argumentos sobre el 

futuro energético, a mis interlocutores 
suele embargarles un estado de frustración 

y desesperanza (cuando no de incredulidad). En 
esencia, me dicen, mi discurso es muy catastrofista, 

y por este motivo no puede ser creíble. Y ése es el proble-
ma de esta sociedad infantilizada: que no es capaz de enca-

rar como un adulto crudas verdades objetividas con datos, y que 
necesita ver un futuro edulcorado, con happy end. Sin embargo, mi 

discurso no es de desesperanza o apocalipsis; no estoy hablando del fin 
del mundo, pero sí del fin de este mundo, de esta manera de hacer las cosas.

Antonio Turiel1

Un esquema por capas dos atrancos 
psico-socio-culturais

Como xa teño explicado no meu ensaio Nosotros, los detritívoros, achámonos pe-
rante un panorama de moi complexa resolución caracterizado por atrancos inte-
rrelacionados a varios niveis. Actualizareino aquí para incluír os atrancos propios 
da esquerda:

1. Negacionismo político: mitos da esquerda xa tratados na primeira parte 
deste libro.

2. Atrancos sistémicos: características inherentes ao propio sistema políti-
co-económico, como o curtopracismo electoral e económico, a inadecua-
ción das estratexias competitivas para as fases de declinio enerxético, ou 
as mecánicas contrarias á aceptación de solucións ecolóxicas que veñen 
detectado diversos analistas da dinámica de sistemas2.

3. Negacionismo cultural: mitos colectivos, ídolos compartidos co conxunto 
da cultura da modernidade tecnólatra, por exemplo os mitos do crece-
mento perpetuo, do progreso imparable, da evolución guiada pola loita 
egoísta de todos contra todos, da separación do ser humano con respecto 
a unha natureza vista como inimiga e como obxecto económico, ou o an-
tropocentrismo e mais a admiración inconsciente polo poder das elites. A 

1 Antonio Turiel (2012): “El declive energético”, mientras tanto, nº 117 (monográfico sobre Los límites 
del crecimiento: crisis energética y cambio climático).

2 Considero moi interesantes as que explica Marga Mediavilla en “Matar para sobrevivir (Fracasos 
ambientales y estrategias erróneas de supervivencia)”, 15/15\15 (13/01/2015). Outros científicos 
como os casais Odum e Meadows tamén teñen estudado a cuestión coa perspectiva da systems 
dynamics.
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este nivel é onde cobra especial relevancia a cuestión semiótica e léxica, 
e a necesaria construción de novos imaxinarios a partir de novos relatos3.

4. Negacionismo cognitivo: barreiras propias do modelo mental básico do ser 
humano moderno, por exemplo a disonancia cognitiva, a resistencia ao 
cambio, a falta da percepción do valor dos bens naturais, a tendencia ao 
autoengano, o sesgo cara ao optimismo irracional, e a tendencia a eludir 
problemas diante dos que nos vemos incapaces de actuar.

5. Negacionismo evolutivo: atrancos psicolóxicos derivados da nosa evolución 
como especie, por exemplo a dificultade para comprender o crecemen-
to exponencial ou para formularmos a defensa fronte a ameazas non 
inmediatas.

A maior parte deste libro aborda cuestións pertinentes á máis superficial desas 
capas, mais póndoa en relación frecuente coas capas inferiores. En todo caso, 
deixo ese esquema bosquexado aquí como punto de partida, como marco para a 
comprensión de todas as dificultades que atopamos para abordar o colapso desde 
posicións de esquerda, e para vermos con claridade que se basean en atrancos 
comúns ao resto da cultura occidental industrial, e tamén nalgúns que compar-
timos practicamente co resto dos máis de sete mil millóns de conxéneres. Se-
guramente cada un deses problemas merecería desenvolverse nun capítulo de 
seu, ou mesmo en ensaios completos, pero é algo que escapa do meu alcance e 
pretensións con este libro. Convido ás persoas lectoras a explorar pola súa conta 
os que queden menos explicados ao longo do texto.

negacionismo do peak oil
Non vou detallar aquí as diversas expresións que adoita empregar o negacionismo 
cornucopián e tecnólatra tan común non só na esquerda senón en toda a sociedade 
industrial —mesmo nalgúns ámbitos ecoloxistas, dos que podería ser expoñente 
Greenpeace—, nin entrar na súa refutación pormenorizada porque xa o fixemos 
noutros lugares e se cadra outros divulgadores antes e mellor ca nós4. Pero si 
que quero cando menos citar unha magnífica resposta de Xoán Doldán a unha das 
expresións negacionistas que máis se nos repite cando debatimos desta cuestión 
con persoas de esquerda, e que serverá para ilustrar o problema do negacionismo 
con respecto ao fenómeno que está a pór en marcha todo o colapso civilizatorio:

3 Yayo Herrero afirma que debemos “disputar la hegemonía cultural” (en Herrero et al., 2015). A pro-
pia Herrero afirma nese debate que o mundo sindical adoita concebir o ser humano (traballador) en 
competencia coa Natureza, e así ten chegado a rexeitar unha maior protección ambiental se iso vai 
en detrimento dos postos de traballo.

4 Para o primeiro vid. o caderno que preparamos en Véspera de Nada para a Escola Popular Galega 
acerca do Teito do Petróleo (dispoñible en http://vesperadenada.org/2011/07/02/decrecemento-obri-
gado-as-profundas-consecuencias-sociais-e-politicas-do-teito-do-petroleo/ ) ou a propia Guía para 
descenso enerxético; e para o segundo, o Prontuario do Oil Crash Observatory: http://oilcrash.net/re-
cursos/promptuarium/prontuario/
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O peor e que moitos deses argumentos e lugares comúns non se soportan máis 
que en prexuízos e erros de vulto. Eis o caso do petróleo e o seu «famoso» esgo-
tamento: «levan corenta anos dicindo que o petróleo se vai a acabar e non se dá 
acabado», máis aínda «hai corenta anos dicían que había petróleo para corenta 
anos e agora seguen a dicir que hai para corenta anos, sempre a mesma cantiga, 
poñer medo e despois nada». Non vou perder o tempo en diferenciar recursos e 
reservas porque ese labor de documentación deberían facelo aqueles que tanto 
utilizan o argumento anterior, pero, por dar unha pista, ese argumento falaba de 
reservas non do recurso, e por iso mesmo non hai contradición, aínda que o pareza, 
nesa afirmación ano tras ano. Pero no que teima[mos os] que andamos nestas le-
rias, e un bo número de xeólogos, non é en que se «esgota» o petróleo, máis aínda, 
afirmamos que non se vai esgotar porque deixaremos de extraelo mesmo antes 
de que se esgote. No que teimamos é en dicir que estamos a entrar nunha etapa 
de redución do nivel de extraccións do petróleo por motivos físicos, tecnolóxicos e 
económicos (descubrimentos cada vez menores, extraccións que superan os novos 
descubrimentos, petróleo de peor calidade e máis difícil e caro de refinar, petróleo 
a maior profundidade e en lugares de máis difícil acceso e máis caro de extraer, 
aumento da cantidade de enerxía necesaria para a procura de novo petróleo, á súa 
extracción e refinamento, redución, por tanto, da taxa de retorno enerxético…), 
de modo que esa reducción significa o principio do fin dun modelo enerxético 
baseado no petróleo (ao que seguirán fenómenos semellantes no gas natural ou 
no carbón), e insistimos en que a conversión dese modelo enerxético é inevitable 
e dado que é o motor do capitalismo actual, e que nos dous últimos séculos, ba-
seouse nesta dispoñibilidade crecente de enerxía abundante e barata (unha simple 
ollada a calquera estatística enerxética é suficiente para acreditalo), o crecemento 
da produción material tal e como a vivimos até agora chega ao seu fin, polo que se 
obrigará a un decrecemento desa produción material.

Cando o negacionismo remata por ser vencido pola teimuda realidade —advírten-
nos desde a psicoloxía e a dinámica de sistemas aplicada aos comportamentos 
sociais—, o estrés reactívase e con el, o medo5. Este medo lévanos á grave cues-
tión que trato no seguinte apartado.

Denantes fascistas ca sinxelos

Alguén advertía non hai moito tempo que forzados polos feitos a elexir entre 
renunciar a un determinado nivel de vida —e, en consecuencia, ao consumo 
enerxético que este implica— e renunciar á autoidentificación con ideoloxías de 
esquerda, moitos elexirían renunciar á ideoloxía. Por moi duro que poida soar, e 
por moito que cada unha e un de nós poidamos agora estar convencidos —como 
o discípulo Pedro cando foi advertido por Xesús: “Antes de que cante o galo has 
renegar de min tres veces”— de que nós nunca seriamos dos que renegarían, 
está por ver cómo a inimaxinable dureza dos anos que nos tocará vivir —o conti-
nuado estrés psicosocial do que nos falan Lambert & Lambert6— nos vai afectar a 
cada quen nas nosas convicións aparentemente fondas, e se seremos capaces de 

5 Lambert & Lambert: “Predicting the Psychological Response...”, op. cit.

6 Ibid.
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resistir a innata tendencia ao autoengano que adoita facilitar o camiño para deixar 
caer as nosas bandeiras. Penso que a advertencia é totalmente fundada e que se 
pescudamos na historia atoparemos situacións nas que houbo estes trasvases de 
persoas que anteriormente apoiaban ás esquerdas a outros movementos de tipo 
fascista facilitados sen dúbida por mensaxes populistas e demagóxicas que mi-
metizan, falseando, a linguaxe e certos símbolos da loita de clases, da revolución 
anticapitalista, do antiparlamentarismo ou mesmo da autoxestión7.

Ofuscados nunha visión da economía incompatible co funcionamento da biosfera, 
e onde a loita de clases marca o único horizonte de referencia, certo tipo de auto-
denominados marxistas traizoan os valores máis fulcrais da esquerda e mesmo as 
escasas pero valiosas ideas que o propio Karl Marx deixou apuntadas sobre o que 
hoxe chamariamos “ecoloxía política” ou sobre vías campesiñas de superación do 
capitalismo8. De aí o meu temor a que este tipo de esquerdistas que se negan a 
asumir a súa cota de responsabilidade persoal e colectiva na omnicida carreira 
polo crecemento perpetuo (“A crise que a paguen os ricos”), sexa probable que 
acaben abandonando a integridade deses valores de esquerda antes que aceptar 
voluntariamente unha mudanza nos seus hábitos de vida para abrazar o Decre-
cemento, o Ecosocialismo ou algunha forma de Ecoanarquismo. Así considero 
factible que chegasen a apoiar guerras polos recursos, expulsión de inmigrantes, 
expropiacións forzosas de recursos, suspensión de dereitos e liberdades... é dicir, 
a súa parte estalinista acabaría por devorar a súa alma comunista, e estarían con-
tribuíndo a eses escenarios claramente fascistas/totalitarios que Riechmann defi-
ne como “el reparto autoritario, violento y excluyente de los pedazos de naturaleza 
que queden”9. Ou, na acertada paráfrase da coñecida sentencia latina que Ted 
Trainer facía hai xa máis dunha década: “Se queres abundancia, prepárate para a 
guerra”10. Estamos totalmente seguros de cal será a nosa reacción como persoas 
de esquerda diante da fin de democracia que prevén moitos analistas, incluídos 
os militares (vid. o apartado “Un pacifismo postindustrial?”)? Que seremos antes: 

7 Os antecedentes históricos máis obvios e achegados a nós serían o falanxismo español, o fascis-
mo italiano e o nazismo centroeuropeu (lembremos que o nome do partido era nacionalsocialista 
e a cor vermella da súa bandeira era ese aspecto social o que simbolizaba) no que mesmo algúns 
líderes —despois purgados ou eliminados fisicamente— chegaron a soster propostas de carácter 
socialista. É dicir, existiron e existen ideoloxías que mesturan elementos de esquerda e de estrema 
dereita, que non sería sorprendente que facilitasen este tipo de trasvases ideolóxicos —sobre todo 
en persoas vinculadas ás esquerdas de tipo autoritario como o estalinismo—, como a mencionado 
á esquerda do partido nazi ou o nacional-bolchevismo: https://es.wikipedia.org/wiki/Nacional-bolche-
vismo . Tampouco podemos esquecer o anarco-capitalismo e mais o carlismo de esquerdas: https://
es.wikipedia.org/wiki/Carlismo#El_carlismo_en_la_actualidad

8 Autores como Latouche e Trainer teñen salientado que no final da súa vida Marx analizou a posibili-
dade dunha ruta máis curta ao comunismo que non implicase esperar ao máximo desenvolvemento 
do capitalismo industrial para derrotalo e substituílo por un socialismo tamén industrial. Esa ruta 
sería apropiada para países agrarios coma Rusia, onde se podería apoiar nunha institución tradi-
cional, comunal e labrega: a obshcina ou mir. https://en.wikipedia.org/wiki/Obshchina Haberá, con 
motivo, quen pense se ese non podería ter sido tamén o camiño para un comunismo agrario galego.

9 Riechmann: “Transiciones y colapsos...” op.cit. Acerca da relación entre poder enerxético e poder 
militar, así como as consecuencias psicosociais esperables no contexto de devalar que temos por 
diante, vid. Lambert & Lambert: “Predicting the Psychological Response...”, op. cit.

10 Ted Trainer: “If you want affluence, prepare for war”, Democracy and Nature 8 – Social Work, Univer-
sity of NSW, Kensington. 
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comunistas ou consumistas? Temos certeza de ser capaces do grau de solidarieda-
de que se nos vai demandar, esa solidariedade que é, en palabras de Yayo Herrero, 
“a única forma de se vacinar contra o fascismo”11.

Non podemos esquecer que o que fixo aumentar o apoio do pobo alemán a Partido 
Nazi foi a “desilusión co experimento democrático” e, sobre todo, “o fracaso deste 
en resolver os seus acuciantes problemas materiais”12. Non resulta un exercicio 
disparatado extrapolar esa situación ao momento actual en boa parte dos países 
occidentais e temer as posibles consecuencias dun escenario agravado, dunha 
decepción máis fonda, dunha escaseza máis perentoria13. Lembremos que no caso 
da grave situación económica da Alemaña da década de 1920, tampouco se com-
prendía moi ben como chegara a pasar (podemos estabelecer o paralelismo coa 
complexa Gran Crise actual), pero en calquera caso “o contraste humano entre 
ricos e pobres era evidente, e culpouse ao goberno, e con razón”. Medrou o odio 
ao capitalismo e o nacionalismo entendido como odio ao estranxeiro (para captar 
ambos os dous sentimentos o partido nazi se calificaba de nacional e de socialista 
e obreiro, sen dúbida), así como a percepción dun goberno corrupto e inútil. Hoxe 
estamos a presenciar novamente auxes semellantes —con diversos graus— en 
numerosos países, tamén unidos a un crecente malestar pola corrución e polos 
novos dictats de Versalles (neste caso, as imposicións da troika financeira UE-BCE-
FMI). Daquela a clase media, perplexa, estaba diante dunha perspectiva, aínda 
máis aterradora cá da clase obreira, de perder o seu modo de vida. A intuición de 
que, esvaecida a ilusión dun mundo abondoso, non ía haber para todos, penetrou 
nas clases populares14. A Gran Depresión deu aos nazis a súa maior oportunidade, 
máis ca ningún outro factor: en tan só catro anos (1928-1932) pasaron de 12 a 230 
escanos no Reichtag, axudados pola flexibilidade inherente á súa doctrina (“troca-
ban o estribillo a gusto do auditorio”), en contraposición ás doctrinas máis ríxidas 
dos comunistas —quen, por suposto, tamén xogaban á axitación social—, polo seu 
oportunismo e pola efectiva instrumentalización dos diversos resentimentos do 
pobo alemán. Entre os diversos aspectos que tuvo o ascenso nazi non podemos 
deixar de lado detalles programáticos que hoxe parecen especialmente relevan-
tes: así, foi Hitler quen decideu que todos os obreiros alemáns tivesen un coche de 
baixo custo, dando orixe a Volkswagen —o coche do pobo—, co que poder percorrer 
o país de punta a punta por unha inmensa rede de autopistas15, e que promete-
ra no seu programa unha profunda reforma agraria que había incluír —nunca o 

11 Coincido con Jorge Riechmann en salientar a enorme relevancia que diante desta perspectiva cobra 
o libro de Carl Amery: Auschwitz, ¿comienza el siglo XXI? Hitler como precursor (Tuner / Fondo de Cul-
tura Económica, 2002).

12 M. J. Thornton (1967): El nazismo..., op. cit., p. 57 e ss.

13 Xa na actualidade se percibe un descenso nos ingresos das familias nos países industrializados que 
está directamente relacionado co devalar da extracción mundial de petróleo e da TRE (Lambert & 
Lambert, 2011).

14 Carl Amery: Auschwitz..., op.cit., p. 96-97.

15 Edward Malefakis —citado por Vicenç Navarro: “Franquismo o fascismo”, Reformaenserio (abril de 
2001)—, entre os trazos definitorios do fascismo, inclúe o seguinte: “Otro objetivo fundamental del 
fascismo fue la consecución como su objetivo político de una prosperidad material sin preceden-
tes... Tal proceso tenía un carácter místico. Quizá el mejor ejemplo sea el sueño de Hitler de una red 
de autopistas entrecruzando el país por la que todos los alemanes pudieran conducir su Volkswa-
gen” 
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cumpreu— a confiscación da terra para aproveitamento común. Así que non sería 
de estrañar que un movemento neofascista ofrecese hoxe a continuidade do irre-
nunciable vehículo privado e tentase atraer o mundo rural con promesas seme-
llantes de repartición de terras ou da fin da especulación sobre os bens naturais16.

Resulta innegable que a reivindicación material centra as demandas sociais e po-
líticas de grande parte dos sectores descontentos da sociedade industrial actual. 
Cómpre lembrarmos as palabras de Pier Paolo Pasolini en Escritos Corsarios que 
cobran unha sombría actualidade no contexto do devalar enerxético das socieda-
des da abundancia: 

Hai unha ideoloxía real e inconsciente que unifica a todos, e que é a ideoloxía do 
consumo. Un toma unha posición ideolóxica fascista, outro adopta unha posición 
ideolóxica antifascista, pero ambos os dous, antes das súas ideoloxías, teñen un 
terreo común que é a ideoloxía do consumismo. O consumismo é o que considero o 
verdadeiro e o novo fascismo. (…) O fascismo baseaba o seu poder na igrexa e no 
exército, que non son nada comparados coa televisión.

O xermolo do fascismo, entón, está no noso “enganche coa sociedade de consu-
mo”, en palabras do antropológo e activista libertario ferrolán Emilio Santiago 
Muíño, un enganche do que non se libra a esquerda por moito que ás veces adopte 
unha pose contra o consumismo, contraditoria no fondo coa defensa do produtivis-
mo, pois para que haxa aumento da produción debe haber aumento do consumo. A 
confrontación esencial do noso tempo non é entre corazóns políticos de esquerda 
contra corazóns de dereita senón dunha mente cultural hexemonicamente cre-
centista-capitalista-consumista contra si mesma. Conta Emilio Santiago que no 
particular e anticipado Peak Oil que viveu Cuba no seu Periodo Especial, a solida-
riedade recuou, xordiu o temor aos outros ata o punto de apareceren reixas nas 
xanelas das casas, algo inédito desde os tempos da Revolución. Daquela só po-
demos preguntarnos con arrepío que pode chegar a suceder en sociedades coma 
as nosas, que van caer desde bastante máis alto e nas que o nivel e extensión da 
solidariedade como valor social están probablemente moi lonxe dos existentes na 
sociedade cubana.

Teño para min que o internacionalismo consecuente da esquerda resultará fulcral 
para vacinarnos contra o desenvolvemento dese sinistro xermolo. Lembra Amery, 
falando do auxe do nazismo en Alemaña, algo que cobra nova pertinencia para o 
momento histórico actual:

Finalmente, la crisis económica mundial en general, y en particular el desempleo, 
se convirtieron en una prueba de resistencia para el movimiento obrero alemán. 
El alto código ético tanto de los comunistas convencidos como de los socialde-
mócratas estaba enfocado, en su origen y sus efectos, hacia el internacionalismo, 
hacia la hermandad de todos los trabajadores. Era este internacionalismo lo que 
los motivaba y constituía su objetivo más alto. Pero la premisa de esta escatología 

16 Para atraer o mundo rural e mesmo ecoloxista, xa ofrece o propio nazismo mostras de que é posi-
ble o híbrido atroz dun peculiar amor á natureza co industrialismo máis brutal. En canto ao posible 
atractivo dunha repartición de terras é loxicamente menor nun país coma o noso onde a propiedade 
está tan repartida; non así na España latifundista.
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era la convicción de que los tesoros del mundo bastarían para todos una vez que 
el desarrollo de las fuerzas productivas no estuviera encadenado al interés por 
los beneficios del capital (…) la lógica de la teoría socialista excluía todo tipo de 
chovinismo y de disquisición racista. Descansaba sobre la piedra angular del con-
vencimiento de que “hay bastante para todos”.

Abonda no tema o téorico do Decrecentismo, Serge Latouche, cando di que o cre-
cemento é necesario ás democracias consumistas e que as desigualdades só se 
toleran provisoriamente, porque se dá por sentado que, tal como o acceso aos bens 
dos privilexiados de onte se mostrou hoxe xeralizado (coche privado, vacacións pa-
gas, alimentos exóticos e diversos, alta tecnoloxía, educación universitaria, etc.), o 
que hoxe aínda consideramos luxo será accesible a todos o día de mañá17.

Polo tanto recobra plena vixencia a concepción de Bertolt Brecht do comunismo 
non como a xusta redistribución da riqueza, senón da pobreza. Do que quero dicir 
é que a loita ideolóxica máis relevante da nosa época non é xa esquerda vs. dere-
ita senón consumismo-desenvolvimentismo-industrialismo contra a vida simple 
dentro dos límites do planeta. Unha loita, no fondo ética18. Ou se cadra, poderia-
mos dicir relixiosa. Así compara Amery a competición entre os industrialismos 
capitalista e soviético que caracterizou a Guerra Fría19:

(…) esta guerra se vio reforzada y agudizada por su carácter adicional de guerra de 
religión: no entre dos religiones, sino entre dos confesiones de la misma religión, lo 
que le confirió tintes más sanguinarios.

En las religiones se trata de la redención y de la esperanza de redención, pero en 
las confesiones lo que hay es una disputa sobre cómo alcanzar la redención, que 
se concibe y define de manera idéntica. La salvación se define del mismo modo 
tanto en el capitalismo como en el marxismo: plenitud de bienes, liberación de las 
fuerzas de producción. Y las confesiones enfrentadas se echan en cara errar el tiro 
en virtud de la perversidad de sus prácticas. Quizá fuera ésta la verdadera tragedia 
del siglo, que debido a esa diferencia teológica se colocasen en segundo, o en tercer 
lugar, el resto de los problemas de la humanidad, incluida su cada vez más dudosa 
continuidad en el futuro.

Se cadra é a relixión industrial, esa relixión secreta ou criptorrelixión maioritaria 
das nosas sociedades que xa analizara Eric Fromm20, fundada sobre esa ideoloxía 
do consumismo que denunciara Pasolini. En calquera caso: irracionalidade e fa-
natismo que abren a porta ao fascismo.

Rematarei cunha anécdota persoal que pode ser reveladora. Hai uns poucos anos, 
falando cun familiar meu nado a comezos dos anos 50, votante de esquerdas de 
toda a vida, acerca do problema do Peak Oil, desbotaba el toda preocupación cunha 

17 Citado en Escola Popular Galega: A defesa da terra..., op.cit., p. 100.

18 Sobre a cuestión do conflito de valores entre os actualmente predominantes e os que precisamos 
para construír unha nova civilización remítome de novo á imprescindible Guía para o descenso ener-
xético, onde a abordamos devagar.

19 Carl Amery: Auschwitz..., op.cit., p. 130. Segundo Amery (p. 135) o final desa guerra de confesións 
anunciouse coa Primavera de Praga (1968).

20 Falan delas os autores de A defesa da terra..., op. cit., p. 22.
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frase que me resulta demoledora: “Iso non o vou ver eu, halles tocar aos meus 
fillos”. O que revela isto é que no fondo si que cremos que vai haber un gravísimo 
problema, pero en todo caso as peores consecuencias cremos que lles han tocar 
aos que veñen por tras, e eles... pois que arreen. E quedamos tan tranquilos?! Da-
quela temos un grave problema de solidariedade interxeracional, mesmo os que 
nos cremos de esquerdas. Nun país coma o noso, tardiamente industrializado, pa-
samos en apenas unha ou dúas xeracións de plantarmos árbores cuxos froitos só 
aproveitarían os netos, a sabermos que a nosa civilización lles vai colapsar enriba 
das súas cabezas aos nosos fillos e non inmutarnos, e seguir a pensar unicamente 
no meu emprego, na miña pensión, nos servizos públicos que eu desfroito agora... 
O noso problema, insisto, demostra ser de carácter fondamente ético: “un reto 
ético crucial na historia da humanidade”, en palabras de Teresa Moure21.

Curtopracismo sociopolítico

Falaba anteriormente do efecto Carter relacionado cos atrancos para transmitir 
con sinceridade e contudencia unha mensaxe de sacrificio e transformación social 
de longo alcance desde partidos políticos que definen as súas propostas políticas 
coas ollada posta unicamente nas seguintes eleccións. Esta é unha característica 
dos nosos sistemas políticos que probablemente nos acabe destruíndo como so-
ciedades e que xa numerosos autores teñen sinalado como unha eiva fundamental 
destas chamadas democracias, denunciando os atrancos que existen nelas para 
loitar socialmente contra problemas que vaian alén dos catro ou cinco anos dos 
periodos de goberno, como é obviamente o caso do Peak Oil ou da mudanza cli-
mática22. O astrobiólogo Lewis Dartnell exprésao sen medias tintas: “os Gobernos, 
que son elixidos cada catro anos, non van dedicar recursos a reconstruír unha 
civilización cando xa non existan. Se a civilización cae, por definición, o Gobierno 
xa non existirá”23. 

Estes problemas requiren sistemas que non castiguen os sacrificios a curto prazo 
que foren precisos para resolver graves problemas a medio e longo prazo. Isto 
está demostrado pola propia teoría da dinámica de sistemas e polo estudo dos 
ecosistemas: nas fases de devalo enerxético é preciso priorizar as necesidades a 
longo prazo24. E, por tráxica desgraza, as pseudodemocracias mediáticas occiden-
tais son xusto o contrario do que precisamos, e expoñen, de facto, a calquera forza 
política con posibilidades reais de gobernar ao risco de ser esmagada coa axuda 
nos medios de comunicación pola forza rival de turno en canto intente explicar á 
sociedade que estivemos embarcados nunha vía sen saída e que cómpre unha ma-
siva mobilización social de urxencia que implicará sacrificios inauditos para todos, 

21 Teresa Moure: “Este reto ético é crucial...”, op. cit. 

22 Algúns dos que sinalaron esta eiva mortal do noso sistema son o sociólogo ambiental William R. 
Catton e os autores de The Limits to Growth, o matrimonio Meadows e Jørgen Randers.

23 Daniel Mediavilla: “Hemos perdido gran parte de nuestra capacidad para sobrevivir” (en-
trevista a Lewis Dartnell), El País (11/03/2015). URL: http://elpais.com/elpais/2015/03/11/cien-
cia/1426103106_178074.html

24 Odum & Odum: A Prosperous Way Down, op.cit., p. 86.
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renunciando por suposto á sacrosanta liberdade de mercado capitalista e outros 
santos da fe única e verdadeira. Juan Carlos Monedero (Podemos) preguntábase 
como podían eles defender o discurso do Decrecemento en campaña “cuando 
en las tertulias televisivas no se habla más que de crecimiento económico y de 
consumo”25. Como en calquera sistema dominado pola irracionalidade relixiosa, o 
sacrilexio e a herexía páganse coa excomuñón (a expulsión do xogo parlamentar), 
cando non coa destrución física (represión máis ou menos aberta, lexislación do 
inimigo, estados de excepción, golpes de estado...).

Como —aínda por riba— estamos inmersos en contextos onde a opinión pública 
se conforma en base ao que transmiten uns oligopólicos medios de comunicación 
(mellor diriamos de desinformación e manipulación), como tan ben teñen explicado 
autores coma Noam Chomsky26, estamos duplamente limitados para nos saírmos 
do guión estabelecido, do marco do posible delimitado por eses mesmos medios 
que constrúen a realidade. A saturación informativa (infoxicación ou desinforma-
ción por saturación) da era de Internet e a vertixinosidade hipnótica das mensaxes 
curtas postas de moda por Twitter e a mensaxería móbil —antitéticas coa reflexión 
e cos procesos mentais a medida dun tempo cerebral humano—, empeoran aínda 
máis a situación e nos sitúan nun presente líquido que microhiperflúe en todas 
direccións agachando os fluxos de fondo do tempo histórico real que avanzan en 
direccións moi definidas, inafectados por eses micromovementos virtuais27.

Utilizarei de novo as palabras de Lino C. Vilas naquel citado debate nas páxinas de 
Rebelion.org para ilustrar este curtopracismo: “Olvida aquí que la izquierda tiene 
que dirigirse a la clase trabajadora que existe actualmente, que será rural o in-
dustrial dependiendo de las zonas. Que las propuestas de la izquierda deben estar 
contextualizadas en un lugar concreto y en un momento concreto.” Resulta des-
esperanzador que haxa persoas na esquerda que non sexan capaces de incluír no 
seu marco de referencia político cando menos as vindeiras décadas, porque nos fai 
equivaler na práctica a ese exacerbado curtopracismo do capital que supostamen-
te tentamos combater e que non olla alén da seguinte presentación trimestral de 
resultados económicos das empresas. Moitos preguntámonos: resulta realmente 
inevitable ese curtopracismo na esquerda? Temos algúns indicios de que a res-
posta a esa pregunta é negativa. Así, a necesidade de evitar un quecemento global 
no planeta antes de que este se materialice nun grau excesivo si que foi asumido 
por toda a esquerda, cando menos nominalmente, e debería ser unha base para 
unha asunción tamén da outra cara da moeda do consumo brutal de combustibles 

25 Citado en Noguero: “Podemos y el techo de cristal”, op.cit.

26 En obras súas como Manufacturing consent ou no seu libriño con Ignacio Ramonet Cómo nos venden 
la moto.

27 David Fleming tamén falaba —na súa magna obra póstuma Lean Logic— da falacia do presente per-
manente, no senso de que lle damos unha relevancia esaxerada ao momento presente cando ava-
liamos as opcións que temos de cara ao futuro. Unha das mostras desta falacia sería o feito de 
que como agora temos unha gran capacidade de importar alimentos, iso xustifica que enterremos 
terra de alto valor agrícola baixo quilómetros e quilómetros de asfalto e formigón. Segundo Fleming 
—quen axudara a fundar o Green Party británico, as Transition Towns e a New Economics Founda-
tion— esa presunción dun presente que vai durar sempre é un dos principais síntomas da demencia 
que aflixe o xuízo dos novos gobernantes.
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fósiles da nosa civilización: é dicir, a súa finitude inminente, o Peak Oil+Gas+Coal. 
A esquerda ten medo neste tema de ser “vangarda tan adiantada que se perda 
de vista a masa”, por usar de novo as palabras de C. Vilas, pero non se decatan 
de que o impacto do Peak Oil está xa presente na múltiple crise que comezou no 
2007-2008, e que polo tanto xa resulta imposible sermos demasiado adiantados e 
que chegou a hora de reaccionar con urxencia diante do que xa temos enriba28. O 
problema é que a súa incomprensión da orixe enerxética da crise os leva a consi-
derar que o impacto do Peak Oil e a consecuente planificación dun decrecemento 
consciente fican aínda nun indeterminado horizonte. Así é que mesmo un político 
como Martiño Noriega —en teoría, unha das persoas que na esquerda galega máis 
asume a necesidade de traballar xa por ese necesario Decrecemento— preguntá-
base aínda a mediados de 201329 “cándo vai chegar” o impacto do Peak Oil, como 
se non estivésemos xa inmersos nel cando menos desde 2008. 

Sermos conscientes do futuro que lle espera á nosa sociedade neste colapso non 
significa —como algúns parecen entender— deixarmos de lado as urxentes loitas 
do curto prazo (cada día máis de tipo defensivo ante o envalentonado avance da 
desfeita neoliberal), senón reorientalas estratexicamente tendo en conta a inevi-
tabilidade deste futuro que estou a describir. É dicir, preparar a sociedade para o 
poscolapso. Así, por exemplo, deberemos pensar o mantemento de determinadas 
industrias en crise como a do automóbil dunha maneira radicalmente diferente se 
temos en conta a fin do petróleo, ou a loita contra a presenza dunha planta de gas, 
contra o AVE, contra unha mina a ceo aberto, contra o monocultivo pasteiro nos 
nosos montes, ou contra unha nova autoestrada, partindo dun inmediato escenario 
de escaseza enerxética e de perentoria transformación dos nosos modos de vida, 
da economía, do transporte e do uso dos recursos naturais. Velaí a ampliación de 
marco temporal que lle estamos a reclamar á política de esquerdas.

Mais ese marco temporal non só ten que ver coa política institucional, senón que é 
un problema propio da nosa cultura, como explica Dennis Meadows30:

Nuestro sistema económico y financiero no es sólo una actividad. Es una herra-
mienta que hemos desarrollado que refleja nuestros objetivos y valores. La gente 
no se preocupa por el futuro, sino sólo por sus problemas actuales. Esta es la razón 
por la que tenemos una crisis de la deuda tan grave. La deuda es lo opuesto a eso, 
a preocuparse por el futuro. Cualquier persona que se endeuda está diciendo: no 
me importa lo que suceda. Y cuando a mucha gente no le preocupa el futuro, están 
creando un sistema económico y financiero que destruye el futuro. Se puede ajustar 
el sistema tantas veces como se quiera. Mientras no se cambien los valores de la 
gente, seguirá igual. 

28 Con todo, unha minoría de intelectuais de esquerda si que vai tomando consciencia da inminencia do 
colapso. Así, Miguel Fuentes Muñoz chega a reclamar unha II Conferencia de Zimmerwald e advirte 
de que “cualquier ascenso revolucionario futuro deberá ser pensado (...) asumiendo un escenario 
de desastre inminente” (Fuentes Muñoz, 2015a).

29 Nunha reunión con representantes da asociación Véspera de Nada acerca dos plans para preparar 
o concello de Teo, onde Noriega era alcalde, para a transición pospetróleo.

30 Na entrevista: “No hay nada que podamos hacer”, op. cit.
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De novo topamos coa crítica cuestión cultural, concretamente a cuestión ética/
moral. Antonio Turiel, outro científico, repíteo con insistencia: a maior dificultade 
para afrontarmos o Peak Oil non vai ser enerxética, económica nin política, vai ser 
a da profunda mudanza psicosocial necesaria31. Tamén Jorge Beinstein fala da 
confluencia de crises cultural e psicolóxica dentro do proceso de colapso capita-
lista32. Segundo Serge Latouche a primeira das súas oito erres debe ser reavaliar, 
para nos desprendermos dos valores e principios sociais que nos levan cara ao 
abismo e substituílos por outros que deberán guiar o resto do proxecto político e 
social do Decrecemento33. Para Ted Trainer, a “revolución cultural” que precisa-
mos vai ser moito máis difícil cá revolución económica que vimos describindo, e 
advirte que sen un cambio radical no pensamento, valores e motivacións da xen-
te con respecto aos que moveron as sociedades occidentais durante os últimos 
douscentos anos, “unha sociedade do Decrecemento non poderá funcionar”34.

Mais volvendo a outro dos aspectos do cul-de-sac cultural no que está a nosa ci-
vilización, podemos ver que ten moito que ver non só o curtopracismo de tipo 
electoral ou, en xeral, político do que falei antes. O problema que ten a nosa socie-
dade co seu concepto e práctica do tempo afunde as súas raíces no nacemento da 
Modernidade e da imposición das novas maneiras de entender o tempo que  desde 
entón veu potenciando o capitalismo. Así, dinnos Fernández Durán & González 
Reyes que a aceleración experimentada naqueles séculos de protocapitalismo35

fue también social: las decisiones acabaron estando centradas en el corto plazo 
(…), perdiendo progresivamente la visión estratégica. El cambio que esto supuso 
en la mentalidad de las personas fue enorme pues la inmediatez fue anulando la 
profundidad, y lo urgente a lo importante. El resultado fue una creciente superficia-
lidad y desorientación personal y social, que se convirtieron en el terreno propicio 
para el desarrollo de la sociedad estatal.

O capitalismo non só se alicerzou nun espolio do espazo (a terra), senón tamén 
do tempo, poderiamos dicir36. E aí seguimos hoxe, nunha apoteose da superficiali-
dade e da instantaneidade representadas por Facebook/Twitter/Whatsapp, o cénit 
do microtempo. Está claro que na vida real os señores de gris de Momo remataron 
por vencer37.

31 Para unha análise máis en profundidade da mudanza que precisamos nos valores da nosa cultura, 
vid. Guía para o descenso enerxético, pp. 176-183.

32 Beinstein: “Rostos da crise...”, op.cit.

33 Latouche: “Can the Left Escape Economism?”, op.cit.

34 Trainer: “A Limits to Growth Critique...”, op.cit.

35 Fernández & González: En la espiral de la energía, op. cit., vol. 1, pp. 212-213.

36 Por non mencionar outro aspecto da mortífera concepción do tempo capitalista-produtivista que 
salienta Elmar Altvater (2006): “La explotación es frecuentemente una cuestión de días, mientras 
que la recreación es una cuestión de décadas o siglos. La desigualdad del régimen de tiempos en 
una sociedad dada es una de las principales razones de la destrucción ecológica.”

37 Refírome, claro está, á novela de Michael Ende publicada en 1973 cuxo título, traducido ao galego, 
sería MOMO ou a estraña historia dos ladróns de tempo e da nena que lles devolveu o tempo aos homes. 
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Insuficiente capacidade para a anticipación a longo prazo

A especie humana é moi boa adaptándose a todo tipo de hábitats e de situacións 
cambiantes nos  ecosistemas que habita; se cadra é por iso que nos apoderamos 
de todo o planeta. Pero ten unha eiva fundamental (xenética?) como especie: non 
é o suficientemente sapiens como para anticiparse a certo tipo de condicións futu-
ras, a perigos que aínda non ten diante de si e sobre os que non ten ningunha ex-
periencia previa (experiencias que se adoitan plasmar en tabúes culturais). Pode 
que isto teña algo que ver coa nosa incapacidade como especie para comprender 
intuitivamente a función exponencial, como non se cansaba de repetir o Dr. Albert 
A. Bartlett, profesor emérito de Física na Universidade de Colorado38.

Outro relevante autor, Dennis Meadows, explícao así na mesma entrevista que 
veño citando:

Habría que cambiar la naturaleza del Hombre. En lo básico estamos programados 
exactamente igual que hace 10.000 años. Si uno de nuestros ancestros era atacado 
por un tigre, tampoco estaría preocupado por el futuro, sino por su supervivencia 
inmediata. Mi preocupación es que por razones genéticas no somos capaces de 
tratar cuestiones a largo plazo como el cambio climático. Mientras no aprendamos 
a hacer eso, no hay manera de resolver todos estos problemas. No hay nada que 
hacer. 

En efecto: podemos acreditar seriamente en que nesta sociedade da opulencia a 
maioría social poida renunciar voluntariamente ao seu nivel actual de consumo 
(de produtos, de enerxía) co fin de se anticipar a futuros problemas de escaseza? 
Que unha cantidade significativa de persoas estarían dispostas a renunciar a unha 
vantaxe a curto prazo para garantizar o seu benestar (e o dos seus fillos e fillas) 
nun futuro impreciso? Máis ben semella que a inercia social, a cultura predomi-
nante, e os nosos propios xens nos empuxan xustamente na dirección contraria: 
a seguir consumindo ata que xa non poidamos máis, ata que algún impedimento 
externo nolo faga imposible. Non quero dicir que o ser humano e as súas culturas 
non teñan ningunha capacidade de anticipación. É un feito que podemos constatar 
doadamente lembrando os valores da xente máis vella da Galiza rural, como me 
fai ver Ramom Flores das Seixas39:

A cultura popular galega, tanto rural como urbana, e suponho que a do resto de 
Europa quando menos, fazia fincapé no aforro e na preparaçom para tempos pio-
res, que sempre podiam chegar. Outra cousa é que numhas poucas gerações isto 
semelhe ter sido varrido. É umha historia comum a muitos povos do planeta a do 
velho que planta unha árvore pensando nos seus netos. 

Na Galiza esta preocupaçom polo futuro encarnava-se na importância que os 
nossos antergos outorgavam à casa, entendendo por casa nom o edifício senom 
a família, de maneira que era fundamental na mentalidade tradicional pensar no 
bem da casa, incluindo ai as gerações futuras. Sem isso é impossível entender os 
esforços feitos polos emigrantes para a redençom dos foros, i.e. a compra das terras 

38 Albert Bartlett: Aritmética, población y energía, transcrición ao castelán dunha conferencia súa de 
2002. http://www.albartlett.org/presentations/arithmetic_population_energy_transcript _spanish.html 

39 Com. pers., 04/02/2015.
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utilizadas pola casa mas propriedade das famílias fidalgas (ou burguesas trás a 
desamortizaçom). 

Esa cultura e eses valores que nos lembra Flores serán moi útiles para o futuro, 
como veño defendendo neste libro, e teñen moito que ver coa resiliencia dun modo 
de vida, e mesmo dunha civilización, pero coido que o problema ao que nos en-
frontamos agora, por inaudito nos últimos śeculos (polo menos desde a Caída do 
Imperio Romano), non está previsto polo noso software cultural, nin tan sequera 
polo da Galiza tradicional, que si que podía valorar unha previsión xenérica ante 
situacións de escaseza40, pero que non podía prever unha situación de colapso 
como a que se deriva do tolo medrar exponencial dunha cultura allea superpos-
ta que dominou e estragou esa propia cultura tradicional. Polo tanto o problema 
pode consistir en que a nosa cultura non estea vacinada contra situacións que ela 
mesma non experimentou nunca. Como nos fan ver Lambert & Lambert, “cando 
se avalía un futuro perigo, existe a tendencia de extrapolar as tendencias pasadas 
de maneira liñal e baseándose nas experiencias previas para definir as circunstan-
cias actuais”41. 

Flores apunta ao posible vencello deste feito cunha característica única da cultu-
ra dos EUA, que rematou por influír de maneira perniciosa nas demais culturas 
do mundo, cada vez máis uniformizadas segundo o patrón ianque: “os EUA é um 
pais relativamente novo e com imensos recursos naturais, que apenas conheceu 
umha vez a guerra no seu território”. O seu melting pot puido moi ben ter diluído 
o sentido da contención e da prevención diante do futuro das culturas dos millóns 
de inmigrantes rurais que formaron aquel país, e o capitalismo rematar por impor 
os seus contravalores suicidas grazas á feroz maquinaria do marketing. Se cadra 
no futuro si que veremos crearse memes ou tabúes que impidan que volvamos 
incorrer na tolemia de crer que o crecemento perpetuo é posible, ou na tolemia 
xemelga de queimar —devolvéndoo á atmosfera— a escala planetaria o carbono 
capturado durante eóns.

Outro compañeiro de Véspera de Nada, Xabier Vázquez Pumariño, engade unha 
perspectiva máis a esta cuestión, baseada no contraste que el ten apreciado entre 
a falta de previsión e coidado polo futuro das persoas máis excluídas, en socieda-
des onde a incerteza é case absoluta sobre o que vai suceder mañá42. Pumariño 
opina que hoxe esa incerteza se trasladou tamén ás nosas sociedades —o cal 
revelaría que somos sociedades máis fondamente empobrecidas do que pode dar 
a entender o noso nivel material de vida—, e por iso nos dá igual todo, mesmo que 
saibamos que hai un grave problema (sabemos en realidade que hai moitos, de-
masiados): en consecuencia, rexeitamos facer plans co obxectivo de sermos máis 
resilientes, de nos prepararmos para o Peak Oil, para o Caos Climático, etc. Así, o 

40 Eu percíboa reflectida en memes coma o seguinte. Os meus pais, nados e criados nunha aldea, 
cando unha persoa se laia dicindo “Ai!”, soen replicar con sorna: “...Pois garda para cando non 
haxa!”. Tamén o atopamos en cuestións de trascendencia económica, como a poderosa tendencia 
pro-resiliencia da xente máis vella que non vende as leiras por se acaso, porque nunca se sabe, se 
cadra hai que volver a elas, sempre están aí, a vida pódese torcer...

41 Lambert & Lambert: “Predicting the Psychological Response...”, op. cit. (a cursiva na cita é miña). 

42 Com. pers., 15/02/2015.
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“Non lle podemos dicir isto á xente” dos militantes de esquerda transfórmase nun 
“Dá igual que lle digamos isto á xente: está tan fodida que non vai facer nada”. Vén 
sendo unha mestura de nihilismo e de escepticismo hobbesiano sobre as capaci-
dades da sociedade responder ao colapso nun sentido humanitario, como o que 
teño detectado nun número nada desprezable de xente cando escoita falar das 
respostas que propomos ao Peak Oil: “Para que me vou mudar á aldea, preparar 
unha horta da que vivir, se os que non se preparen han vir arrebatarme a comida 
pola forza cando as peores consecuencias do colapso lles cheguen por fin a eles?” 
Somos como aspirantes a formigas tendo pesadelos cunha horda de chicharras.

Hai que contar con isto e ser realistas cando pensemos en promover mudanzas 
sociais que impliquen unha redución masiva e voluntaria do nivel de consumo (v.g. 
o Decrecemento)43.

tecnoloxía vs. entropía

Jeremy Rifkin retrataba moi ben no seu libro Entropía. Hacia el mundo invernadero a 
distorcida visión da tecnoloxía na sociedade actual44:

Si eliminamos toda la mística que envuelve a la tecnología, lo que nos queda, lisa 
y llanamente, es un transformador (…) de la energía acumulada en la naturale-
za. (…) Resulta irónico que, a medida que la tecnología ha ido haciéndose más 
compleja y extendido su dominio sobre el mundo, hayamos llegado a verla como 
algo independiente de la naturaleza, como si generase su propia energía de la 
nada (…). Lo cierto es que la tecnología nunca crea energía; sólo consume energía 
disponible. Cuanto mayor y más compleja sea la tecnología, más energía consu-
me. Por impresionante que a veces pueda parecer nuestra tecnología, también ella 
opera bajo el dictado supremo de la primera y la segunda ley [de la termodinámi-
ca], como todo lo que existe.(…) Aunque todo esto resulta bastante evidente, aún 
seguimos viviendo bajo la ilusión de que la tecnología nos está liberando de nues-
tra dependencia del medio ambiente cuando nada podría hallarse más lejos de la 
verdad (…). La tecnología nos hace más dependientes de la naturaleza, aunque 
físicamente nos aleje cada vez más de ella. (…) También alimentamos la creencia 
de que la tecnología está creando un mayor orden en el mundo cuando, una vez 
más, esto es sólo una parte de la historia (…). Cuando más deprisa perfeccionamos 
nuestra tecnología, más aceleramos el proceso de transformación, más deprisa se 
disipa la energía y más aumentan la contaminación y los desechos.

En resumen, estamos viviendo en una especie de mundo de pesadilla al estilo de 
Orwell. Nos hemos convencido a nosotros mismos de que la forma en que hace-
mos las cosas está creando un mundo completamente distinto al que en realidad 
creamos (…), hemos llegado a creer que el desorden es orden, que los desechos son 
valor y que el trabajo no es trabajo.

A medida que nuestro mundo se desliza más velozmente hacia el caos, nos mos-
tramos cada vez menos dispuestos a identificar el origen del problema. Lo que 

43 Desenvolvo con algo máis de detalle estes atrancos en Nosotros, los detritívoros, op. cit.

44 Debo esta cita e análise tamén a Xoán R. Doldán: http://vesperadenada.org/2010/01/27/debate-so-
bre-a-postura-das-persoas-de-esquerda-diante-o-teito-do-petroleo/
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hacemos, en cambio, es envolvernos más estrechamente en nuestro atuendo tec-
nologíco y defenderlo contra toda crítica, incapaces de reconocer lo que está ha-
ciéndole al medio ambiente en que vivimos y más incapaces todavía de reconocer 
lo que nos está haciendo a nosostros mismos. Seguimos aferrándonos a la ilusión 
de que estamos bien abrigados y protegidos, aun cuando cada vez nos hallamos 
más desnudos y amenazados por los fragmentos desordenados de un mundo de 
nuestra propia creación.

Entre as actitudes persoais fronte a unha crise entrópica dos que non logran 
asumir as implicacións da Lei da Entropía e deixar atrás esa prevalecente visión 
do mundo, Rifkin caracteriza tres respostas: os optimistas, os pragmáticos e os 
hedonistas. Na esquerda adoitamos encontrarnos con frecuencia a postura do 
optimista, que basea a súa esperanza...

en la suposición, de que en alguna parte, detrás de la siguiente colina o en el labo-
ratorio de al lado, se encontrará una solución tecnológica que nos permite seguir 
como hasta ahora (…). Los optimistas tecnológicos rechazan la idea de regresar 
a un flujo de baja entropía que esté más en consonancia con los procesos y ritmos 
naturales de los ecosistemas del planeta

Os tres tipos de persoas abócanse a aprender a mesma lección esmagadora que o 
home que se negaba a crer na lei da gravidade: 

este hombre sube al último piso de un gran rascacielos y salta al vacío. A la grave-
dad, por supuesto, no le importa en lo más mínimo que el hombre crea en ella o 
no, y procede a dar una lección al escéptico atrayéndolo inexorablemente hacia el 
suelo. Pero el hombre, dispuesto a aferrarse a cualquier paja con tal de defender su 
supervivencia física e intelectual, pasa a toda velocidad ante la ventana del cua-
dragésimo piso gritando. “Hasta aquí, todo va bien”.

Por desgraza mesmo persoas da esquerda supostamente conscientes do rumo de 
colapso que levamos, pecan por veces dese iluso optimismo. Servan como exem-
plo os seguintes comentarios en Facebook de Enric Duran45 a raíz dun artigo dun 
crente tecnoutopista que visualizaba un quimérico futuro hiperrobotizado46:

Hay importantes retos por delante, que no se van a solucionar con las viejas formas 
de pensar y hacer y que a través de desarrollos que trabajan en juntar innovación 
tecnológica y económica con justicia social y redistribución de la riqueza, como 
FairCoop estamos tratando de abordar.

(…)

El efecto de la automatización debe ser bueno, pero debe ser capaz de repartir, 
de crear justicia social, de equiparar oportunidades. No es lógico que no sea así. 
Siempre fue así. Los avances tecnológicos ayudaron a reducirlo. ¿Por qué no ahora?

(…)

45 Fío comenzado o 16/01/2015 en https://www.facebook.com/enricdurangiralt/posts/10205715309352302 
Duran demostra estar moi na onda das criptomoedas, a economía P2P, o telecomunismo, o cibera-
narquismo e outras formulacións supostamente tecnoliberadoras.

46 O economista e empresario Marc Vidal: “Si nunca bajara el paro ¿qué sucedería?”, no seu blog per-
soal (16/01/2015).
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Yo mismo hace 9 años estaba difundiendo la crisis energética (…) No pienso lo 
contrario en cuanto a [energías] fósiles y sigo trabajando para una economia 
sostenible sin crecimiento, pero también pienso que entre las múltiples formas de 
generar energia eléctrica hay una probabilidad considerable –y por tanto como 
mínimo a tener en cuenta– de que la innovación tecnologíca sea capaz de generar 
sistemas eléctricos renovables, sostenibles y descentralizados, en la que los robots 
puedan ser parte de la solución más que del problema. 

(…)

[Si en] el campo se va a volver a trabajar con la fuerza humana, pues seguramente 
sería una buena noticia para la estadística del paro, pero mala para la humanidad. 
Otros te van a decir que si no se producen en la tierra los alimentos los produciran 
máquinas 3d.

(…)

El futuro donde la energía disponible sea tan escasa, es eso: uno de los escena-
rios posibles; y la verdad antes de trabajar para prepararnos para ese escenario, 
prefiero trabajar para un proceso de transición en que la humanidad a traveś de 
entre otros valores, la cooperación y el conocimiento libre, sepa sostener un uso de 
recursos y un uso de tecnología y al mismo tiempo unos mecanismos de acceso a 
las necesidades básicas, que permitan que la vida digna sea la norma general en 
el mundo.

(…)

Si contar con ordenadores para construir esa transición postcapitalista es ser tec-
nooptimista entonces no me queda más remedio que serlo.

(…)

Esas mismas tecnologías además pueden ser claves para generar sistemas sociales 
descentralizados que no puedan ser más controlados por gobiernos centrales y 
grandes corporaciones, lo cual es clave para poner el bién común en el centro de 
nuestras vidas.

(…)

algunos defendemos el uso de maquinaria que puede ser más eficiente ecológica-
mente que el mismo trabajo hecho por humanos haciendo trabajo duro o aburrido. 

Algúns parece que avisan, como diría o xenial Pedro Prieto: “Electricidade ou bar-
barie!”. Pero canto máis dependamos das tecnoloxías industriais para artellarmos 
unha alternativa ecosocial máis nos arriscaremos a unha traxedia de escala pla-
netaria en escenarios como o que apunta a Teoría Olduvai47. Usemos a tecnoloxía 
mentres a teñamos dispoñible para facilitar a transición ecolóxica, claro que si, 
pero dunha maneira crítica e sen enganarnos pensando que a nosa liberación de-
pende destas ferramentas con tanto atractivo para moitos na esquerda, mesmo no 
anarquismo —lembremos a confianza que amosaba Murray Bookchin na libera-
ción mediante as tecnoloxías ecolóxicas48— e non dependamos tanto dela que non 
sepamos vivir doutro xeito porque a maior complexidade da tecnoloxía, máis depen-

47 Esta teoría de Richard C. Duncan avisa de que á civilización industrial non lle quedan máis de 15 
anos (1930-2030) e que as fases iniciais do colapso virán marcadas por masivos apagamentos eléc-
tricos cada vez máis frecuentes: https://en.wikipedia.org/wiki/Olduvai_theory

48 López: “Murray Bookchin: comunalismo...”, op.cit.
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dencia e menos resiliencia. Como nos lembra a Escola Popular Galega en A defensa 
da terra: “Há que renunciar a desenvolver novas tecnologias à custa de algo que já 
se tem, de técnicas tradicionais que sabemos que valem e servem ao bem-estar 
da comunidade, que esta é capaz de gerir, dominar e controlar”49. Ou, como adoito 
dicir eu: non precisamos inventar máis tecnoloxías, pois a tecnoloxía para vivir sen 
petróleo coñecémola desde hai séculos, xa que era a única que tiñamos.

Lembremos: ningunha tecnoloxía nos vai salvar cando as limitacións son ener-
xéticas; ningunha tecnoloxía nos vai salvar tampouco cando o noso problema é 
de cultura ecosocial. Porque non podemos esquecer que a tecnoloxía (entendida 
como a tecnoloxía avanzada froito da ciencia moderna) é en boa medida parte do 
problema cultural e, cando menos, un arma de duplo gume na que non debemos 
confiar en exceso sabendo de onde procede. Fernández Durán & González Reyes 
resumen esa acusación histórica contra a idolatrada tecnoloxía moderna nestes 
termos50:

Fruto de la fe en la ciencia se desarrolló la fe en la tecnología como herramienta 
para el control del mundo. Se fue construyendo una imagen de la tecnología como 
beneficiosa en sí misma, neutral, imparable en su progreso, motor de un cambio 
social positivo, solventadora de los problemas de la humanidad y principal sumi-
nistradora de bienestar.

E, no fondo, a fe na tecnoloxía non deixa de ser unha derivación da nosa arrogante 
fe no (super)poder do xenio humano, parte da omnipresente fe no progreso impa-
rable da humanidade, como nos lembra Howard T. Odum51:

A maioría da xente pensa que se o [ser humano] progresou ata dar nacemento á 
moderna era industrial é porque o seu saber e o seu inxenio non coñecen límites 
(…) [Pero] todo progreso débese a unha especial subministración de enerxía, e en 
todo tempo e lugar o progreso evapórase sempre que o fornecemento desaparece. 
O saber e mais o inxenio son os medios cos que se consegue que a subministración 
de enerxía resulte operativa (…), sen esquecer que o desenvolvemento e a conser-
vación do coñecemento tamén dependen da dispoñibilidade de enerxía.

Ideoloxización ou colonización mental

Nas respostas que achamos maioritariamente entre as persoas de esquerdas ante 
a perspectiva do colapso civilizatorio podemos detectar moito de interiorización 
inconsciente do discurso dominante, é dicir, daquela visión que impón precisa-
mente o capitalismo que din combater. Segundo Maurice Godelier52, en todo poder 
dominante existen dous elementos indisolubles: a violencia e o consentimento. 
Para Godelier o que ten meirande forza dos dous é o consentimento dos domi-
nados, é dicir, a súa adhesión convencida, a súa cooperación, máis alá da mera 

49 Op. cit., p. 36.

50 Fernández & González: En la espiral de la energía, op. cit., vol. 1, p. 210.

51 Citado en Fernández & González (2014), op. cit., vol. II, p. 85.

52 Maurice Godelier: Lo ideal y lo material, tamén citado por Doldán ibid.
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aceptación do dominio e antes cás diversas violencias mediante as que este se 
exerce. Neste sentido, para que as persoas dominadas consintan e cooperen coa 
súa dominación é preciso entenderen esta como un servizo que lles emprestan os 
dominadores (cuns beneficios que lles recoñecen), que os lexitima no pensamento 
dos dominados e que facilita a continuidade das relacións de dominación/explo-
tación. É así que atopamos na esquerda moitas persoas que nos din que, ou ben o 
capitalismo ou ben o seus títeres estatais de turno, xa se han ocupar de que todo 
sega atado e ben atado, e que de seguro teñen solucións agochadas á espera de lles 
tiraren beneficio á custa de todos nós. Paradoxalmente son persoas de esquerda 
as que máis acaban confiando nas capacidades do sistema capitalista, capacida-
des mesmo para pasar por riba dos límites biofísicos do planeta! Se cadra isto 
mesmo ten que ver cos mecanismos inconscientes de defensa relacionados co 
rexeitamento ante un estado pasivo-sumiso dos que falaba Anna Freud53.

É dicir, estas persoas consideran que os poderosos (segundo esta percepción 
mellor diriamos superpoderosos) van resolver a cuestión do Peak Oil (ou calquera 
outra suposta ameaza á continuidade do status quo) simplemente porque lles con-
vén, admitindo así que existe un intercambio, e que na procura egoísta do benefi-
cio capitalista por parte dos donos do capital, nós tamén obteremos unha parte, e 
aceptando tamén así, inconscientemente, unha particular versión da teoría desa 
Man Invisible dos liberais que acaba creando un suposto beneficio para o conxunto 
social. A persoa dominada, no canto de enfrontarse ás consecuencias dun pro-
fundísimo cambio que non sabe onde pode rematar, prefire crer que a situación 
actual (na que é dominada) lle é ata certo punto beneficiosa pois os que mandan 
velan, pola conta que lles trae, pola continuidade do sistema para así non perderen 
lucros. Aparte de supor isto a negación da posibilidade de que a clase dominante 
poida continuar a tirar beneficios e imporse sobre o resto da humanidade trans-
formando o sistema noutro aínda peor (o que verei máis adiante no capítulo de 
Mutacións do capitalismo moribundo), as persoas que adoptan esta actitude están 
a negar a existencia xa no momento presente de millóns de persoas que non teñen 
eses beneficios sociais que eles lle supoñen ao capitalismo-industrialismo actual.

Outro aspecto deste autoengano é que contradí a propia lóxica de funcionamento 
do sistema capitalista onde o que manda é o beneficio a curto prazo sen ter en 
conta absolutamente máis nada, e moito menos as consecuencias a longo prazo 
nin os límites físicos do planeta, cuestións totalmente excluídas dos seus cálculos 
de custo-beneficio. Para comprobar o absurdo das teorías das persoas que adop-
tan este tipo de crenzas, imos imaxinar por un momento que existe unha nova fon-
te enerxética X, capaz de substituír o petróleo en tempo e en escala como para que 
continúe a unha civilización industrial de características análogas á actual. Supo-
ñamos tamén que o capitalismo é capaz de exercer o control e monopolio desa 
enerxía X, mantela agachada fóra de todo coñecemento, e de demorar a súa posta 
no mercado ata o petróleo xa non chegar para manter a Megamáquina funcionan-
do, momento no cal sacaríana á luz para comezar a explotala comercialmente, 

53 Descritos en Lambert & Lambert: “Predicting the Psychological Response...”, op. cit.
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como nos din estas teorías conspiratorias e ideoloxizadas54 polo capital e pola fe 
na tecnoloxía. Agora preguntémonos: podería na realidade o sistema capitalista 
demorar o emprego dunha enerxía tal? Interesaríalles facelo aos donos do capital, 
en caso de poderen? 

Eu coido que se aplicamos os propios principios capitalistas veremos que esa 
premisa, claramente, os está a contradicir. Toda a historia do uso da enerxía por 
parte da especie humana se baseou no principio obvio de o máis doado, primeiro: 
é dicir, que se temos unha enerxía abondosa moi a man, tiramos primeiro dela, 
e só despois recorremos ás outras de máis difícil acceso ou peor rendemento en 
termos de enerxía neta. Isto ten moito que ver coa TRE (taxa de retorno enerxético) 
de cada tipo de recurso enerxético. É dicir, que mentres o carbón foi máis rendible 
enerxética e economicamente có petróleo, foi a nosa principal fonte enerxética, 
pero cando foi máis útil o petróleo, o noso tecido socioindustrial comezou a facer 
uso del, arrinconando pouco a pouco55 o carbón a usos secundarios onde aínda 
compensase. Isto é así polo citado principio de eficiencia e de rendemento básico 
a curto prazo, que o capitalismo leva á súa máxima expresión. Xa que logo, se o ca-
pitalismo fose un sistema compatible co feito de deixar enerxías máis poderosas 
(meirande TRE) agachadas e sen utilizar, non teriamos botado man do petróleo ata 
termos practicamente esgotado o carbón, ou cando menos ata termos chegado 
ao seu teito de extración (Peak Coal) ou ao seu teito de enerxía neta. Pero iso non 
sucedeu así, e de feito aínda estamos na actualidade neste pico do carbón ou a 
uns poucos anos del56, e o petróleo xa o levamos anos usando a tal velocidade 
que tamén chegou ao seu cénit. Ou sexa, que gardar unha nova enerxía na man-
ga vai contra a lóxica capitalista do beneficio a curto prazo e a maximización da 
ganancia. Se houbese unha enerxía cuxa TRE fose superior á actual do petróleo, 
xa a teriamos empregado, por estes principios básicos da industria capitalista e 
polo principio do máis doado primeiro. E a TRE do petróleo agora mesmo é moi 
baixa, unha décima parte do que era nos anos 1930, por non nos remontarmos 
máis atrás57. É dicir, que no caso de existir tal enerxía tería que ser inferior á 
TRE actual (poñamos 10:1), xa que, no caso contrario, a estariamos explotando 
xa. Imaxinemos que existe pero que non se puxo en marcha porque ten unha TRE 

54 Utilizo o termo ideoloxización no sentido de colonización/substitución ideolóxica, especialmente can-
do ese proceso é inconsciente. Así, está relacionado coas acepcións psicolóxicas ou mesmo teolóxi-
cas do termo alienación. Cf. https://es.wikipedia.org/wiki/Alienaci%C3%B3n

55 A transición dunha base enerxética a outra nova pode levar entre 50 e 150 anos, se tomamos como 
referencia as experiencias históricas do paso da biomasa ao carbón e a do carbón ao petróleo. Aínda 
así, nestes casos nunca se deixou de utilizar a anterior fonte enerxética, o cal nos sitúa nun contexto 
moi diferente polo rápido devalar previsto no caso do petróleo, e tamén polo carácter simultáneo a 
nivel mundial, pois nos casos anteriores o cambio de base enerxética realizouse con anos ou mesmo 
décadas de diferencia nuns países e noutros.

56 Richard Heinberg: “Peak coal: sooner than you think”, Resilience.org (21/05/2007). Vid. tamén a po-
nencia de Michael Höök: “Agotamiento de hidrocarburos convencionales: perspectivas recientes 
para petróleo, gas natural y carbón” (pp. 70-78), II Congreso Internacional Más allá del pico del petró-
leo: el futuro de la energía, Barbastro (outubro de 2014).

57 David Murphy: “The Net Hubbert Curve: What Does It Mean?”, The Oil Drum (22/06/2009). Tamén: 
Jessica Lambert, et al. (2012): EROI of Global Energy Resources. Preliminary Status and Trends, State 
University of New York, College of Environmental Science and Forestry.
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= 9:1. Ben, pois daquela sería verosímil que se puxese en marcha en canto a súa 
TRE for superior ao dun petróleo que tiver caído xa ata unha TRE = 8:1. Pero isto 
implica un problema: as TRE de calquera fonte enerxética sempre caen ao longo 
do tempo58, polo principio explicado antes, e de comezarmos cun substituto do 
petróleo con TRE = 9:1, en poucos anos estariamos nas mesmas ca co petróleo, 
con TREs caendo por baixo do mínimo que precisa a civilización (tense calculado 
en 5:1 ou máis do duplo se falamos dunha civilización de tipo industrial)59. En con-
secuencia, a hipótese de o capitalismo nos salvar mediante unha enerxía mantida 
en segredo non resiste o contraste coa propia lóxica do metabolismo industrial e 
do mercado capitalista.

En definitiva: temos un problema moi grave se nós, dentro da esquerda, somos os 
que no fondo máis cremos nas capacidades taumatúrxicas do sistema de mercado 
para nos sacar de calquera apuro e confiamos, aínda por riba, en que está no in-
terese e función das elites capitalistas facelo, por medio desa suposta prestación 
dun beneficio social aos/ás dominados/as á que antes aludía. 

Por non falar de que o argumento que algúns adoitan empregar de teren agocha-
das patentes sobre tecnoloxías que supostamente permitirían substituír o petró-
leo, non se sostén a nada que coñezamos minimamente como funciona o tema 
da propiedade industrial e a súa razón de ser. En canto unha persoa ou empresa 
patentar algo, ese algo pasa a ser de coñecemento público, precisamente para 
facer valer a súa protección legal, e é por iso que se patentan as invencións: para 
que non o faga antes un posible competidor e obteña o dereito legal a usar en 
exclusividade esa tecnoloxía. Iría polo tanto tamén en contra da lóxica capitalista 
dispor de tal maravillosa tecnoloxía, de lucro potencialmente descomunal, e non a 
protexer legalmente. É dicir: se algo pode dar cartos, paténtase; e se é patentado, 
convértese en publicamente coñecido.

E, finalmente, considero que debemos tamén vincular calquera proposta de de-
mocratización profunda das nosas sociedades, como as propostas que están no 
cerne do movemento dos Indignados, coa loita contra este e outros aspectos da 
nosa colonización ideolóxica. Sinala Kallis que60

la democratización es clave para las soluciones futuras. Pero el poder no es sólo 
algo que está “allá afuera” que transformaremos mecánicamente y luego demo-
cratizaremos el Estado y generaremos una nueva redistribución. El poder también 
reside en la colonización de nuestro imaginario por conceptos y principios que han 
causado estragos a nuestro alrededor y han justificado la desigualdad y la destruc-
ción en nombre del progreso. El crecimiento es el rey de estos conceptos. 

58 É o que chaman en inglés net energy cliff, o cantil da enerxía neta. Pódese ver graficamente por 
exemplo en Tim Morgan: The Perfect Storm – Energy, Finance and the End of Growth; ou en David J. 
Murphy: “The implications of the declining energy return on investment of oil production”, Phil. 
Trans. Roy. Soc. A, vol. 372, art. nº 20130126 (2014).

59 Hall et al. (2009): “What is the Minimum EROI that a Sustainable Society Must Have?”, Energies, 2; 
ou Lambert et al.: “Energy, EROI and quality of life”, op. cit. Tamén Pedro Prieto citado como fonte en 
Montserrat: “Ya inventarán algo”, op. cit. e mais a gráfica incluída no seu artigo “Fotovoltaica: pros 
y contras. Dos perspectivas desde el ecologismo”, Crisis Energética (31/12/2014). Este factor da TRE 
(EROI ou EROEI en inglés) é fundamental para comprendermos o proceso de colapso irreversible no 
que nos achamos como civilización.

60 Kallis: “Malentendiendo...”, op. cit.
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as fases do trauma

As persoas que teiman nas posturas negacionistas descritas —e outras ás que 
nos temos que afrontar case acotío os divulgadores das consecuencias do colapso 
entrópico da civilización— están bloqueados na fase da negación, tras a que —se-
gundo explica o modelo de Kübler-Ross— veñen en secuencia a ira, a negociación, 
a depresión e finalmente a aceptación. 

Resulta moi frustrante ver que a esquerda perde tanto tempo, un tempo que nunca 
puido ser máis precioso, na primeira das fases do proceso. O resto da sociedade 
nin tan sequera chegou a decatarse do trauma, ou está comezando moi lentamen-
te a facelo percibindo aínda apenas a súa fachada de crise económica, e desbota 
implicitamente calquera outra causa dos seus males. O peor sería que a segunda 
fase, a da ira, bote as nosas sociedades en brazos dalgunha caste de fascismo, 
como xa apuntei anteriormente.

Sobre esta frustración que nos produce aos que estamos máis avanzados dentro 
deste proceso de aceptación do trauma, volverei no capítulo final do libro, así como 
sobre outras olladas ao proceso de asimilación das consecuencias políticas e es-
tratéxicas que se debe dar nos partidos de esquerda.

psicoloxía da catástrofe ecolóxica e da adicción ao 
petróleo e por qué a mera consciencia non abonda

Explícanos Doldán que61:

Outro autor, C. Lévy-Leboyer (nun libro publicado en español en 1985, “Psicología 
y medio ambiente”), fai referencia á percepción de risco ambiental. Fala da ten-
dencia a que de forma espontánea os afectados dunha catástrofe se instalen no 
mesmo lugar (como sucedera en Haití e xa sucedeu noutros lugares). Segundo 
algúns estudos que menciona, isto débese a tres razóns: as vantaxes obxectivas 
desas rexións, a pasividade natural dos individuos que non superan as dificultades 
materiais da instalación noutra zona e a subestimación dos riscos. Neste último 
caso non se cre que se volva dar a catástrofe (aínda que admitan que xa aconteceu 
máis veces no pasado), ou ben reducen a importancia do risco sinalando a rareza e 
confiando en forzas protectoras cuxo modo de acción é impreciso (os capitalistas?). 
En definitiva, interpretan a realidade e fórxanse un sentimento de seguridade que 
non descansa nunha análise obxectiva da mesma.

Isto tamén foi estudado por Irving Janis con respecto ás persoas que sobrevivían 
aos bombardeos durante a II Guerra Mundial62. Doldán, pola súa banda, enga-
de que tamén existen importantes mecanismos psicolóxicos de negación nas 
sociedades industriais (e a as persoas de esquerda neste aspecto non son unha 
excepción) semellantes aos dunha persoa con problemas de adicción. Isto non 
é de estrañar se consideramos o descomunal uso actual da enerxía como unha 
adicción: fornece placer, produce dependencia, require cada vez doses máis altas, 

61 Asoc. Véspera de Nada: “Debate sobre a postura das persoas de esquerda...”, op. cit.

62 Citado en Lambert & Lambert: “Predicting the Psychological Response...”, op. cit.
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é negado por quen o padece, produce consecuencias negativas... Así, para Doldán, 
quen nega o Peak Oil ou minimiza a súa repercusión sería como a persoa adicta 
que minimiza o seu problema e lles resta importancia ás consecuencias que os 
demais lle expoñen coa esperanza de a faceren consciente da súa adición e co fin 
de a liberar dela.

Ao final, como resposta ao cuestionamento que provoca o Peak Oil acerca da conti-
nuidade de todo o seu mundo, a persoa ideoloxizada, tecnólatra e enerxético-adic-
ta acaba asignando valor de razoamento lóxico a algo totalmente irracional, e que 
só pode ser cualificado como fe: “Xa se descubrirá algo... teñen o substituto do 
petróleo agachado... chegará a tempo a fusión fría... existen fontes de enerxía que 
non están limitadas pola termodinámica...” e un longo etcétera de andrómenas 
como as que veño sinalando.

Unha consideración adicional que cómpre facermos con respecto ao proce-
so de mudanza ten que ver coas estratexias ecoloxistas clásicas. Boa parte do 
movemento ecoloxista centrouse, desde os seus comezos hai catro décadas, en 
transmitir a información ao público do que estaba a pasar ou podía pasar, dan-
do por feito que a mera consciencia do problema provocaría automaticamente a 
mudanza, é dicir, a acción social na dirección necesaria. Porén, entendermos o 
problema da discontinuidade histórica en termos de adicións (ao estilo de vida in-
dustrializado-consumista) axúdanos a comprender que existen grandes atrancos, 
importantes resistencias á mudanza, que cómpre que abordemos se queremos 
que a mudanza social se produza efectivamente, tanto nos sectores de esquerda 
como na sociedade en xeral. Non podemos perder isto de vista cando asumamos 
a tarefa de transmitirmos información do que está a pasar nas nosas comunida-
des, sindicato, colectivos sociais, partido... Non caiamos no erro de pensar que 
simplemente con dalo a coñecer está xa todo feito. En realidade é cando comeza 
o máis difícil do proceso: vencer a resistencia a mudar. “A mudanza sempre cus-
ta, sempre doe... mesmo cando é para mellor”, advirte Jorge Riechmann63. De 
feito, os que levamos xa uns anos nesta loita sabemos perfectamente que moitas 
formacións políticas —ou cando menos as persoas que as lideran— recibiron xa 
toda a información precisa para saberen que nos diriximos cara ao colapso e que 
as vellas receitas e discursos ficaron obsoletos, e aínda así fican ríxidos no rumo 
de fuxida cara diante.

Así, non debemos ver a conversión requirida como un momento singular no que 
pasamos de ser crecentistas-industrialistas a ser decrecentistas-ruralistas, por 
exemplo, se non que se trata dun ciclo, que efectivamente comeza polo coñece-
mento da situación que segue certas etapas que cómpre coñecermos e que des-
cribirei brevemente a continuación.

Un modelo teórico que nos pode ser de utilidade é o das chamadas etapas da 
mudanza64. Ese modelo, elaborado polos psicólogos Carlo DiClementi e James 

63 Jorge Riechmann (2009): “La crisis energética: algunas  consideraciones políticas”, Economía Indus-
trial nº 371, Industria y medio ambiente. El reto de la sostenibilidad. Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo.

64 Descrito por Rob Hopkins, fundador do movemento das Transition Towns, en The Transition Hand-
book: From oil dependency to local resilience (Chelsea Green, 2008).
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Proschaska, reflicte que as mudanzas do tipo profundo do que falamos —e, en 
realidade, calquera tipo de mudanza voluntaria na vida dunha persoa— non su-
ceden da noite para a mañá nin se fan de golpe, senón máis ben ao longo dun 
proceso cíclico incremental (con avances e retrocesos) que poderiamos describir 
a xeito de algoritmo:

1.º) Preconsideración: comezamos a ser conscientes do problema e da nece-
sidade de mudanza.

2.º) Consideración: comezamos a verlle os pros á mudanza e imos reducindo 
a importancia dos inconvenientes (aínda que durante o proceso tamén 
pode suceder ás veces o contrario).

3.º) Preparación: tomamos decisións, planificamos a mudanza.

4.º) Acción: poñemos en marcha o plan de mudanza e ímolo revisando 
progresivamente.

5.º) Mantemento: integramos a mudanza no noso estilo de vida (praxe) e mais 
no noso discurso (teoría).

6.º) Volta ao punto 2º.

A cada volta neste ciclo imos incrementando a profundidade ou amplitude da mu-
danza nas nosas vidas ata completarmos a mudanza. Isto é moi aplicable ás pro-
fundas mudanzas que debemos ir realizando nas nosas vidas tanto para preparar a 
sociedade para a mudanza de paradigma como para transformar o pensamento e 
a acción política das esquerdas (vid. infra Un difícil proceso cheo de contradicións). 
Axúdanos a concibir os cambios que precisamos acometer coma un proxecto 
paulatino no que, sen ansiedades pero decididamente, irmos transformando por 
fases todo o que é preciso transformar. E tamén permite comprendermos que 
diferentes persoas en cada sociedade, diferentes organizacións e institucións, se 
han atopar en diferentes fases do proceso de mudanza en cada intre, inicialmente 
a maioría delas no de pre-consideración. Precisamente esta maneira de pensar-
mos os procesos de mudanzas vitais ten moito éxito nos procesos de tratamento 
das adicións, como explica Rob Hopkins. E aquí, recoñezámolo, estamos falando 
dunha grave adición social e persoal, ao petróleo e a todo o que nos leva ofrecendo 
ata o de agora.

Retomarei a concepción dos cambios na esquerda coma un proceso paulatino no 
capítulo final do libro.

a urxencia da visión científica

Penso que a única posibilidade que ten a especie humana de saír do cul-de-sac 
evolutivo no que se meteu, é a través da Ciencia. Pero non como adoitan pensar 
os cornucopiáns, por medio das aplicacións técnicas da ciencia, é dicir, por me-
dio dalgunha tecnoloxía milagreira ou dalgún descubrimento de novas e infinitas 
enerxías… A nosa oportunidade ha de vir por medio da comprensión científica da 
realidade xa presente nas nosas vidas. É preciso —como William Catton moi ben 
explicaba xa en 1980 na súa obra fundamental Overshoot: The Ecological Basis 
of Revolutionary Change— aprendermos a ver o funcionar do mundo humán en 
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termos da ciencia ecolóxica se queremos evitar as peores consecuencias da si-
tuación de extralimitación na que xa se atopa a nosa especie. É dicir, non fai falla 
descubrir nada novo, senón comprender o vello e o actual cos ollos da Ciencia (con 
maiúscula): ver o absurdo termodinámico do crecemento económico continuado, 
comprender as implicacións ecolóxicas de pasar a nos alimentarmos (case lite-
ralmente, por vía da agricultura moderna) dun detritus orgánico como é o petróleo 
en troques de facelo a partir da produción renovable do biosfera65… e outros novos 
ollares que conformen un cambio revolucionario de paradigma interpretativo do 
mundo, un novo modelo mental baseado na razón científica para comprendérmo-
nos e as nosas sutís pero suicidamente acumulativas accións de cada día.

Como advirten Lambert & Lambert “a revisión das respostas políticas e sociais 
aos pronunciamentos científicos sobre o devalar das reservas de petróleo nas últi-
mas décadas revela unha importante desconexión entre o coñecemento científico 
do esgotamento do petróleo dispoñible e a acción social”66. Canto máis avanzamos 
nese acelerado esgotamento, máis urxente se fai rematarmos con esa desco-
nexión. E aí, como nos lembra Yayo Herrero, é moi importante achegar datos que 
cuantifiquen e obxectiven a dimensión real da Crise, e onde se pode botar man 
de numerosos estudos67. Como se sinalaba no programa marco das CUP para as 
eleccións municipais de 2015, “el técnico [o científico?] tiene que poder propor-
cionar la argumentación necesaria y potenciar la capacidad de defensa desde el 
argumentario político”68. Ás veces —dinos a membro de Ecoloxistas en Acción— 
argúese que achegar este tipo de datos “xera medo” na xente, pero ela responde 
que o que debería darnos medo en realidade é a inacción, e que se os datos se 
acompañan dunha dirección clara de actuación, non deberían levar á parálise se-
nón todo o contrario.

Así, dentro da adaptación social é moi importante que a propia esquerda lidere 
esta asunción fonda de determinados conceptos e áreas científicas aos que non 
está habituada, entre os que salientarei algúns:

 A Economía Ecolóxica, especialmente:

9 o valor dos bens naturais,

9 os límites da biosfera e as súas repercusións sobre a economía 
humana,

9 o papel da enerxía nas sociedades indutrializadas,

9 o metabolismo das diversas formas das sociedades humanas,

9 o paradoxo de Jevons,

9 a lei dos rendementos marxinais decrecentes (Tainter).

65 Remítome novamente a calquera das versións do meu texto Nosotros, los detritívoros.

66 Lambert & Lambert: “Predicting the Psychological Response...”, op. cit.

67 Herrero et al. (2015). A propia Herrero, nese debate, menciona a obra de José Manuel Naredo como 
un dos referentes imprescindibles para os datos relativos ao metabolismo socioeconómico español.

68 Citado en Turiel (2015a).



A ESQUERDA

ante o COLAPSO

da civilización
industrial

113

 A Dinámica de Sistemas, especialmente:

9 os sistemas complexos adaptativos e os seus ciclos de 
explotación-reorganización-liberación-conservación,

9 o concepto de emerxía,

9 a dinámica das poboacións e dos ecosistemas,

9 a capacidade de carga,

9 os lazos de realimentación estabilizantes,

9 o funcionamento dos sistemas políticos coma sistemas dinámicos.

 A Termodinámica:

9 o 1º e 2º principios aplicados ao metabolismo humano e ao da biosfera,

9 a taxa de retorno enerxético.

 A Xeoloxía e a Xeofísica:

9 o cénit do petróleo,

9 o cénit doutros recursos xeolóxicos (outros combustibles fósiles ou 
nucleares, minerais, etc.).

E non só a esquerda, pois tamén —lévannos advertindo desde hai décadas algúns 
científicos pensadores do ecoloxismo69— existe a pseudociencia e o os posiciona-
mentos acientíficos dentro do movemento ecoloxista, e polo tanto tamén cómpre 
facermos os deberes desde este lado. Para termos eficacia e influencias políticas, 
cómpre desterrarmos esa falta de rigor dos nosos discursos e coidarmos moito as 
bases científicas das nosas propostas, sobre todo aqueles activistas e divulgado-
res que posuimos, como moito, unha formación científica limitada.

Así e todo, advirte o físico e activista Ramom Flores que70

na actualidade, se bem o método científico científico segue a ser umha ferramenta 
excelente, a sua utilidade na sociedade ficou um tanto diminuída em relaçom a 
outra épocas.

Por umha banda a ciência está baseada na dúvida, polo qual a linguagem que usa 
é muito cautelosa, e isto é aproveitado magistralmente polos que querem neutrali-
zar as informações científicas inconvenientes. Por outra o neoliberalismo também 
trunfou no mundo científico, conseguindo impor os seus mitos —superioridade da 
gestom privada, o importante é o lucro ...—, sobre todo na parte administrativa, 
que se bem nom fai ciência, influi muito em que ciência se fai.

Outro activista, Arnau Montserrat, fainos ver que non deixa de ser irónico que 
nunha cultura que pon a ciencia nun altar, o consenso científico acerca do colapso 
civilizatorio e a súa inminencia non queira ser escoitado71.

69 Como era o caso de Manuel Sacristán. Vid. Lacalle: “El ecocomunismo de Manuel Sacristán”, op.cit.

70 Com. pers., 05/02/2015.

71 Montserrat: “¿Podemos aspirar a un populismo ecologista?”, op. cit.
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(…) espalha-se a ideia de retor-
narmos aos limites: restringir no 

máximo a categoria dos consumíveis; 
inserir quanto possível as cousas de utilizar, 

os “úteis”, na categoria de bens colectivos e per-
duráveis; e consagrar a vida das comunidades, ao 

cabo, àquilo que nos faz essencialmente humanos: ao 
cuidado, à contemplaçom e à celebraçom das maravilhas. 

Já que a singularidade de um povo radica neste jeito irrepetível 
de olhar e atender os bens universais, esta volta à digna pobreza 

devesse conduzir de seu ao redescobremento da defesa radical da Galiza.

Antom Santos Peres1

Un soberanismo postindustrial

Aínda que non sexa o asunto central deste texto, dado que boa parte da esquerda 
galega asume en diverso grau posicións soberanistas, non quería deixar de facer 
algúns apuntamentos en relación ao momento histórico do que veño falando e á 
influencia que este cumpría que tivese no movemento soberanista.

O científico e divulgador do Peak Oil Antonio Turiel falábanos, na xa citada entre-
vista, do caso catalán, que ben pode representar na actualidade a punta de lanza 
dos movementos sociais e políticos soberanistas dentro do Reino de España, e 
moi probablemente en toda Europa xunto co caso escocés:

A independencia sería útil se for acompañada da independencia con respecto a 
este sistema económico insostible. A posible fractura de España abre a porta a que 
aquí se comecen a facer as cousas de maneira diferente, aínda que non son dema-
siado optimista a ese respecto. Hai algúns autores reputados, como Gail Tverberg 
ou John Michael Greer, que indican que unha vía que historicamente se ten usado 
para saír dunha trampa de débedas impagables é a secesión e a creación de novos 
países que se desentenden da débeda histórica: nese sentido, a secesión catalana, 
para ser efectiva, debería negarse a asumir ningunha débeda previa. Non esque-
zamos que as débedas actuais teñen unha forte compoñente ilexítima (transfe-
ríronse diñeiros públicos á banca privada totalmente de balde, coa aquiescencia 
de Bruxelas) e é importante non as recoñecer; facer suspensión de pagamentos 
(agora dicimos default, que soa máis fino) é algo que se ten repetido na historia: 
España fíxoo seis veces durante o seu Século de Ouro.

Eu creo que a actual tendencia á descomposición de España, que en Cataluña to-
mou trazos de clamor popular e que pode acabar sendo seguido por outras nacio-
nalidades históricas e mesmo por algunha autonomía insospeitada, é un síntoma 
máis do colapso do Estado-nación que é España, e reforzo do necesario localismo 
que ha rexer o noso futuro.

1 Antom Santos Peres: “Miséria e pobreza”, O Golpe nº 2 (Economia e crise), verán de 2013.
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Os posicionamentos de Turiel fronte ao proceso independentista catalán resultan 
de sumo interese, non só pola visión do mesmo dentro do contexto de colapso 
que tan ben coñece e contribúe a divulgar principalmente desde o seu blog The 
Oil Crash, senón porque é un dos cidadáns cataláns que adopta unha posición de 
tipo Non-Si nos termos da consulta soberanista do 9 de novembro de 20142. Turiel 
mostra así unha aposta cara a modelos de soberanía non estatalizada, como os 
que tamén se apuntan neste texto, en parte do movemento soberanista catalán3 e 
mesmo no noso país en propostas como as do Partido da Terra4. Xustificaba así o 
científico de ascendencia galega, a súa decisión:

Yo no deseo que Cataluña sea un Estado. Hemos analizado en este blog la gran 
colusión que hay entre Estado y capitalismo; los Estados tienden a gestionar de 
manera poco apropiada la soberanía popular que se les confía, influidos por los 
grandes poderes económicos que acaban convirtiendo dinero en poder a través de 
la injerencia en los asuntos políticos. Este proceso de usurpación del poder político 
en los Estados por parte de los poderes económicos, como se está viendo, se inten-
sifica en las épocas de crisis, y más en esta crisis terminal del capitalismo global. 
La razón es simple: el capital reclama tener la tasa de regeneración histórica en un 
contexto de recursos menguantes, y si la economía no puede seguir expandiéndose 
porque falla la base material (porque la producción de petróleo y otras fuentes de 
energía empieza a disminuir, porque los metales que usa la industria son más es-
casos y caros —energética y económicamente— de producir) el capital sólo puede 
seguir expandiéndose a costa del endeudamiento del Estado y la reducción de los 
salarios. Yo no deseo que cuando mis hijos sean mayores vivan bajo los dictados de 
un Estado que entonces será, forzosamente, más corrupto y decadente de lo que es 
ahora y que les impondrá muchas y graves servidumbres, y por eso a esta pregunta 
mi respuesta sólo puede ser no. 

(…) Sin embargo, si Cataluña decidiese no ser un Estado, entonces estaría muy 
bien que fuera independiente, porque al menos eso le daría una opción a mis hijos 
de no vivir subyugados (ya sé que no es una garantía, pero al menos es un buen 
comienzo). (…)

(…) Hay una clara asimetría en las dos cosas que se están votando (Estado e inde-
pendencia), de modo que sólo puedes entrar a discutir la segunda si has aceptado 
la primera. El mensaje de fondo es que no se puede renunciar al Estado; del mismo 
modo que para mucha gente el fin del capitalismo es el fin del mundo, para los 
promotores de esta consulta el autogobierno sólo se puede ejercer a partir de un 
Estado, es decir, una estructura centralista en la que los centros de decisión están 
tan alejados del pueblo que es muy fácil que un poder ajeno y no democrático los 
controle. (...)

2 Turiel explicou o seu voto nun post no seu blog: “Cuando hay que tomar partido: una visión personal 
y factual” (10/11/2014).

3 http://www.no-si.cat/

4 A este respecto un dos seus membros máis coñecidos, Joám Evans, vai sacar do prelo no 2015 un 
texto titulado “Mancomunidade: uma terra livre sem estado” onde fai un desenvolvemento teórico 
ben interesante de como podería ser unha Galiza sen Estado, formando parte dun libro colectivo 
coordinado por Carlos Taibo e Arturo de Nieves co título de Tempos chegados? Sobre o futuro político da 
Galiza. O texto tamén está previsto publicalo de maneira independente e ampliado, proximamente.
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Turiel non é o único autor consciente do rumo civilizatorio cara ao colapso que 
reflexiona sobre como isto vai contribuír á emerxencia de unidades estatais máis 
pequenas, vía secesións ou disgregacións dos Estados actuais. Dennis Meadows 
apuntou esta tendencia nunha interesante entrevista concedida no 2012 á revista 
austriaca Format e que menciono en varios puntos deste ensaio, así como Howard 
e Elisabeth Odum na súa obra de referencia A Prosperous Way Down5, pero sobre 
todo paréceme interesante o detallado estudo da cuestión que fai unha das ana-
listas máis prestixiosas da cuestión do Teito do petróleo, e que tamén cita Turiel: 
Gail Tverberg6.

Repasando as posibles saídas á situación de débeda que afrontan diversos países, 
con Grecia como epicentro desta serie de convulsións económicas e políticas, 
Tverberg menciona unha opción relacionada coas consecuencias do Peak Oil e da 
que moi pouco se fala pero que xa ten precedentes históricos recentes e que coido 
debería facernos reflexionar especialmente nas nacións sen Estado. Tverberg de-
nomina a esta vía de resolución “do a disappearing act”, que poderiamos traducir 
libremente como facer mutis polo foro. Basicamente consiste en que o goberno 
que ten a débeda desaparece, se cadra substituído por outro, e se cadra cunha 
guerra ou revolución de por medio. Se a débeda era un problema demasiado gra-
ve, o novo goberno podería non facerse cargo das obrigas do goberno anterior. O 
exemplo máis coñecido deste tipo de saída foi a URSS, pero tambén sería o caso da 
separación de República Checa e Eslovaquia ou o da desintegración de Iugoslavia.

Tverberg lémbranos, como Tainter, que en situacións de colapso enerxético, man-
ter territorios extensos require máis enerxía da que un aparato estatal centrali-
zado pode gastar, e que, como consecuencia, a descentralización tende e desem-
bocar en procesos de secesión, disgregación e independencia7. Ao mesmo tempo, 
se a enerxía escasea, o seu custo sobe e resulta máis difícil recadar impostos 
porque a economía entra en recesión (sóanos dalgo esta situación?): como conse-
cuencia, os problemas da débeda soberana agrávanse, as solución habituais non 
funcionan e os Estados diríxense cara á bancarrota. Tverbeg explícanos que os 
servizos públicos, dependentes dun crecemento continuado da economía que for-
neza recursos ao Estado por vía fiscal, corren o perigo de deteriorarse gravemente 
ou mesmo desaparecer nunha situación así, algo que, como xa notei, aínda non 
comezou a asumir a esquerda política nin tan sequera como un escenario posible.

Ao final, cóntanos a analista estadounidense, a solución máis doada e efectiva 
resulta ser renderse: os gobernos botan a toalla e por vía dunha revolución, 
dunha guerra civil ou dunha refundación do Estado, un novo goberno faise cargo 
do control do territorio e comeza de cero. Nos casos da URSS, Checoslovaquia e 
Iugoslavia, non houbo goberno que retomase o poder no mesmo territorio, pois o 

5 Odum & Odum: op. cit., por exemplo na p. 47, onde din: “As fronteiras das nacións pode ser reaxus-
tadas para seguir a distribución da empotencia”. A empotencia é o fluxo de emerxía por unidade de 
tempo.

6 Gail Tverberg: “How can a government fix its debt problem?”, Our Finite World (29/06/2011).

7 Iso non quita para que, como explican Lambert & Lambert (2011), a situación de crise derive nunha 
tendencia simultánea a centralizar e facer máis xerárquico o poder. Poderiamos dicir que aquí baten 
unha tendencia física cunha tendencia política.
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que se deu foi un desmembramento dos diversos territorios que constituían eses 
Estados. Tverberg considera que na actualidade ese tipo de saída resulta posible 
en diversos lugares, comezando por unha posible ruptura da Unión Europea, e 
mesmo dos Estados Unidos ou Canadá, que poderían sufrir procesos de ruptura 
en diversas novas entidades estatais. Opina que mesmo a nivel intraestatal po-
derían darse alí secesións, como por exemplo dentro de estados con gravísimos 
problemas de débeda como California ou Illinois, que se poderían ver separados 
en diversas federacións de condados. Por suposto, remata Tverberg, os múltiples 
Estados que no mundo están configurados actualmente por diversos grupos na-
cionais, etnias, relixións, etc. poderían sufrir análogos procesos, rachando preci-
samente por estas liñas de tensión diante das situacións irresolubles de débeda 
e de escaseza enerxética.

Resulta inevitable ollar para o Estado español nestas circunstancias xa que é un 
estado moi dependente do petróleo importado (por non enumerar outros recursos 
críticos) e un estado onde conviven malamente e á forza diversas entidades na-
cionais, entre elas a galega. Está tendo en conta esta perspectiva o soberanismo 
galego nas súas estratexias? Xa se decata do absurdo que é reclamar soberanía 
política ou económica sen o soporte dunha soberanía enerxética, sen recoñecer o 
carácter inherentemente múltiple do concepto de soberanía8? 

Na miña opinión o independentismo galego maioritario está aínda moi desorien-
tado a este respecto, ancorado en marcos obsoletos, e sen consciencia das im-
plicacións que un futuro de baixa dispoñibilidade enerxética e probable colapso 
estatal poden traer para as aspiracións dunha Galiza dona de seu e dos seus 
recursos9. Desa desorientación non se libran nin tan sequera as camadas máis 
novas: contábame Henrique Pérez Lijó que, tras unha análise co gallo da cons-
titución da nova organización Terra á procura da cuestión do devalar enerxético 
nos documentos das organizacións xuvenís do nacionalismo galego, constatou 
que “ningunha delas recoñece o Peak Oil nin ten a máis mínima idea do colapso 
da civilización”10. A isto súmase a apreciación amplamente espallada no noso país 
de que somos unha especie de potencia enerxética e de que hai un “excedente”, 
de que dispomos de tal “sobreabundancia” de enerxía que “permitiría unha auto-
nomía enerxética plena sen alterar a nosa demanda e consumo enerxéticos”, tal 
e como se atopa con frecuencia en certos discursos nacionalistas11. Así, o nacio-
nalismo adoitar facer fincapé exclusivamente na “ausencia de control sobre os 

8 Para comprender como a falta de soberanía —por suposto dentro dun contexto xeral desenvolvi-
mentista-capitalista— foi determinante na configuración histórica do actual modelo enerxético ga-
lego, vid. Doldán: “A necesidade dun novo modelo enerxético para Galiza”, op. cit. Nese mesmo texto 
pódese ver a orixe da actual dependencia enerxética da Galiza, ao tempo que o sistema enerxético 
galego segue a “cumprir un papel chave como fornecedor de enerxía á economía española”.

9 Así e todo, hai notables excepcións individuais a este respecto dentro do nacionalismo galego, como 
son por exemplo os casos de Teresa Moure, Lidia Senra ou Miguel Anxo Abraira, que son das per-
soas que neste ámbito ideolóxico máis se teñen posicionado publicamente por unha actuación so-
beranista que parta da constatación do colapso civilizatorio ou, cando menos, do Peak Oil. Tamén 
persoas coma o parlamentario Antón Sánchez (AGE) recoñecen que “Galiza conta cunhas condi-
cións óptimas para levar políticas baseadas nos principios da soberanía alimentaria e a soberanía 
enerxética” (Sánchez: “Esta Guía é un traballo imprescindible...”, op. cit.).

10 Com pers., 24/12/2014.

11 Doldán: “A necesidade dun novo modelo enerxético para Galiza”, op. cit.
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recursos enerxéticos galegos” e mais “na inxustiza dun sistema de prezos que non 
dá vantaxes ao pobo galego”. Doldán cualifica esa postura de “autocompracente” 
e mais “irresponsábel xa que afasta a posibilidade dunha alternativa real ao actual 
modelo enerxético e perpetúa a dinámica de desenvolvemento baseado no incre-
mento da oferta enerxética e unha desidia nas políticas de descenso do consumo 
enerxético”12. Sen unha plena consciencia do devalar enerxético fósil no que nos 
adentramos, as posturas soberanistas non poderán avaliar correctamente o grave 
problema da dependencia intrínseca ao noso modelo enerxético, e facer propostas 
de transformación consecuentemente radical nese sentido.

Vai sendo moito horas de se actualizar e traballar estratexicamente sobre estes 
posibles escenarios, que sen dúbida terán graves consecuencias sobre todo se a 
separación do Estado español non se produce pacificamente. Parece claro que 
Galiza non liderará a ruptura, pero se preto da metade dos cataláns están xa a 
día de hoxe a favor da independencia, resulta previsible que nun futuro próximo 
de agravamento da situación económica e financeira en España esa opción medre 
en aceptación social tanto alí como noutros lugares13. Non resulta irreal prever 
que algunhas outras nacións europeas sen Estado se constitúan en precedentes 
a nivel xurídico nun prazo de tempo acelerado polo colapso financeiro e enerxéti-
co14. No referéndum celebrado en Escocia en setembro de 2014 a vitoria da opción 
unionista foi por unha marxe non moi grande (55% fronte a 45%) e non podemos 
esquecer que precisamente o derradeiro petróleo británico está no Mar do Norte, 
augas que no futuro poderían quedar baixo soberanía escocesa. Considero preciso 
que o soberanismo galego analice seriamente estes escenarios e traballe a partir 
deles na construción dunha Galiza sen petróleo —que podería ben ser tamén unha 
Galiza independente—, que o incorpore ás súas estratexias e se cadra tamén cada 
día máis nidiamente nos seus discursos. Esa incorporación debe facerse da man 
dos movementos máis avanzados na análise política e social desta cuestión. En 
opinión de Miguel Anxo Abraira15

O nacionalismo galego ten unha materia pendente, e esta non é outra que asimilar 
e potenciar desde unha visión netamente soberanista estes movementos. Só así 
volverá a ser visto como unha liña ideolóxica válida e necesaria para a evolución 
da sociedade galega desde unha perspectiva de esquerda alternativa. A suma do 
nacionalismo galego de esquerda e os movementos alternativos eu gosto chamalo 
ARREDISMO.

Noutros movementos nacionalistas dentro do actual Reino de España vanse ato-
pando a cada paso, como é lóxico, indicios dunha incorporación deste contexto 

12 Ibid.

13 E non debería estrañarnos que algúns deses lugares fosen inesperados, como apuntaba Turiel. No 
nº 0 co que presentamos a revista 15/15\15 a finais de 2014, atrevímonos a albiscar a posibilidade 
dunha Confederación Ibérica na que mesmo se comezarían a dar escenarios de desmantelamento 
dalgún dos numerosos novos estados que conformarían entón o que antes era España. Os textos 
íntegros dese número futurista de presentación poden lerse en http://www.15-15-15.org/num0

14 Os candidatos a unha posible independencia non paran de medrar. Ademais dos achegados a nós 
como Cataluña/Países Cataláns e Euskadi/Vasconia, e do caso máis célebre de Escocia, poderiamos 
incluir na lista: Canarias, Flandes e Valonia, Córcega, Cerdeña, Gales, Bretaña, Véneto... Sobre a 
cuestión das nacións sen Estado en Europa un referente clásico online é http://www.eurominority.eu/

15 Abraira: “Arredismo”, op.cit.
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inicialmente ao discurso e posiblemente pouco a pouco tamén a nivel programáti-
co e estratéxico: en Catalunya as CUP16 e mais ERC, e en Euskal Herria a esquerda 
abertzale. Así, nun documento de EH Bildu podemos ler con rotunda claridade17: 
“Un país que no tiene la posibilidad de desarrollar un modelo energético propio, 
carecerá de uno de los pilares para poder sobrevivir de manera soberana.”

Cumpría que o soberanismo/arredismo galego transmitise á sociedade galega a 
idea de que non só a soberanía é posible senón que é urxentemente necesaria para 
afrontarmos en mellores condicións un futuro de contracción permanente e de es-
caseza enerxética18. De non conseguirmos ser donos/as do noso, é previsible que 
se acentúe a explotación colonial dos nosos recursos por parte do Estado español 
ou das empresas multinacionais que veñen rapinar os derradeiros minerais ou 
os nosos recursos hídricos e hidráulicos, forestais e agrogandeiros, recursos que 
en primeiro lugar deberían destinarse irrenunciablemente para a supervivencia 
do noso pobo. Quen podería artellar esta defensa do noso? Madrid? Bruxelas?? 
Velaí un argumento poderoso para a emancipación nacional, non un argumento 
totalmente novo, pero si un contexto novo que o fai de súbito cobrar un valor vital 
para a nosa supervivencia xa a curto prazo. Este argumento relaciona a soberanía 
cos seus aspectos alimentar, enerxético (aspectos sobre os que me pararei máis 
adiante) e monetario-financeiro. 

Ademais, dentro da necesaria posta ao día do soberanismo galego, cómpre facer 
un fincapé especial no nivel local da soberanía. As bisbarras, vilas e parroquias 
galegas, tras a era da abundancia fósil e da hipermobilidade que trouxo consigo, 
volven cobrar importancia coma centro da vida económica e social, e este papel 
central debe ter un reflexo na necesaria defensa dun meirande grau de liberda-
de que pode partir do actual posicionamento contrario a figuras centralizadoras 
coma as Deputacións, que xa atopamos en formacións coma o BNG e Anova. Mais 
o ideal dunha Galiza soberana non debe mudar o centralismo de situación (tro-
carmos Bruxelas ou Madrid por Compostela) se non profundar en todos os niveis 
locais de soberanía, nun modelo moito máis achegado ao que propón o Partido da 
Terra, que se recoñece independentista desde o local e a prol dunha independencia 
sen Estado. Así, á maior conciencia da necesaria relocalización á que nos leva o 
devalar enerxético, debe corresponder un maior protagonismo da autonomía, au-
tosuficiencia e mesmo soberanía locais. Aquí pode resultarnos útil ollar cara a re-
ferentes teóricos como a municipalización da economía intrínseca ao municipalismo 
libertario de Murray Bookchin, e cara a experiencias prácticas actuais sumamente 
inspiradoras como son en certa medida as Transition Towns, e sobre todo Marina-
leda como experiencia local de democracia directa (ou cando menos amplamente 
participativa) e de organización comunitaria do ben común e de satisfacción das 

16 Un exemplo: “La CUP proposa que Girona s’adhereixi al moviment de les ‘transition towns’”, Cup.cat 
(sen data).

17 EH Bildu: Compromiso energético para un nuevo modelo energético (20/12/2014). http://ehbildu.eus/
dokumentuak/compromiso-energetico.pdf

18 Xa se comezan a escoitar algunhas voces falando alto e claro nese sentido. Miguel Anxo Abraira: 
“Crise enerxética mundial e nacionalismo galego”, Sermos Galiza (27/10/2014); ou, do mesmo autor: 
“Arredismo”, op.cit. Abraira escribe con frecuencia sobre estas cuestións no seu blog http://repen-
sando-o-futuro.com/
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necesidades da poboación como prioridade socioeconómica. Se cadra a ese tipo 
de referencias cumpría darlle, no caso de Marinaleda, unha importante mellora 
nos eixos ecolóxico e feminista —como nos lembra Jorge Riechmann—, así como 
no sentido da autosuficiencia e replicabilidade transformadora a nivel biorrexio-
nal, e outra mellora no eixo do poder político no caso das Transition Towns —como 
nos advirte aquí Ted Trainer.

O economista ecolóxico Xoán R. Doldán —na miña opinión, unha das persoas que 
na Galiza mellor veu relacionando os aspectos económicos, políticos e entrópicos 
deste intre histórico— explica que19:

Desde a perspectiva do conxunto dos pobos a solución é outra e non coincide con 
esta nin con outras que se poidan formular desde o poder actual para reconducir o 
sistema. E esa saída alternativa debería pasar por recuperar a soberanía perdida en 
materia monetaria e financeira, en gravar, controlar e reconducir os movementos 
financeiros internacionais, en evitar e penalizar a emisión de diñeiro bancario, na 
recuperación de formas de emisión de diñeiro vinculadas á base material da eco-
nomía, etc. Evidentemente todo isto significa cambiar o rumbo xeral da economía 
actual e da que se promoveu todos estes anos que, compre non esquecelo, é o que 
nos trouxo á(s) crise(s) que estamos a vivir hoxe. 

E noutro texto bosquexa os alicerces da soberanía enerxética que precisamos20:

 “Unha transformación profunda das relacións sociais e económicas, en 
vistas a favorecer unha menor mobilidade de persoas e materiais para 
reducir o consumo de combustíbeis líquidos, punto máis feble da nosa 
dependencia actual.”

 “Economías máis locais traballando con recursos máis locais para merca-
dos máis locais, algo especialmente importante no caso da alimentación.”

 “Un cambio institucional radical, coa construción de novas institucións e 
a presión sobre as existentes para cambiar o ordenamento xurídico, de 
modo que non sexan prioritarios os intereses privativos dos grandes con-
glomerados empresariais e si os intereses sociais (...)”

 “Unha nova economía que resolva as necesidades específicas da poboa-
ción galega, acompañado dunha democratización no acceso á enerxía:  
familias, aldeas, comunidades de veciños, explotacións agrarias, etc. 
deberían avanzar na súa capacidade de autoabastecemento enerxético a 
partir de enerxías renovábeis que, polo seu carácter disperso, poderían 
ser accesíbeis en calquera lugar.”

 “Pór fin ás políticas de desenvolvemento enerxético para a exportación” 
co obxectivo de dirixir a explotación das enerxías renovables “non a ob-
tención de beneficios mercantís senón á procurar solucións de carestía 
enerxética”.

19 Doldán: “O inevitable colapso do sistema financeiro...”, op. cit.

20 Doldán: “A necesidade dun novo modelo enerxético para Galiza”, op. cit.
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 “Avanzar en estratexias para cubrir necesidades mediante o acceso aos 
servizos que satisfán os bens e non no acceso á propiedade dos bens, para 
reducir a demanda de materiais e a enerxía necesaria para a súa extrac-
ción, transformación, distribución e consumo.”

 “O control da demanda enerxética, en todas as súas formas” como “ele-
mento central de políticas ambiciosas e contundentes para conseguir re-
ducir de forma drástica as formas máis estragadoras de enerxía.”

 “Iniciativas para fortalecer vínculos sociais e veciñas, con ou sen participa-
ción das administracións locais, aumentando a resiliencia de familias, ba-
rrios e aldeas, para dar resposta a necesidades individuais con solucións 
pensadas desde e para a comunidade, aumentando a eficiencia e o aforro 
enerxético simultaneamente sen que se teña que producir o temido efecto 
rebote.”

Para dar estes pasos o nacionalismo galego non pode eludir a cuestión que sa-
lienta Júlio Teixeiro cando nos lembra o vencello entre a concepción moderna 
maioritaria nesta opción política e os conceptos de modernización-progreso-de-
senvolvemento vs. atraso unidos ao de colonialismo21: 

A base fundamental do projeto [da revolución formulada pola renovación do 
nacionalismo galego a partir dos anos 70] é a ideia de dependência colonial; 
ora, definida como o travom político que bloqueia a modernizaçom da Galiza 
mantendo-a no atraso. A luita pola emancipaçom nacional fica, pois, configurada 
como umha luita pola modernizaçom e o progresso. Nom sem contradiçons, pois 
os movimentos populares, impulsionados polo próprio nacionalismo, luitarom 
muitas vezes contra concreçons materiais dessas duas ideias. (…) a idea que havia 
da dependência colonial era desmentida pola realidade e, a oferta modernizado-
ra do estado, apresentava-se como umha possibilidade muito mais cómoda para a 
gente do que a via revolucionária.

(…)

haveria que redefinir dependência colonial. Em realidade, a dependência colonial, 
nom é travom nengum para a modernizaçom; mas, antes, a forma que a moderni-
zaçom adotou historicamente na Galiza.

Deste xeito, cobra aínda maior relevancia no caso do nacionalismo galego, ao 
ser case exclusivamente de esquerda, a cuestión devandita do mito do progreso 
tratada en varios puntos do capítulo Una esquerda postindustrial?. É dicir: a de-
pendencia e o colonialismo débense ollar agora baixo parámetros enerxético-ali-
mentares coa consecuencia ineludible para o soberanismo-esquerdismo galego 
dunha anovada denuncia e proposta revolucionaria que, agora si, renegue do mito 
da modernización, e que se atreva a ollar para a cuestión da resistencia violenta e 
pacífica nun contexto de crecente conflitividade social e política (hei abordar isto 
máis adiante). E debe repensar o que se veu considerando atraso en termos de 

21 Júlio Teixeiro: “O nacionalismo no labirinto cidadanista”, Novas da Galiza nº 144 (15/01/15). Tamén se 
aborda a cuestión en A defesa da terra e a dialéctica do progesso, op.cit., pp. 191-222.
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resiliencia, en boa medida xa perdida pero aínda rescatable22. Isto debería levar-
nos, antes de nada, a unha revisión profudamente crítica do papel da esquerda na-
cionalista no goberno bipartito PSdeG-BNG (2005-2009), que para moitos supuxo 
un continuar —mesmo un afondar— nas políticas desenvolvimentistas do goberno 
Fraga23,  especialmente nas áreas de Medio Rural e Industria, impulsando medi-
das totalmente contrarias ao que debería conformar unha política consciente do 
camiño civilizatorio no que estamos inmersos: novas concentracións parcelarias, 
subvención dos monocultivos nos montes, planos eólicos, legalización de explota-
cións mineiras ilegais, novas concesións para o extractivismo, etc.24

Para rematar, atrévome a reclamar outra actualización máis ao soberanismo ade-
mais das necesarias viraxes cara a relocalización, a desmitificación do progreso e 
a asunción da primacia do aspecto enerxético-alimentar no debate soberanista: a 
aposta pola democracia directa como consecuencia final do famoso dereito a de-
cidir. Como xa criticabamos desde Euskadi cando aquel célebre e fracasado Plan 
Ibarretxe puxo sobre o debate político ese novo slogan, se temos dereito a dedicir 
a integración ou non nunha determinada estrutura estatal, por que non habíamos 
ter dereito a decidirmos calquera outra cuestión política que nos afectar25? É dicir, 
se seguimos a lóxica dese dereito ata o seu extremo non podemos senón acabar 
en posicións directodemócratas, e así o soberanismo atoparíase en terreos moi 
achegados ao anarcoindependentismo ou arredismo libertario, que en Galiza ben 
podería representar o Partido da Terra. Non por casualidade aí atoparía un en-
caixe moi acaído cos conceptos de relocalización socioeconómica e coa soberanía 
localista.

Os anónimos autores de A defesa da terra e a dialética do progresso conclúen, ligan-
do soberanismo coa cuestión do progreso e do capitalismo, que26:

Todavia, se non formos capazes de compreender bem esta matriz de progresso e 
crescimento, captá-la, desacreditá-la e subvertê-la até onde for possível, estaremos 
incapacitados para construír umha teoria verdadeiramente revolucionária à altu-
ra das forças da modernidade que movem o nosso mundo actual e, dessa maneira, 
paralisar a devastaçom da nossa terra, enfrentar o capital, construir naçom, lutar 

22 Abraira: “Crise enerxética mundial e nacionalismo galego”, op.cit.; tamén o meu texto “Recupera-
ción de la resiliencia rural en los albores del Decrecimiento Energético” en Decrecimientos: Sobre lo 
que hay que cambiar en la vida cotidiana (La Catarata, 2010). Precisamente soberanismo e resiliencia 
deberían ir sempre da man, se, como di Xaime Subiela “o galeguismo foi e é unha fórmula de resi-
liencia colectiva que confía no país para sobreporse e avanzar”. O politólogo chantadino, implicado 
na política local dentro da formación Ames Novo, engade con acerto: “Somos un país resiliente. (…) 
precisamos mudar a gramática da resignación pola linguaxe da capacidade” (Para que nos serve 
Galiza?, op. cit., p. 106).

23 Verdegaia: “O bipartito incumpriu compromisos importantes a favor da sustentabilidade do seu pro-
pio programa”, GalizaNonSeVende.org (11/02/2009).

24 Xabier Vázquez Pumariño: “Algunhas papeletas verdes”, Vieiros (09/03/2009). Estas denuncias con-
tradín o defendido por xente como Xaime Subiela que asegura que “o galeguismo sempre procurou 
unha modernidade máis sustentable” (Para que nos serve Galiza?, op. cit., p. 87).

25 Digital2: “El limitado ‘derecho a decidir’ de Ibarretxe”, D-3.info (08/09/2007).

26 Op. cit., p. 19.
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pola independência e trabalhar por umha alternativa de boa vida para o nosso 
povo.

Resumindo: penso que o soberanismo que o noso país precisa para esta Era 
Postindustrial cuxo alborexar estamos a presenciar, é un soberanismo antides-
envolvimentista, en boa medida agrario, que asuma as soberanías de bisbarras 
e parroquias, e que sexa, senón abertamente libertario, si valente dabondo para 
tentar facer compatibles socialismo e anarquismo, por exemplo con apostas polo 
ecosocialismo autoxestionario (ecosocialismo + socialismo autoxestionario), o 
ecocomunalismo ou o confederalismo democrático de inspiración curda. Se, 
como defende o politólogo Xaime Subiela, “o galeguismo sempre acompañou as 
enerxías máis liberadoras e avanzadas” e pode presumir de “confluír con todos 
os movementos de avance da humanidade”, daquela non pode perder este tren 
da transformación ecosocial consciente do colapso ao que nos diriximos27. Coido 
que poucos lugares pode haber na Europa occidental máis propicios para o xurdi-
mento dunha esquerda —e dun soberanismo— postindustrial ca Galiza, sempre e 
cando —iso si— nos deamos liberado desa visión aínda tan estendida que denigra 
como atraso todo o que non for industria (industria propiamente dita, industria 
agrogandeira, industria pesqueira, industria enerxética, da biomasa, do papel ou 
mesmo cultural). Se cadra temos aquí algunhas desas ideas que precisa o sobera-
nismo galego para “recuperar o sentido colectivo” e converter “o pobo galego nun 
proxecto ilusionante”, que reclama Subiela28.

Un feminismo postindustrial

Vaia por diante que non me considero ninguén para marcarlles ás lectoras como 
se deben adaptar elas e mais as súas loitas feministas e antipatriarcais ao con-
texto da fin da civilización, e que considero que é un labor teórico que están a 
desenvolver perfectamente as propias mulleres, como demostra o caso de Yayo 
Herrero e doutras autoras dese ecofeminismo máis consciente que ten entre nós 
un referente de primeira orde en Teresa Moure29. Con todo, pareceríame deixar 
coxo o libro sen mencionar cando menos esta cuestión, sobre a que temos deba-
tido con frecuencia nos ámbitos activistas vinculados ao Peak Oil e mais co colap-
so. Abordareina tan só dando algúns apontamentos do que, desde a miña visión 
masculina, enriquecida con algunhas desas visións femininas —e algunha outra 
masculina que engado polo seu peculiar interese—, penso que pode ser preciso 
repensar.

Basicamente penso que a actualización fundamental do pensamento feminista 
recae sobre o cuestionamento radical da participación das mulleres no sistema 
capitalista-produtivista-laboral como medio para a súa emancipación. É dicir, pór 
en dúbida que a liberación das mulleres deba pasar, nun contexto de devalo civili-
zatorio, necesariamente pola equiparación co obreiro-home. Segundo Begoña de 

27 Subiela: Para que nos serve Galiza?, op. cit., p. 18.

28 Ibid, p. 32.

29 Moure: Politicamente incorreta, op. cit., pp. 21-49.
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Bernardo30, o ideario feminista foi “pervertido” —“colonizado”, diría Teresa Mou-
re— pola mentalidade, pola cultura do crecemento continuo que nos forza a entrar 
na roda do traballo-consumo-endebedamento-traballo-consumo. De maneira 
paralela a como a loita contra a explotación / polos dereitos da clase traballadora 
precisa reencontrarse e reinterpretarse no marco da loita contra a explotación / 
polos dereitos da biosfera e das xeracións vindeiras de todos os seres vivos, así 
a loita polos dereitos das mulleres debe repensarse no marco desa mesma gran 
loita. Así, a batalla da muller non se pode ver separada da guerra entre capitalis-
mo e vida, da “contradición fundamental entre capitalismo e natureza”31. Como 
sinala Moure, o punto de partida precisamente do ecofeminismo é a asimilación 
dos dous tipos de dominio: patriarcado vs. mulleres e capitalismo vs. natureza32. 
Da mesma maneira que nos atopamos onde nos atopamos como civilización por 
o capitalismo dar por descontada a gratuidade duns servizos ecosistémicos que 
sempre van estar aí, tamén é condición sobre a que se constrúe, a gratuidade duns 
labores de coidados e reprodutivos asegurados por unhas mulleres igualmente 
explotadas e invisibilizadas. Así é que autores de referencia como Riechmann & 
Carpintero falan de maneira practicamente inseparable de ecosocialismo-eco-
feminismo33. Os paralelismos deberían ser doados de recoñecer, como apunta, 
entroutras persoas, Marta Pascual34:

La invisibilización de la naturaleza y de las mujeres ha permitido someterlas y 
apropiarse de su trabajo, asuntos sin los cuales habría sido imposible el actual 
desarrollo del sistema económico.

Hay muchos paralelismos entre el sometimiento de ambas: puesto que sus servi-
cios son gratuitos se usan sin contrapartida, ambas se consideran de acceso libre, 
apropiables, y se espera que sigan ahí a disposición, por más que se las maltrate. 
Como la madre que siempre atenderá al hijo pródigo, la tierra volverá a darnos 
sus frutos.

Ou Teresa Moure35: 

As mulheres não podem estar no mundo para servirem o homem e, igualmente, a 
natureza nao pode estar aí como um conjunto de recursos que o homem tenha o 
direito de dominar ao seu bel-prazer. (…) nem a razão de existência duma mulher 
é criar descendência para o patriarcado, nem a razão de existência da natureza é 
facilitar recursos para o capitalismo.

Mais non é que para esa asunción o feminismo precise unha actualización desde 
fóra, senón que é precisamente dentro del, especialmente dentro dun movemento 
como é o ecofeminismo —especialmente o ecofeminismo do Sur representado por 

30 Com. pers., 06/02/2015.

31 Fernández & González: En la espiral de la energía, op. cit., vol. 1, p. 175.

32 Moure: Politicamente incorreta, op. cit., p. 38.

33 Carpintero & Riechmann: “Cómo pensar las transiciones...”, op. cit.

34 Marta Pascual (2010): “Apuntes sobre ecofeminismo: las mujeres y la tierra...”, Decrecimiento.info 
(23/11/2010).

35 Moure: Politicamente incorreta, op. cit., pp. 22-23.
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voces notables como a da pioneira Vandana Shiva36—, onde pode o conxunto da 
esquerda atopar ideas e valores que facer seus para se repensar en clave postin-
dustrial e “subversiva” (Moure), de tal xeito que, como di David Holmgren, a futura 
civilización logremos que sexa máis feminina ca masculina37: velaí, como mostras, 
a necesidade dunha política desde a experiencia, a centralidade da vida, o con-
cepto dos coidados38. “O ecofeminismo enlazado co decrecemento pode achegar 
moito ao cambio de valores que precisamos para enfocar a vida desde unha pers-
pectiva de calidade que nos permita sobrevivir dignamente a un posible colapso 
civilizatorio”, din desde o colectivo Mulleres en Transición39, e aínda que penso que 
ese colapso é bastante máis ca “posible”, non podo estar máis de acordo sobre o 
papel central que debe ter, na mudanza da que falamos, o ecofeminismo.

Aínda así, nese aspecto concreto dos coidados debo criticar como un erro táctico 
que desde o feminismo —e non só— se fale en termos de traballos de coidados ou 
traballos reprodutivos, cando o que debemos nun contexto de desindustrialización 
e desproletarización é baixar o concepto traballo de rango na nosa escala, non 
amplialo a novas esferas. Seríanos, como xa explico noutro punto do libro, mellor 
falar de labores de coidados, de labores domésticos compartidos, de labores repro-
dutivos ou de mantemento da vida... Outras autoras prefiren diferenciar sen saír 
do propio concepto e denominar traballo a todo, distinguindo unha subcategoría 
de traballo mercantil ou emprego que equivalería ao que eu denomino, de maneira 
exclusiva, traballo. Sexa cal for a denominación, a perspectiva feminista aquí é 
fundamental para o que vimos falando40:

De aquí que, el trabajo mercantil o empleo haya devaluado la actividad realizada 
tradicionalmente en el hogar. La ha desvirtuado y desencarnado al eliminar la 
relación humana que llevaba incorporada. Esto representa una forma de aliena-
ción mucho más profunda de la que señalaba Marx, porque a la actividad se le 
ha eliminado el sentido de relación entre las personas y la relación entre ellas y la 
naturaleza.

Teresa Moure identifica as seguintes contribucións básicas desa perspectiva femi-
nista á revolución pola sustentabilidade ecosocial da que vimos falando41:

(a) uma nova forma de contemplar a natureza;

(b) uma nova ética colaborativa e não competitiva;

(c) uma crítica da tecnologia e a ciência como estruturas patriarcais;

36 Vandana Shiva y María Mies (1997): Ecofeminismo, Icaria. 

37 David Holmgren (2009): Future Scenarios. How Communities Can Adapt to Peak Oil and Climate Change.

38 Bosch et al. (2005): “Verde que te quiero violeta. Encuentros y desencuentros entre feminismo y 
ecologismo”, epílogo a Enric Tello, La historia cuenta. Del crecimiento económico al desarrollo humano 
sostenible.

39 Marcos Pérez Pena: “Achegámonos aos límites do crecemento. É moi necesario contribuír ao debate 
dende o ecofeminismo”, Praza Pública (03/06/2015). URL: http://praza.gal/movementos-sociais/9605/
achegamonos-aos-limites-do-crecemento-e-moi-necesario-contribuir-ao-debate-dende-o-ecofemi-
nismo/

40 Ibid.

41 Moure: Politicamente incorreta, op. cit., p. 38.
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(d) uma política sobre a democracia das bases e anti-institucional; e

(e) a crença geral de que é possível manter uma atitude positiva para a utopia.

Aínda que tamén sexa a opinión dun home, non me resisto a citar in extenso a 
perspectiva crítica de alguén coma Pedro Prieto, que coñece perfectamente os 
contrastes culturais e sociais dun modo de vida atrasado pero sustentable co ac-
tual modo de vida que se supón nos trouxo tantas liberacións, nomeadamente 
para as mulleres42:

Entiendo defiendo y comparto perfectamente a las mujeres que han luchado y 
luchan por una dignidad mínima a su condición de mujeres; hay materia y razones 
sobradas para hacerlo. Entiendo que lleven con orgullo las muescas de sus luchas 
históricas en defensa de derechos humanos elementales negados por su condición 
de mujeres; lo mismo que entiendo que también lleven las medallas colgadas al 
pecho los sindicalistas que lucharon contra el franquismo y por la libertad de sindi-
cación para defender derechos laborales mínimos.

Hasta ahí, todos mis respetos. Pero con todo el cariño y todo el respeto, creo que 
pocos (y pocas) de ellos entienden que esta configuración actual en los pocos paí-
ses en que se ha podido implantar, no deja de ser una singularidad histórica, sólo 
posibilitada por la existencia de una sociedad de excedentes enormes y crecientes, 
que se va a derrumbar pronto; no sólo es el resultado inamovible e irrenunciable 
de haber alcanzado un cierto estatus en un determinado país, en un determinado 
momento. Es el resultado único de los días de vino y rosas de nuestras opulentas 
sociedades.

Me siento muy molesto cuando veo feministas que alaban que los maridos puedan 
pedir excedencia por nacimiento de hijo en lugar de ellas y que ellas puedan seguir 
con su trabajo “profesional”, mientras el padre da el biberón a la criatura. Estos des-
manes biológicos solo pueden ser posibles en sociedades dislocadas, que ponen 
por delante algunos valores (la defensa de la “profesión” de la mujer), frente a la 
crianza natural (y ecológica y muy socialista y muy natural) del pecho materno. Y 
que no entiendan que ese tiempo es sagrado y no compartible para una mujer y 
su cría (en un 50% de los casos, hembra, con sus derechos a alimentación natural, 
no de Nestlé). Y que es de máximo rendimiento energético y económico en una 
sociedad de mínimos a la que vamos. Me sorprende la falta de reflexión de los mo-
vimientos feministas al respecto. ¿Por qué ese odio reciente a la función de madre, 
a la segregación en el núcleo familiar de funciones por razón de sexo? Hemos vivido 
así dos millones de años, con funciones laborales diferenciadas por razones bioló-
gicas obvias y de maximización de los recursos disponibles y de la supervivencia 
de la especie (no del individuo). No se ha tratado nunca de la superioridad de la 
función principalmente cazadora del macho y la minusvalía y desprecio de la fun-
ción principalmente recolectora y de los cuidados de los de la especie por parte de 
la mujer (con todas las excepciones que se quieran de mujeres cazando y hombres 
recolectando o cuidando y alternándose en ellas). Nunca se había entendido que la 
mujer en esas funciones era despreciable. Era igualmente digna en funciones y en 
los pocos derechos que en esas sociedades se daban.

42 Com. pers., 20/07/13. No seu caso a referencia cultural vital sitúase na atrasada Extremadura tradi-
cional, non moi diferente neste terreo da atrasada Galiza tradicional.
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Creo que hay feministas que siguen pensando que el mundo va a tender a que los 
3.500 millones de hembras de la especie humana puedan vivir como las suecas o 
las danesas, según ese “avanzado” modelo, que no considera lo que esos países 
están expoliando en el resto del mundo para alcanzar esas cotas de bienestar. Eso 
es no haber entendido nada de hacia dónde vamos ni lo que queremos en este 
mundo.

Teresa Moure advírtenos de que ese tipo de posturas adoitan descualificarse como 
“tradicionalistas” dentro dalgúns ámbitos feministas, que percibimos como aínda 
maioritarios, simplemente por non se interesaren algunhas mulleres en “escra-
vizar-se como fazem os executivos com as suas dilatadas jornadas laborais”43.

Non é este un debate doado, sobre todo no que atinxe á división sexual do traballo 
preindustrial/industrial/postindustrial44. Só me atreverei neste libro a deixar apun-
tadas algunhas ideas, propias e alleas para contribuír modestamente ao mesmo 
desde a miña limitada perspectiva de varón. Como eu gosto de levar as ideas a 
exemplos prácticos, adoito pensar nesta cuestión en imaxes coma a seguinte: é 
perfectamente compresible que as mulleres conscientes do colapso enerxético 
cara ao que imos teman que os labores domésticos e doutro tipo dos que foron 
liberadas pola tecnoloxía alimentada pola exuberancia enerxética, volvan recaer 
sobre elas, e que o traballo que facía a lavadora agora haxa homes que queiran 
que o volvan facer elas nos lavadoiros45. “Desde parte del movimiento feminista, 
el ecofeminismo se ha visto como un posible riesgo, dado el mal uso histórico que 
el patriarcado ha hecho de los vínculos entre mujer y naturaleza”, avisa Marta 
Pascual. Pero na miña opinión o principal aquí non é quén faga eses labores senón 
qué labores é preciso facermos. Volvendos ao exemplo práctico de lavar a roupa, 
non é tanto se a roupa a lava unha máquina, un home ou unha muller, senón que 
teñamos menos roupa que lavar e o fagamos máis racionalmente (menos veces e 
con menos esforzo para quen se ocupar deste labor). Non se trata de quén traballa 
e quén fai os labores da casa e da crianza, senón de ata qué punto fai falla traballar 
por un salario (ou mesmo dous). E despois de feita esa reflexión de partida, viría o 
momento de repartir con xustiza e equidade os labores moi reducidos dunha vida 
familiar frugal e autosuficiente.

Di Begoña de Bernardo, unha das mulleres que na Galiza máis está a reflexionar 
sobre estas cuestións46:

Eu non sei que nos deparará a realidade pospetróleo ás mulleres, pero creo que 
non debería ser moito peor que o que agora temos. A suposta liberación feminina 
non nos liberou moito. O capitalismo patriarcal  levou todo por diante. “Queredes 
traballar igual ca os homes?” —díxonos. “Non hai problema. Vide, vide, e eu darei-
vos un traballo co que gañaredes un diñeiro co que poderedes comprar lavadoras, 

43 Moure: Politicamente incorreta, op. cit., p. 25.

44 Se cadra sería útil tamén neste caso pensarmos na división sexual do labor (non asalariado) como 
contraposta e diferenciada da división do traballo.

45 Un exemplo deses temores: Nela Abella: “Estamos facendo xusto o contrario do que habería que 
facer” (Entrevista VI da serie Como será a Galiza pospetróleo?), Galiza.posPetroleo.com (23/10/2013).

46 Mensaxe compartida cos colaboradores da revista 15/15\15 no foro online da mesma en xaneiro de 
2015.
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secadoras, robots de cociña, e poderedes meter aos vosos anciáns nun xeriátrico e 
pagar para que os coiden, e para que recollan os vosos fillos na escola, e os coiden, 
porque, iso si, segue sendo vosa carga, e poderedes pagar a perrucaría e o ximnasio 
e a fotodepilación porque, iso tamén, deberedes seguir estando divinas da morte 
e, por favor, que non se note que paristes!”

Quizais avanzamos en conseguir dereitos, pero gañámolo con suor. (...) Cada vez 
somos máis as mulleres que cuestionamos este sistema que nos obriga a renunciar 
por exemplo a exercer a nosa maternidade, que tamén é un dereito por certo, que 
nos mutila e nos desconecta por completo da nosa natureza, e con iso mutila a so-
ciedade enteira, porque os nosos fillos paridos e criados sen apego convértense en 
adolescentes insensibles e en adultos enfermos, carentes do afecto imprescindible 
para desenvolver sociedades empáticas e pacíficas.

Creo que as mulleres temos unha gran ferida que sandar, reconciliándonos coa 
nosa natureza. Non quero ser igual que un home: quero ter os mesmos dereitos, e 
ademais a maiores os dereitos que merezo porque xesto, dou a luz, aleito, crío.  E 
aquí está o quid da cuestión ao meu modo de ver: no traballo reprodutivo. Só nós 
podemos facelo (xestar, parir, aleitar). Debemos conservar a nosa independencia 
económica mentres o facemos, é imprescindible. Alguén ten que cotizar por nós á 
seguridade social, alguén ten que garantirnos protección e sustento, polo simple 
feito de que estamos a criar, e non só 16 semanas. Non podemos quedar a mercé de 
que a un señor lle dea a gana de manternos: a sociedade enteira ten que implicarse, 
sexa do tipo que sexa, de baixa entropía tamén. (…) Así, ademais de poder exercer 
a nosa maternidade tranquilamente, este traballo valoraríase (…) como un traba-
llo fundamental para a sociedade, da maior importancia. 

E De Bernardo tamén acerta ao comparar a desorientación de certos feminismos 
coa que se dá no movemento obreiro ante a fin da civilización industrial47:

De igual xeito que dende o punto de vista do proletariado se mira esta crise con 
preocupación, porque pode significar un retroceso nos dereitos adquiridos, tamén 
dende o punto de vista do feminismo se fai a reflexión de que esta crise pode levar a 
regresións no plano dos dereitos das mulleres. A nosa mirada é tamén unha mirada 
crítica con ese feminismo que se desenvolveu dende a revolución industrial, que foi 
moi necesario e que significou avances moi importantes no plano da igualdade, 
pero que foi un feminismo encardinado no produtivismo da era industrial e tamén 
debe ser revisado, porque ese mesmo concepto de produtivismo e a era industrial 
no seu conxunto están en cuestión nestes momentos. É moi necesario contribuír ao 
debate dende o ecofeminismo.

En definitiva, opino que no feminismo cómpre que entren moitos dos conceptos 
dos que falo neste libro48 e tamén que saian —espallándose por toda a socieda-
de— moitos outros conceptos e valores que nutran ese novo modo de vida postin-
dustrial, esa nova cultura que precisamos levantar con urxencia e, dentro dela, 
unha nova política. Un exemplo especialmente interesante pode ser o concepto de 
lideranza entrañable, desenvolvido por Tareixa Ledo49 e que se cadra plasma esa 

47 Pérez Pena (2015), op. cit.

48 Vid. tamén Bosch et al.: “Verde que te quiero violeta...”, op. cit.

49 Citado en Moure: Politicamente incorreta, op. cit., p. 29.
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afortunada incompatibilidade evolutiva da muller cos liderados tipo macho-alfa 
da que nos falaba Peter Singer50. E mesmo que se incorporen útiles instrumentos 
teóricos orixinados no feminismo como o concepto de pegada civilizadora da que 
falan Bosch, Carrasco e Grau51. Ao tempo que precisamos relocalizar a economía, 
reconectar coa biosfera, reconstruír comunidade, reducir consumo, precisamos 
con igual urxencia refeminizar a sociedade. Retomando as reflexións de Marta 
Pascual52: “No hay sostenibilidad sin acompasar la marcha del mundo con los 
procesos de la biosfera, y entre ellos, con los trabajos que las mujeres vienen rea-
lizando hasta el presente. El cuidado y el mantenimiento de la vida son condición 
de cualquier posibilidad de futuro.” E engade esta autora unha perspectiva clave: 
“el ecofeminismo comprende que la alternativa no consiste en desnaturalizar a 
la mujer, sino en renaturalizar al hombre, ajustando la organización política, re-
lacional, doméstica y económica a las condiciones de la Vida, que naturaleza y 
mujeres conocen bien. Una renaturalización que es al tiempo reculturización que 
convierte en visible la ecodependencia para mujeres y hombres.” Esa recultura-
ción renaturalizadora liga coa defensa da vida como “sagrada” que fan mulleres 
ecofeministas coma Shiva e homes ecosocialistas coma Riechmann, e plásmase 
en reivindicacións e prácticas que defenden a biosfera (a esfera da vida) defen-
dendo as mulleres e defenden as mulleres defendendo a biosfera, como as que 
nos transmite Teresa Moure da propia Vandana Shiva ou da nixeriana Wangari 
Maathai53. A nai-muller e a nai-terra foron asimiladas historicamente polo poder 
dominador masculino: asimilémolas tamén para a súa emancipación, dinos así o 
ecofeminismo fecundado polas visións dos pobos tradicionais do Sur.  Asumindo 
esa identificación pero dándolle a volta coma arma ideolóxica que defender desde 
o ecofeminismo, ben poden berrar as mulleres, parafraseando o movemento do 
Black Power: I’m life, and I’m proud! Abofé que somos a terra, somos a natureza, 
somos vida... e estamos orgullosas!

No seguinte esquema tentei reflectir os principais fluxos de realimentación que é 
preciso intensificarmos con e desde o feminismo, e non só:

50 Peter Singer (2000): Una izquierda darwiniana: Política, Evolución y Cooperación, Crítica.

51 Ibid. As autoras defínena, de maneira análoga á pegada ecolóxica, como: “la relación entre el tiempo, 
el afecto y la energía amorosa que las personas necesitan para atender a sus necesidades humanas 
reales —calidad de vida, seguridad emocional, equilibrio psicoafectiva, etc.— y las que aportan para 
garantizar la continuidad de las generaciones de la especie humana”.

52 Pascual: “Apuntes sobre ecofeminismo...”, op. cit.

53 Moure: Politicamente incorreta, op. cit.
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Ecoloxismos Feminismos Decrecemento, 
Ben Vivir,...

Culturas 
tradicionais

Pobos orixinarios
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Fig. 2: Realimentacións ideolóxicas fundamentais para a conformación dunha esquerda 
postindustrial: o que poderiamos chamar un novo movemento de movementos54 pola eman-
cipación e pola resiliencia postindustrial (ou, como di Riechmann, movementos de supervivencia e 
emancipación).

Así, ben podemos dicir, por exemplo, que “o decrecemento será feminista ou 
non será”, en palabras do Grupo de feminismos do colectivo decrecentista vasco 
Desazkundea55. E o mesmo poderiamos dicir doutros movementos. Neste senti-
do resulta especialmente interesante concibirmos o feminismo como un move-
mento-nexo que une as loitas contra as máis diversas formas de explotación e 
discriminación: sexismo-racismo-especismo-imperialismo-colonialismo-capi-
talismo-industrialismo56. E no centro dese nexo estaría un ecofeminismo cuxo 
obxectivo sería dar nacemento a unha ecosociedade dos coidados. 

Un movemento indignado postindustrial

Tras debullar as teimas habituais na esquerda desde unha perspectiva conscien-
te do colapso civilizatorio e determe brevemente nas cuestións soberanista (no 
noso país exclusiva das esquerdas) e feminista, non quería deixar pasar a exis-
tencia desoutra esquerda (se é que así se pode falar dos que en boa medida se 

54 Albíscanse xa pasos cara a unha alianza de movementos, nunha nova fase do proceso que comezou 
cos Foros Sociais Mundiais no comezo deste século: Pat Conaty & David Bollier: “A New Alignment 
of Movements? Part I: The General Challenge”, Commons Transition (24/02/2015). 

55 Desazkundea: Decrecimiento feminista: reconceptualizar, reestructurar y relocalizar bajo postulados 
feministas. IV Jornadas de Economía Feminista. URL: http://riemann.upo.es/personal-wp/congre-
so-economia-feminista/files/2013/10/Grupo-Feminismos-Desazkundea.pdf

56 Moure: Politicamente incorreta, op. cit., pp. 22-23.
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autocualifican, por inxenuidade ou estratexia segundo os casos, nin de esquerdas 
nin de dereitas). Refírome a ese movemento difuso que no Reino de España na-
ceu en 2011 e se deu en bautizar como 15 de maio e que internacionalmente é 
máis coñecido co máis significativo nome dos Indignados e que podemos vincular 
con outros xordidos moi próximos no tempo coma a Primavera Árabe (2010-)57, a 
Geraçao à rasca (2011), as revoltas e protestas en Grecia (2008 e 2010-2012) ou 
Occupy (2011-). Quero tamén nesta ocasión —e con independencia de que noutros 
puntos deste ensaio fale tamén do que algúns ven como o seu froito ou secuela 
política, isto é, o partido Podemos— incluílos brevemente nas miñas reflexións.

Aínda que puidemos percibir neste movemento moitos dos autoenganos e presu-
postos erróneos xa analizados no caso da esquerda tradicional58 —nomeadamente 
unha fe se cadra aínda máis cega na capacidade taumatúrxica da tecnoloxía e 
sobre todo un urbanocentrismo abafante—, o propio carácter non ríxido e rizo-
mático deste movemento, a súa propia imprecisión, e mais a bandeira que fai da 
necesaria reinvención da política poden verse como unha vantaxe para facilitar a 
necesaria adaptación, esa conversión social, cultural e política da que veño falan-
do: a mutación antropolóxica, en verbas de Pasolini.

De feito existen voces dentro del (ou situadas nas súas permeables fronteiras) que 
ollan cada vez máis cara ao abandono do capitalismo e a aposta pola construción 
inmediata de alternativas ao mesmo, as “fendas no capitalismo” das que fala John 
Holloway localizándoas precisamente en movementos coma o dos Indignados 
españois ou gregos59. Un destes exemplos é o modelo de Cooperativas Integrais 
posto en marcha en Cataluña por Enric Duran, proposta da que falarei despois. 
Agora quero centrarme nas posibilidades e debilidades que acho no conxunto do 
Movemento dos Indignados, deixando de lado o obvio adanismo que o veu caracte-
rizando e en virtude do cal parece que “a historia política comezara no 15 de maio 
de 2011”, como ten dito algunha vez Jorge Riechmann. Eu darei iso por evidente e 
coñecido, e centrareime noutras características máis relacionadas co que vimos 
falando.

En primeiro lugar coido que debería ser transformado o seu carácter case exclu-
sivamente urbano60, mais non para abandonar o aínda central e mediático escena-
rio de loita urbano para deixalo en mans do Sistema, senón para prolongar unha, 

57 Cando menos algunhas delas, como a tunisiana e, parcialmente, a exipcia. Outras como a libia non 
teñen un carácter equiparable aos movementos que aquí citamos e foron máis influenciadas por 
factores externos, relacionados precisamente, en parte, co control do petróleo (Chaouch, 2012).

58 Analicei esas falsas concepcións da crise e das perspectivas de futuro en parte do movemento no 
meu texto “Á procura dunha estratexia para unha auténtica democracia nun contexto de colapso” 
incluído no libro 15-M. O pobo indignado publicado por Laiovento en 2011.

59 Amador Fernández-Savater: Entrevista a John Holloway: “Podemos o Syriza pueden mejorar las 
cosas, pero el desafío es salir del capitalismo”, El Diario (30/07/2014).

60 Joám Evans Pim: “Um 15M rural”, Galicia Confidencial (21/08/2012). Para David Fleming (2011), a 
indignación é unha actitude ou emoción política tipicamente urbana, que busca que sexan outros 
quen tomen medidas, pechando os ollos á propia responsabilidade nas situacións que causan esa 
indignación; nese sentido é inevitable relacionármolo co de A crise que a paguen os ricos.
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moitas pólas que enraícen no campo, como as raíces adventicias da amoroteira61. 
Tal e como fan este tipo de plantas, unha estratexia política biomimética consis-
tiría en ir enraizando nas terras abonadas das loitas rurais, mantendo ambos os 
dous focos de loita ata que a vida nas cidades acade un alto nivel de inviabili-
dade, para entón deixar morrer os nodos urbáns e traspasar todo o zume vital 
aos nodos rurais xa fortalecidos. Esta estratexia tería a vantaxe adicional de que 
permitiría liberar un bo número de activistas urbanas/os que poderían dispor de 
alimentos producidos polas súas compañeiras e compañeiros dos nodos rurais ou 
periurbanos. É dicir, de novo a colaboración estratéxica rural-urbana que defendín 
anteriormente para o caso dos partidos e sindicatos de esquerda. Para facilitar a 
comprensión desta estratexia conviría profundaren na formación non só política 
dos colectivos e individuos indignados, senón tamén na histórico-antropolóxica, 
para que poidan ver como a ratio de produtores de alimentos (labregos rurais) con 
respecto ao número de urbanitas debe por forza volver situarse en parámetros 
previos á excepcional época da abundancia da enerxía fósil, e así comezar a pen-
sarse necesariamente nun futuro rural62. 

Abandonar o capitalismo (Podemos vivir sen capitalismo era o título dunha das 
famosas publicacións promovidas por Enric Duran co diñeiro que expropiara dos 
bancos) implica claramente, na miña opinión, abandonar en boa medida a cidade 
e mais as dependencias creadas do traballo asalariado63... Saír da economía, dinos 
Latouche. Saír das relacións mediadas polo diñeiro, propón Holloway. Deixar as 
cidades, dicimos tamén outros, saír do imaxinario colectivo imposto, liberar as 
nosas cabezas da destrutiva relixión hemexónica. O concepto de saída/abandono 
repítese con crecente forza no múltiplo movemento postcapitalista e abonda en 
imaxes recorrentes como as lanchas salvavidas que abandonan o Titanic capita-
lista-industrial. O único revolucionario verdadeiro é aquel que cultiva o seu propio 
alimento, seica dicía o pai da agricultura natural Masanobu Fukuoka. Levemos a 
revolución das barricadas para as hortas comunitarias, propón Ted Trainer. Para 
iso fará falta unha transformación cultural que non só asuma a inevitabilidade 
deste masivo éxodo neorrural e desta radical mudanza de modo de vida, senón 
que saiba atopar os aspectos positivos desde o punto de vista humano e social, 
algo no que xa se está avanzando moito desde a óptica do Decrecemento Feliz64 e 
do Bo Vivir, por citar só dúas propostas, restabelecendo a ligazón cos valores das 
culturais tradicionais —cuxo debilitado hálito aínda temos a sorte de poder perci-

61 Sobre esta metáfora vid. no meu blog o artigo “The Strawberry Strategy”, De(s)varia materia 
(24/01/2014).

62 Subiela (2013, p. 82) menciona o dato de que, en 60 anos, pasamos na Galiza dunha ocupación do 
70% no sector primario a un 7%. Isabel Vilalba (2015), referindo datos de Xaquín Fernández Leicea-
ga e Edelmiro López Iglesias, indica que entre 1950 e 2012, a poboación ocupada na agricultura en 
Galiza se reduciu nun 93%, descendendo o seu peso relativo dun 70 a un 5,5%.

63 Se lembramos, como fan Fernández Durán & Gonzáles Reyes (2014, vol. 1, p. 186) que un dos princi-
pais medios que tivo o capitalismo para penetrar nas vidas da humanidade foi mediante e extensión 
do traballo asalariado, resulta razoable pensar que para nos librarmos do capitalismo cómpre des-
facer ese camiño da proletarización e da perda da autosuficiencia que a acompañou.

64 O concepto do decrecemento feliz (García Camarero, 2010) resulta especialmente interesante pois 
tentar contrarrestar as connotacións negativas que ten o termo de puro e duro decrecemento, para 
evitar o choque frontal cunha cultura que sempre quere pensar en positivo. 
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bir no noso país— e cos dereitos da posteridade e do resto de seres da biosfera (a 
Natureza como suxeito e non como obxecto65). 

Aquí, tanto a esquerda máis convencional como os Indignados e as novas forma-
cións políticas de ideoloxía emancipatoria xordidas nesta convulsa época, deben 
reencontrarse nas experiencias que dean nacemento a ese novo mundo rural, 
abandonando prexuízos e desencontros ideolóxicos, volcados nas coincidencias 
de tipo práctico, creando alternativas de emerxencia para os excluidos urbanos 
e para os asediados rurais, nunha alianza á altura do momento histórico e ple-
namente consciente do escaso tempo do que dispón para acompañar a radical 
viraxe antropolóxica que precisamos e pór en práctica desde abaixo políticas a 
prol da resiliencia social que despois serán simplemente demasiado custosas ou 
directamente imposibles. O colapso xa non o imos evitar, como nos lembran Den-
nis Meadows e outros científicos ou pensadores coma Carlos de Castro ou Jorge 
Riechmann, pero aínda estamos a tempo de prepararnos para colapsar mellor 
(Riechmann) e así evitar, cando menos, a total extinción da especie e para reducir 
ao máximo as dores de parto das civilizacións que sucedan a esta que agora nos 
morre. A organización urxente da sociedade é vital para evitar a desintegración 
social como consecuencia do colapso, como nos lembran Jessica & Gail Lambert: 
“a capacidade de supervivencia dun grupo depende das súas habilidades para 
organizar os seus esforzos. Como resultado, os grupos desorganizados mostran 
signos de desintegración máis doadamente cós grupos organizados”66.

Na mesma liña advirte Holloway de que67

sinceramente creo que estamos en una situación donde no hay soluciones a largo 
plazo para la humanidad entera dentro del capitalismo. (…) Si no vamos a aceptar 
la aniquilación de la humanidad, que es algo que me parece que está en la agenda 
del capitalismo como posibilidad real, entonces la única alternativa es pensar que 
nuestros movimientos son el nacimiento de otro mundo. Hay que ir construyendo 
grietas y buscando formas de reconocerlas, potenciarlas, extenderlas, comunicar-
las. Buscar la confluencia o, mejor, la comunización de las grietas.

Pregúntome eu se esas fendas comunalizadas non as teremos xa na nosa terra, 
nos restos de vida comunitaria das nosas parroquias rurais e mariñeiras, e as 
estaremos deixando esmorecer cando o que debiamos era revivilas e espalla-
las. Faise preciso un itinerario para a desvinculación económica, como apuntan os 
autores de A defesa da terra e a dialética do progresso no que a imprescindible 
construción de redes de desvinculación económica que comuniquen e consoliden 
experiencias estaría en sintonía con esa proposta de teóricos como Holloway, e 
coa óptica anarquista de non esperar a botar abaixo o sistema capitalista antes 
de comezar a construír o novo paradigma. Explican que esas experiencias de-
ben comezar a pequena escala territorial, microcomunitaria, en sintonía neste 
caso con Trainer, e como el, demandan que non se perda de vista o obxectivo final 
cara a autosuficiencia/autodeterminación dun contrasistema para así non ficaren 

65 Este era o principal reto da nosa civilización, para Murray Bookchin.

66 Lambert & Lambert: “Predicting the Psycological Response...”, op. cit.

67 John Holloway: “Podemos o Syriza pueden mejorar las cosas...”, op.cit.
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en campos illados de praxe persoal ou colectiva sen perspectiva transformadora 
poscapitalista. Reclaman neles un auténtico poder constituínte, ao modo de Enric 
Duran. E se como explica o antropológo Tomás Pollán, os mitos son as cartas cons-
titucionais dos pobos, vemos que o que precisamos constituír vai moito máis alá do 
económico e do social.

Un pacifismo postindustrial

No contexto histórico do colapso civilizatorio no que nos estamos a adentrar co-
bran anovada relevancia dúas dimensións do pacifismo, que se configura de novo 
necesariamente como ecopacifismo.

A primeira é o pacifismo como movemento internacional, contra a vía bélica/im-
perialista de resolución de conflitos, cuxa probabilidade aumenta a medida que os 
recursos deixan de chegar para todos. Só desde un escenario de alta probabilida-
de de conflitos (internos e externos) é como se pode interpretar a especial e pouco 
disimulada atención que os estamentos militares de numerosos países están a 
prestar —vaia, eles si!— á cuestión do Peak Oil68. Tamén neste sentido é espe-
cialmente importante o movemento pacifista coma un movemento polo desarme. 
É significativo que o libro que Richard Heinberg adicou a explicar o Protocolo do 
Esgotamento do Petróleo proposto por Campbell, leve o subtítulo de Un plan para 
previr guerras, o terrorismo e o colapso económico. Así, o tradicional internaciona-
lismo proletario das esquerdas viría ben substituírmolo por un internacionalismo 
a un tempo pacifista e posproletario, máis achegado a loitas labregas coma o 
dereito á terra, e a soberanía alimentar ao estilo da Vía Campesina, un dos move-
mentos internacionais máis interesantes das últimas décadas69.

A segunda sería a relación entre o pacifismo entendido coma non-violencia, coma 
estratexia gandhiana ou luterkinguiana, e a desobediencia/resistencia/defensa 
civil como ferramenta de loita política que nos remonta a Henry Thoureau, e nese 
sentido a ideoloxías libertarias70. De feito, lémbranos xente coma Ted Trainer ou 
Joám Evans que o propio pacifismo de Gandhi ten uns aspectos antiindustriais e 
protoagroecolóxicos moi acaídos aos novos tempos: por exemplo chegaba a dicir 
que “os tractores e os fertilizantes químicos significarán a nosa ruína”71. Así é que 
activistas inspiradas por Gandhi, coma a ecofeminista india Vandana Shiva, levan 
practicando, como moitas outras nos países empobrecidos, unha desobediencia 

68 Afonso Fernandes: “O Pico do petróleo e os exércitos”, op.cit.

69 Lémbranos Teresa Moure que a soberanía alimentar é central tamén para o movemento ecofemi-
nista, en Politicamente incorreta, op. cit., p. 28.

70 Temos unha posta ao día da cuestión, relacionándoa co colapso e con sistemas defensa non centra-
lizados, en Joám Evans: “Alternativas à defesa militar”, Sermos Galiza nº 134 (caderno de análise A 
Fondo) (19/02/15).

71 Trainer: “A Limits to Growth Critique...”, op.cit. E com. pers. de Joám Evans (03/02/2015) quen, ade-
mais de militar no Partido da Terra e en Véspera de Nada, é Diretor do Center for Global Nonkilling e 
ten escrito interesantes artigos sobre a vixencia de Gandhi, por exemplo “Gandhi na eira: Insurgên-
cia económica e soberania sem Estado”, O Golpe, nº 2 (Economía e crise).
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civil en defensa da soberanía alimentar dos seus pobos72. Aquí unha mostra rele-
vante parécenme ás chamadas á desobediencia que en ocasións parten dalgunhas 
esquerdas institucionalistas (no noso país témosllo escoitado á Beiras e Noriega, 
e en Cataluña ás CUP) e dalgúns dos movementos sociais que saliento neste libro, 
como as iniciativas nesta dirección de Enric Duran, cuxo colectivo usa o termo 
desobediencia integral73 que tamén achamos noutros autores coma Carpintero 
e Riechmann74, no que podemos percibir ecos do concepto de defensa social así 
como das ideas de Gene Sharp, un teórico da acción revolucionaria non-violenta, 
non exento de polémica pero de moi notable influencia en movementos contempo-
ráneos por todo o mundo. 

Pero de maior calado me parecen reflexións coma as de César Caramês que 
apuntan a un xurdimento espontáneo e non organizado da violencia popular nun 
escenario de conflito xeralizado entre o capitalismo (co seu instrumento estatal) 
e o pobo:

O sujeito que inaugurou a idade contemporânea irrompendo na história coa re-
voluçom francesa, o povo em armas, continua a intimidá-lo. A força dessa ideia 
motriz durante os últimos dous séculos foi mudando de representaçons e amostra 
nas vanguardas armadas a mais recente e avougada. Porém, nesta época de ne-
cessária resignificaçom e horizontalizaçom das expressons políticas, nom ia ficar 
intacta umha parte tam importante do imaginário colectivo. O povo em armas 
já nom aparece reflectido em encapuzados a lerem manifestos militaristas, nem 
sequer para os segmentos mais ideologizados da populaçom occidentalizada. 
Pola contra, qualquer vinculaçom desse arquétipo cos represaliados e presos polí-
ticos beneficia a legitimaçom do Estado. Endebém, sim que axeja timidamente nas 
acçons que agredidos anónimos realizam para vingar-se dos que já som percebi-
dos pola sociedade como culpáveis impunes diante da lei do Estado. Velaí o ques-
tionamento mais básico do monópolio da violência estatal e da sua legitimidade, 
a justiça pola mao. Cotejar a recepçom social da violência defensiva de preferen-
tistas, vizinhança, despejados e trabalhadores, mesmo da morte da presidenta de 
León ou do atentado com bombonas contra a sede do PP, coas acçons atribuídas a 
qualquer seródia vanguarda armada, dá-nos a chave. O contágio destas respostas 
entre os agraviados estarrece muito mais o Estado que qualquer acçom simbólica 
desde linguagens e pressupostos ideológicos que a populaçom nom partilha ou 
nom entende. 

E nese sentido adquire unha nova dimensión a proposta abandeirada especial-
mente polo feminismo de que “o persoal é político”. A violencia exercida como 
autodefensa ante as situacións micro derivadas do colapso macro polos individuos 
sería entón tamén violencia política, e non deberiamos eludir analizala como tal. 
Mesmo diversos propoñentes da non-violencia consideran as sabotaxes sen danos 
humanos como incluídas dentro desta categoría. Carlos de Castro é un científico 
que adoita abordar esta cuestión no contexto das súas modelizacións do colapso 

72 “Praticamente em cada um dos territórios do planeta empobrecidos pelo capitalismo tem surgido 
uma resposta feminista ligada á defesa da terra”. Moure: Politicamente incorreta, op. cit., p. 29.

73 Esther Sancho: “Deu exemples de desobediència civil pacífica de cara al 9-N”, El Crític (05/11/2014).

74 Riechmann & Carpintero: “¿Cómo pensar las transiciones postcapitalistas?”, op. cit.
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en ciernes, e afirma que o conflito violento “será inevitable” coas elites suici-
das-omnicidas, e xurdirá inevitablemente o dilema estratéxico de se as esquivar-
mos ou as eliminarmos75. Joám Evans apunta cara á relevancia desta autodefensa 
popular no contexto histórico que se está a abrir76:

(…) um contexto de crise sistémica prolongada (...) para alguns legitima uma reno-
vada barbárie extrativa e reindustrializadora, geradora de inumeráveis conflitos. 
Mas perante a incapacidade da violência para solucionar os conflitos, o que cabe 
questionar são as ferramentas das que nos dotamos para enfrentá-los. A defesa 
social oferece um modelo alternativo que, organizado seriamente, representa uma 
força estratégica contundente e mesmo dissuasória, tanto para enfrentar uma 
multinacional mineira na Galiza de hoje como para repelir uma agressão externa 
ou opressão interna na Galiza independente do amanhã.

Oscilando entre as respostas gandhianas non-violentas e a defensa/resistencia/
vinganza violenta contra o poder77, xa diciamos na Guía para o descenso enerxético 
que non vai quedar outra que rematar desobedecendo leis propias dun mundo 
que ademais de ser inxusto está a colapsar, cando ese mundo deixe de existir ou 
se identifique como un atranco para o nacemento das novas civilizacións locais 
e autosuficientes, ou simplemente como un impedimento para a vida. E entre as 
leis que teremos que desobedecer non pensemos que se vai tratar tan só dunha 
insubmisión fiscal ou da desobediencia dos concellos diante dos atrancos impos-
tos por instancias centrais do Estado. Falamos mesmo da necesidade nun futuro, 
se cadra non moi lonxano, de desobedecermos recrutamentos forzosos para os 
exércitos, levas en toda regra á procura de carne de canón78. Sexamos claros: se 
queremos ser tan resilientes como cumpriría ser nesta situación histórica, non 
poderemos respectar todo o entramado legal do Estado-capitalismo79. E iso vai 
levar a conflitos violentos de orixe política con toda probabilidade. De feito, xa é 
algo “inevitable” na Galiza de hoxe, como nos di Caramês, mentres advirte contra 
o perigo da súa reivindicación/organización en parámetros doadamente desacti-
vables polo Estado sobradamente treinado contra o satán terrorista80. Pero iso non 
quita, ao meu ver, para que poida e deba ser modulada esa potencial violencia pola 

75 Falou do tema nas xornadas Experiencias Transitivas na UNAM (24/04/2014).

76 Evans: “Alternativas à defesa militar”, op.cit.

77 Ao avaliarmos esa oscilación non podemos perder de vista que, como se explica no documental 
End:Civ de Fraklin López, se funcionou a estratexia de Gandhi para a independencia da India puido 
ser en boa parte debido á existencia paralela dun importante movemento de resistencia violento 
contra o ocupante británico.

78 Evans: “Alternativas à defesa militar”, op.cit.

79 Un entramado que, por descontado, cómpre loitarmos por mudar de tal xeito que o adaptemos ao 
novo contexto civilizatorio. Para Xoán Doldán (2015) é “imprescindíbel un cambio institucional ra-
dical, coa construción de novas institucións e a presión sobre as existentes para cambiar o ordena-
mento xurídico, de modo que non sexan prioritarios os intereses privativos dos grandes conglome-
rados empresariais e si os intereses sociais á hora de explotar os recursos enerxéticos existentes, 
dado o seu carácter estratéxico cada vez maior”.

80 E non podemos esquecer que, como ben di Will Potter (Green Is the New Red, 2011), “os/as verdes 
son os/as novos/as vermellos/as”. É dicir, a etiqueta de terroristas aplícase dunha maneira crecente 
ás loitas pola defensa do medio natural. Na época do protocapitalismo (s. XV-XVII), a etiqueta utili-
zada polo poder fora a de bruxas (Fernández & González, 2014, pp. 218-222).



A adaptación postindustrial 
doutras correntes ideolóxicas

cap.3

138

consciencia acerca da situación de colapso civilizatorio desgobernado que hai por 
tras das expresións de violencia estrutural diante das que o pobo responder. Na 
medida en que o pobo coñeza a situación e o que pode agardar do futuro (aquí o 
papel comunicativo e propagandístico da esquerda resulta fundamental) poderá 
reorientar a súa resistencia —for pacífica ou non— cara outro fin común do máxi-
mo valor: a construción e defensa dunha nova civilización, dun novo xeito de vida e 
de relación co noso entorno e coa posteridade81.

O propio Estado xa leva tempo a tomar posicións contra estes ineludibles escena-
rios de exacerbada conflitividade social, propios dunha crise que lonxe de rematar 
non fará máis que profundar ata rematar nun novo tipo de modelo económico-so-
cial. Velaí temos unha tendencia internacional que podemos remontar como tarde 
ás mudanzas lexislativas nos EUA a raíz dos atentados do 11 de setembro de 2001 
e que chega ata a Lei de Seguridade Cidadá aprobada polo goberno español en 
decembro de 2014. É a configuración dun Estado policial-militar cada vez menos 
disimulado e que demostra que na axenda da dereita si que se prevén colapsos e 
revoltas dunha escala sen precedentes. Fainos ver Iolanda Mato que esta nova lei 
orgánica recupera para a batalla semiótica un termo “funesto”, o de Seguridade 
Nacional, que82

caraterizou as políticas de violação sistemática dos direitos humanos na América 
Latina que emanaram da “Escuela de las Américas”. A nova lei não apenas recolhe 
o espírito mas também a letra daquela doutrina, procurando dar impulso a “una 
cultura de Seguridad Nacional que implique al ciudadano” e criando um novo 
estado de excepção, sob a designação “situación de interés para la Seguridad Na-
cional”, que foge às previsões constitucionais e que pretende dar sustento legal a 
uma militarização da sociedade que vêm de atrás.”

A perda de dereitos e liberdades civís acompaña así o devalar non só do Estado 
do Benestar senón o propio proceso de colapso civilizatorio, caracterizado sen 
dúbida algunha polos poderes políticos e económicos coma unha época inminente 
de enorme inseguridade e conflitividade. Como, se non, se poden comprender as 
cada vez máis frecuentes manobras dos diversos exércitos orientadas a xestio-
naren conflitos civís e de tipo loita urbana contrainsurxente83? É a xestión militar 
da catástrofe civilizatoria84 coa apocalipse zombi coma modelo. Dicía Turiel que 
“la obsesión por el apocalipsis zombie parece una sublimación del escenario que 
muchos ven ya como el más probable. Es la expresión inconsciente de un modelo 

81 Dous textos que me parecen especialmente salientables ao respecto da resposta social violenta 
son: A Insurreição que vem do Comité Invisible (orixinalmente publicada en francés en 2007) e “A 
única saída é a violência”, de Osvaldo Bayer en O Golpe nº 1, Política e Crise (2012).

82 Iolanda Mato: “Militarizando a sociedade: o caso das mulheres”, Sermos Galiza nº 134 (caderno de 
análise A Fondo) (19/02/15).

83 Joan Cantarero: “La Policía Militar entrena a soldados para actuar como antidisturbios ante pobla-
ción civil”, Público (04/11/2014). Tamén, Nafeez Ahmed: “Pentagon bracing for public dissent over 
climate and energy shocks”, The Guardian (14/06/2013).

84 Iván Gil: “‘Conop 8888’, el informe que demuestra que el Pentágono trabaja en ‘el día después’”, El 
Confidencial (19/05/2014).
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social fracasado que no ve otro camino que la lucha de todos contra todos.”85 E 
Doldán engadía: “la amenaza zombi —los muertos vivientes— son las masas de 
gente famélicos hasta el punto de comerse entre ellos, mientras que hay que pro-
teger a los verdaderos humanos (los no muertos de hambre: recuerda esto a otros 
tiempos en que determinados pueblos eran considerandos no humanos). El fin lo 
indican ellos mismos: ayudar a las autoridades civiles en el mantenimiento de la ley 
y el orden y restablecer los servicios básicos durante y después de un ataque zombie. 
¿Será este el modo que tienen previsto para adaptarse a la nueva situación?”86 
Pedro Prieto poñía o seu habitual sarcasmo ao asunto: “O lo que es lo mismo: 
ustedes, mercenarios de los ejércitos occidentales, vayan acostumbrándose a ver 
innúmeras caras de tipos famélicos (eso son los zombies y no las muñequitas 
anoréxicas de las pasarelas) acercándose y queriendo comer lo que sea, incluso 
su cuerpo serrano. Y aunque disparen a troche y moche y los destruyan, háganse 
a la idea de que el resto de su vida consistirá en seguir disparándolos sin cesar, 
por que sus oleadas no tienen (no tendrán) fin. Surgen del inframundo y son nada 
menos que siete mil millones mal contados; más que las balas de toda la OTAN.”87 
E por se a nosa imaxinación non alcanzaba para adiviñar quen imos ser o zom-
bis nesta película que se prepara, xa nos van deixando ver anacos do guión por 
escrito88. 

Eu tan só deixo un par de apuntamentos máis, vinculados ao meu ver con esta 
cuestión: se esta é a actitude das elites —unha política que só pode levar ao suici-
dio89—, xorden voces que expoñen a necesidade ineludible de eliminar as elites xa 
non para crear un modelo socioeconómico máis xusto, como era o caso do insu-
rrecionalismo clásico de esquerda, senón pura e simplemente como autodefensa 
para a supervivencia (acharemos este movemento no mapa da fig. 7). É, se cadra, 
a oportunidade de revolución dentro dun escenario de guerra civil, un dos que nos 
debuxan os estudos militares acerca do colapso civilizatorio que menciona Afonso 
Fernandes, xunto co de guerra internacional e ditadura90. E, finalmente, pregúnto-
me con alarma: é esa deshumanización de quen consideramos o inmigo/ameaza 
o que tamén atopamos da banda dos revolucionarios por tras de expresións con 
ominosas connotacións antidemocráticas como os seres-nada de Félix Rodrigo 
Mora (de quen falarei máis adiante no apartado dedicado á Revolución Integral)?

85 Mensaxe á lista de email Petrocenitales, 19/05/15.

86 Na mesma lista, 19/05/15.

87 Lista Petrocenitales, 19/05/15. Sobre o significado sociopolítico da alegoría zombi xa escribira eu algo 
varios anos antes de coñecer a ameaza entrópica que se cernía sobre a nosa civilización: “Interpre-
tación sociopolítica del regreso de los zombis” (orixinalmente publicado no desaparecido webzine 
REDsistencia).

88 O listado oficial de zombis témolo por exemplo en Nafeez Ahmed: “Defence officials prepare to fight 
the poor, activists and minorities (and commies)”, The Guardian (13/06/2014).

89 Nafeez Ahmed: “Nasa-funded study: industrial civilisation headed for ‘irreversible collapse’?”, The 
Guardian (14/03/2014).

90 Afonso Fernandes: “O Pico do petróleo e os exércitos”, op.cit. A perspectiva dunha revolución in-
ternacional anticapitalista favorecida polo colapso capitalista e polo caos climático (“revolucións 
no abismo”) tamén está presente en Fuentes Muñoz (2015a), aínda que distorsionada por unhas 
optimistas estimacións acerca da capacidade de carga do planeta.
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El capitalismo se autodestruye —lo cual 
no es ninguna buena noticia, si tenemos pre-

sente que en el proceso se lleva el mundo entero 
por delante.

Jorge Riechmann1

É necessário desbotar a ideia superficial de que a auto-destruiçom do sis-
tema equivale ao suicidio histórico isolado das elites globais libertando auto-

maticamente das suas cadeias o resto do mundo […] O naufrágio inclui todos os 
passageiros do navio.

Jorge Beinstein2

entre a senilidade e o colapso do capitalismo

A continuación analizarei as características básicas que pode amosar o sistema 
capitalista nesta fase de morte/mutación da que veño falando e que deberían, na 
miña opinión, incorporarse á análise política e ás estratexias de esquerda. Pre-
viamente non está de máis aclarar, por se alguén o dubidaba, que o colapso desta 
civilización non se circunscribe só ao modelo socioeconómico capitalista e que 
afectará gravamente tamén aos poucos reximes políticos que aínda escapan dese 
modelo de maneira total ou parcial, tanto máis na medida en que estean inseridos 
na economía mundializada3.

Jorge Beinstein, un dos poucos autores que identificara xa no final do século pa-
sado a fase de mundialización capitalista coma a antesala do colapso, define o 
momento actual como de transición entre a fase senil do capitalismo e a fase 
de colapso do que el chama civilización burguesa ou capitalista4. Segundo a súa 
división histórica, o capitalismo senil comezara nos anos 70 do século pasado 
e caracterizábase por unha crise crónica de sobreprodución que acelerou a fi-
nanciarización da economía. A este auténtico “cancro financeiro”, acompañaron 

1 Jorge Riechmann: El socialismo puede llegar..., op. cit., p. 95.

2 Citado en Carlos Calvo Varela: “Alguns apontamentos para desertar do deserto”, op. cit.

3 Os estados constitucionalmente comunistas ou socialistas na actualidade son: China, Cuba, Corea 
do Norte (jucheísta), Laos e Vietnam. Ademais deses, teñen gobernos socialistas/comunistas no 
momento de rematar este libro: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Uruguai, Güiana, Bielorru-
sia, Nepal e Eritrea. Tamén existe participación comunista nos gobernos de Brasil, Arxentina, Perú, 
Chile, Grecia, Bangladesh, Sudáfrica, Siria e Malí. Fonte: Wikipedia.

4 Beinstein: “Rostos da crise...”, op.cit. no pé da fig. 1. Véxanse tamén os seus libros La larga crisis del 
capitalismo global (Ed. Corregidor, 1999) e Capitalismo Senil (Ed. Record, 2001). 
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—explica Beinstein— o parasitismo, a cultura do curto prazo, o saqueo/depreda-
ción de recursos naturais e de estruturas produtivas periféricas, ao tempo que 
medraba “o complexo militar-industrial” ata niveis nunca antes vistos. Durante 
esta época lógranse evitar as crises catastróficas mediante o recurso a instru-
mentos keynesianos.

Continúa explicando o economista arxentino que a gran crise non puido ser pos-
tergada máis tempo e que as crises enerxética e alimentar deron pé a unha crise 
xeral de subprodución de escala planetaria, “a maior da história da humanidade”, 
coma as que remataron con civilizacións anteriores e agora centrada claramente 
no teito enerxético.

Outros autores que vinculan a crecente inviabilidade do capitalismo coa fase de 
descenso no ciclo civilizatorio son Odum & Odum, quen fan ver, desde a dinámi-
ca de sistemas que “os beneficios requiren expansión de recursos e polo tanto 
son axeitados para os periodos de crecemento. As iniciativas non-lucrativas son 
axeitadas cando o crecemento non é posible”5. Recoñecermos a imposibilidade 
de seguir a medrar, significa, polo tanto, a inadecuación do motor do beneficio 
capitalista, e xa que logo, do capitalismo en si mesmo. E xa non é ideoloxía, é pura 
ciencia de sistemas.

o capitalismo é compatible con algunha caste de 
decrecemento?

Eu non comparto a posibilidade que algúns apuntan desde a esquerda de que o 
capitalismo poida decrecer. Polo menos non este capitalismo. Aínda que é algo 
certamente moi debatido no contexto do Decrecemento e do colapso derivado do 
Teito do Petróleo, coido eu que o capitalismo —tal e como o entendemos hoxe— só 
sabe e pode medrar (por suposto, nun sentido cuantitativo, de produción material 
e xa que logo de uso de enerxía e materiais), é dicir: é expansivo por definición. 
E poderíamos mesmo dicir máis: o capitalismo é fósil-expansivo. Elmar Altvater 
salienta esta dependencia do capitalismo con respecto ao petróleo nos seguintes 
termos6:

Las sociedades capitalistas buscan volverse independientes del flujo de energía 
solar porque pueden utilizar los stocks de energía fósil. Para la relación social 
capitalista con la naturaleza, esta transición ofrece muchas ventajas. El sistema 
contemporáneo de energía es independiente a nivel espacial y temporal porque 
la energía fósil es transportable y puede ser concentrada y almacenada donde sea 
necesario. Por eso, esta energía es “homóloga” a un sistema capitalista dinámico. 
Esta es la razón por la cual es tan difícil reducir el consumo de energía fósil en las 
sociedades capitalistas modernas, y por la cual la “eco-regulación” o una economía 
“sustentable” son tan difíciles de lograr.

5 Odum & Odum: A Prosperous Way Down, op. cit., p. 187.

6 Altvater: “¿Es posible un marxismo ecológico?”, op. cit.



A ESQUERDA

ante o COLAPSO

da civilización
industrial

143

Mais, pode a propiedade privada dos medios de produción continuar nunha econo-
mía de estado estacionario ou en decrecemento? É moi probable, pero aparte do 
feito de que non terían asegurada a plusvalía derivada da enerxía fósil, e de que 
se eses medios son industriais probablemente non serían sustentables a longo 
prazo nun contexto de colapso da complexa e mundializada civilización industrial, 
resulta lóxico dubidar que a sociedade tolerase esa propiedade privada nun intre 
histórico de fonda escaseza material. En calquera caso a propiedade privada da 
terra seguiría estando aí como valor seguro (de renda ou plusvalía practicamente 
fixa, determinada polo fluxo solar anual), e por iso é que teimamos en advertir 
sobre o actual e futuro proceso de acaparamento de terras a medida que o diñeiro 
hiperfinanciarizado e sen soporte físico, loite por se trocar en riqueza real e pro-
dutiva. Por isto é que non descarto que houber algunha posibilidade de o capita-
lismo recuar ás súas orixes agrarias, aínda que sería moi diferente do sistema que 
hoxe coñecemos e tería enormes limitacións para a reprodución infinita do capital. 
Semella máis factible desbotaren de vez o sistema capitalista, unha vez esgotada 
a vía industrial, cando perda utilidade para as elites, e exerceren o seu dominio 
baixo unha nova ou vella formulación socioeconómica.

É dicir, que as mesmas minorías sociais que hoxe dirixen este modelo (o famoso 
1%) poidan resituarse estratexicamente para dirixir un novo modelo que o subs-
titúa, diso non teño a máis mínima dúbida. Pero dubido moito que puidésemos 
chamar ese novo modelo capitalista, e desde logo non sería en ningún caso un 
modelo industrial. 

Acerca da relación entre capitalismo e industria explicaba Doldán o seguinte7:

É imposíbel, repito, imposíbel, falar de capitalismo hoxe sen afirmar a construción 
dunha sociedade industrial. Isto non ten que ver co peso maior ou menor do valor 
da produción industrial no PIB, pero si o ten co facto de que mesmo naqueles lu-
gares onde o peso sectorial dos servizos é predominante (en termos de emprego 
ou valor monetario) a lóxica é de tipo industrial. A actividade agraria ou pesqueira 
non se pode entender sen esa lóxica industrial, o transporte de mercadorías non se 
podería entender se non vemos que o que se move son produtos industriais ou ma-
terias primas para a obtención de produtos industrias, e moitos dos outros servizos 
(ou da dotación de infraestruturas) teñen un transfundo industrial indubidábel, ou 
son servizos directamente relacionados coa actividade industrial. A propia activi-
dade comercial e as redes comerciais xiran fudamentalmente ao redor de produtos 
industriais. Estamos, de facto, diante dunha sociedade hiperindustial. Nese senso 
podemos falar de «civilización» industrial 

Consecuentemente, se partimos de que non pode sobrevivir o modelo de civili-
zación industrial, debemos concluír que tampouco o poderá facer o capitalismo 
indisolublemente unido a el. “Quizais o capitalismo aínda perdure algún tempo 
pero exacerbando o control a todos os niveis e onde primará aínda máis unha 
perspectiva curtopracista”, aclara o profesor Doldán. E engade a pertinente cues-
tión da perspectiva histórica: “Como xa aconteceu noutros momentos da historia 
(o fin do Imperio Romano), aínda ao borde do colapso moita xente non era (ou non 

7 Asoc. Véspera de Nada: “Membros de Véspera de Nada contestan ao Ateneu Proletário Galego a 
conta do Decrecemento”, op. cit. 
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quería ser) consciente do que estaba a suceder e posiblemente só se decatou (ou 
admitiuno) cando xa este desaparecera.”

Se cadra tamén a mutación do sistema capitalista nos estea a pasar en boa medi-
da desapercibida e non recoñeceremos que temos un novo sistema de dominación 
enriba ata que sexa demasiado tarde.

reversión da mundialización e conflitos polos recursos

Unha das primeiras mutacións que ha sufrir o capitalismo na súa fase terminal 
será o remate da etapa coñecida como mundialización económica, cuxo delirante-
mente interminable e absolutamente ineficiente fluxo de mercadorías dun lugar a 
outro do planeta só foi posible pola dispoñibilidade de petróleo abondoso a baixo 
custo. Unha vez o petróleo se instalar irreversiblemente en cotas por riba dos 
100$/barril8 este modelo de capitalismo internacional non poderá manterse. De 
feito, desde o inicio desta crise terminal comezaron xa a verse diversas mostras 
de reversión —como pode ser a notable diminución no fluxo de barcos carguei-
ros—, e mesmo se fala xa sen reparos no mainstream político e económico de 
recuperar industriais que foran deslocalizadas a outros países. Sen dúbida os 
conflitos xeopolíticos polos derradeiros recursos, así como as chamadas guerras 
monetarias, porán aínda máis atrancos á continuidade da megamaquila chinesa, 
paradigma da mundialización9.

Como xa vimos anteriormente (“Quen renuncia a crecer está suicidándose”), os 
conflitos polos derradeiros recursos (a enerxía só sería o principal deles) xa co-
mezaron moito antes de que escoitásemos falar por primeira do Peak Oil: Irak, 
Afganistán... E dado que o sistema político internacional é a antítese da democra-
cia, a xustiza ou o consenso, só cabe esperar que este tipo de conflitos se exacer-
ben nos vindeiros anos. 

Dominación neofeudal

O estadio actual de implosión do capitalismo vén asociado a unha transforma-
ción dos seus habituais procesos de explotación noutros de mera dominación, 
pois sen enerxía que poida continuar a alimentar a xigantesca maquinaria de 
produción-consumo, estamos comezando a lles sobrar moitos millóns de seres 
humanos aos donos do capital10. En realidade esta transformación xa leva anos 

8 A notable baixada experimentada no prezo desde setembro de 2014 non pode ser senón temporal, e 
forma parte da gran volatilidade nos prezos que xa prevían os analistas económicos conscientes do 
devalar enerxético. Pódese acceder a algunhas análises ao respecto no seguinte post e nos comen-
tarios ao pé do mesmo: http://www.vesperadenada.org/2014/12/17/por-que-baixa-o-petroleo-analise-
i-manuel-amigo/

9 Un dos principais autores que teñen analizado a fin da mundialización como consecuencia inevitable 
do Peak Oil é Jeff Rubin, por exemplo no seu libro de 2009 Why Your World Is About to Get a Whole Lot 
Smaller: Oil and the End of Globalization.

10 Resulta inevitable lembrar aquí o Informe Lugano (Sobre como preservar el Capitalismo en el siglo 21), 
de Susan George.
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en marcha coas crecentes masas de excluídos do sistema: paradas/os de lon-
ga duración, agricultoras/es desposuídas/os, traballadoras/es precarias/es... O 
sistema capitalista vai expulsando a un ritmo que se acelera ano tras ano, máis 
e máis persoas e esixe aos Estados o seu férreo control11, a súa anulación como 
cidadáns, o seu dominio mediante esa combinación de forza coercitiva e medios 
máis sutís para o consentimento —como explicaba Godelier— que hoxe son cla-
ramente a televisión, o consumismo e outras drogas, sexan estas en forma de 
substancias ou de tecnoloxías coma os videoxogos ou os smartphones.

Ese novo tipo de dominación é un dos aspectos da mutación capitalista que nos fai 
pensar a moitos nunha época neofeudal ou nunha “refeudalización da vida social”, 
como di Joaquim Sempere12. Moi probablemente a estratexia —máis ou menos 
consciente, se cadra en parte planificada e en parte improvisada sobre a marcha 
dos acontecementos— dos que están ao mando deste Titanic que vai a pique, é 
convertérense nos novos señores feudais da nova civilización —ou civilizacións13— 
que xordan de entre as ruínas da actual. Dentro desta estratexia é como interpre-
tamos movementos como o acaparamento de terras que se está a producir por 
todo o planeta e do que o noso país, rico en recursos naturais, non se vai librar14. 
Non é causal que o capital tente facerse a prezo de saldo co máximo pedazo po-
sible do territorio galego, pois sabe que onde se xoga o futuro, onde está a única 
riqueza que perdurará tras o colapso industrial, é o medio rural —ríos, montes, 
prados e veigas—, son as nosas produtivas rías e o resto da nosa costa. Se o con-
segue, estará en condicións de impor o seu novo tipo de explotación aos actuais 
habitantes das cidades, cando desposuídos de empregos e de futuro, queiran re-
tornar a aquel campo atrasado que abandonaran nesta ou en anteriores xeracións. 
Daquela atoparán que a súa única saída para a supervivencia será converterse nos 
novos foreiros, caseiros sen terra, xornaleiros, servos... e acharán traxicamente 
que acabaron estafados por un falso progreso con data de caducidade, por unha 
historia que outros dirixiron.

Ou, se cadra, será mesmo peor e a única opción dos desposuídos será a escravi-
tude. Os que levamos tempo inmersos na análise das consecuencias do Peak Oil 
usamos acotío a metáfora dos escravos enerxéticos, eses escravos virtuais dos que 
dispomos, grazas á enerxía fósil15, os Homo colossus (como chama William Catton 

11 Un século despois, estamos a retornar aos tempos que lle inspiraron a Jack London a súa novela 
distópica The Iron Heel (1908).

12 Joaquim Sempere: “Alternativas a la crisis. ¿Cómo afrontar la futura escasez de energía?”, ponencia 
nas xornadas Crisi econòmica, crisi ecològica, crisi de civilització, Què refer?, Espai Marx (20/04/2013). 
Vid. tamén Sempere (2014).

13 Da mesma maneira que non haberá un só Colapso, senón moi diversos colapsos progresivos e 
asíncronos, tamén é previsible que xordan non unha senón varias civilizacións tras a morte da civili-
zación industrial mundializada, e polo tanto tamén varias transicións poscapitalistas e non só unha 
e uniforme a nivel planetario. Vid. o meu artigo “¿Es posible evitar el colapso? (Reflexión I)”, en De(s)
varia materia; e Jorge Riechmann & Óscar Carpintero, “¿Cómo pensar las transiciones postcapita-
listas?”, op. cit.

14 Vid. Isabel Vilalba (2015): “Soberanía alimentaria”, en Ecoloxía Política. Olladas desde Galicia, Obenco-
mún.

15 Vid. p.ex. o meu artigo “Unha ollada crítica ao concepto de ‘pobreza enerxética’” na sección A Fondo 
do Sermos Galiza nº 95 (22/01/2015).
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aos superpoderosos seres humanos da época da exuberancia enerxética). E cando 
tentamos albiscar as consecuencias da rápida desaparición deses escravos vir-
tuais nun contexto de sobrepoboación, resulta case inevitable sospeitar que boa 
parte deles sexan nun futuro cercano substituídos por escravos moi reais, é dicir: 
escravos humanos. Por suposto quen impulsaría ese previsible retorno da escra-
vitude sería a elite do actual capitalismo, que sería unha inxenuidade pensar que 
vai renunciar a seguir explotando minas —poñamos por exemplo— simplemente 
porque non hai combustible para mover as máquinas actuais, cando vai haber 
millóns de seres humanos que doutro xeito serían inútiles16 para un sistema onde 
xa non poden consumir porque xa non teñen capacidade adquisitiva e porque tam-
pouco chegan xa produtos baratos de consumo made in China.

Dentro dese marco de viraxe sistémica, esa pantomima que temos hoxe e á que lle 
chaman democracia, será cada vez máis baleirada de contido (posdemocracia17) e 
as posicións máis estremas de dominación substituirán as de explotación, acom-
pañadas se cadra dunha radicalización de boa parte da poboación, que abrazará 
o fascismo como a súa derradeira esperanza de supervivencia se se vé frustrada 
co resultado dunha previsible derradeira oportunidade a partidos de esquerda18. 
Para Teresa Moure ambos formatos, o do fascismo e mais o das “democracias 
de maiorias compradas pelo capital” non deixan de ser formulacións alternativas 
das mesmas “políticas de domínio”19. Xa falei dese perigo no apartado Denantes 
fascistas ca sinxelos e hei teimar sobre a cuestión. Na historia foron moitas veces 
uns pobos os que escravizaron a outros, pero agora veremos que dentro de cada 
sociedade haberá persoas que entrarán dentro desa neoescravitude coa colabo-
ración doutra parte dos seus concidadáns. Os candidatos obvios serán as persoas 
presas, as inmigrantes, as persoas que non poidan pagar as súas débedas, as 
renegadas do sistema... 

Por moi terrible que soe, non podemos perder de vista o feito de que en termos 
puramente enerxéticos, un futuro así ten perfecto sentido. E que son as condicións 
do entorno dunha sociedade, comezando pola súa dispoñibilidade de recursos e 
enerxía, as que determinan a moral predominante, o que se considera bo para a 
sociedade, os límites do aceptable. Así é que a escaseza material foi a que brin-
dou xustificación histórica para a constitución das sociedades xerarquizadas —ou 
sociedades da dominación—, e o desenvolvemento da propiedade privada. Xa que 
logo, non sería de estrañar que unha sociedade demasiado poboada e demasiado 

16 Lembremos de novo o Informe Lugano.

17 Mark Garvan: “The psychological dimension to sustainability”, Feasta (26/11/2014).

18 Aí temos o caso exemplarizante de Grecia, que desde o comezo desta crise terminal veu afundir-
se opcións electorais clásicas coma o PASOK —e, en menor media, Nova Democracia— e o auxe 
paralelo de novas opcións máis radicais coma Syriza (esquerda) e Aurora Dourada (abertamente 
fascista), ou a irrución espectacular dunha formación totalmente nova coma Podemos no ámbito es-
pañol. De todos xeitos, estamosa a ver que estas opcións de suposta nova esquerda como Podemos 
ou Syriza non son outra cousa que a vella socialdemocracia cun envoltorio mercadotecnicamente 
aggiornato e adaptado aos tempos dunha crise que eles cren cíclica (coxuntural e non estrutural). 
A confirmación témola en que parte dos seus votos proceden xa da dereita. Vid. respectivamente 
Adrián Almazán: “El eterno retorno de la socialdemocracia”, 15/15\15 (03/01/2015); e a entrevista 
con Dimitris Christopoulos: “Esto no es una crisis, es un régimen, y el desafío de Syriza es construir 
otro nuevo”, El Diario (23/01/2015).

19 Moure: Politicamente incorreta, op. cit., p. 34.
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privada de recursos, ideoloxizada desde o poder dominante (vid. Ideoloxización ou 
colonización mental), acabe virando nunha sociedade na que sexa de novo acepta-
da a escravitude. Tampouco podemos esquecer que o escravismo estivo presente 
na historia da nosa especie desde a aparición das civilizacións da dominación20 ata 
que a fins do século XVIII e comezos do XIX o abolicionismo comeza a trunfar en 
moi poucas décadas, favorecido pola difusión do uso das máquinas como conse-
cuencia da Revolución Industrial, que facían cada vez máis prescindible un uso 
masivo da man de obra humana. Nun futuro con superpoboación e sen industria, 
sen enerxía para mover un gran número de máquinas, non é disparatado pensar 
en que este proceso histórico se revirta, e de feito estamos a presenciar a cada 
paso, en cada vez máis sectores económicos, en cada vez máis países, a aparición  
dunha especie de semiescravitude, en teoría libremente aceptada en troca dun 
mísero salario, pero con moitas características máis propias do escravo ca do tra-
ballador con dereitos, grazas á perda deses dereitos laborais permitida ou mesmo 
alentada por Estados cada vez máis descaradamente baixo o control capitalista. 
Asemade, non podemos esquecer que existen xa casos nos propios países euro-
peos, se cadra aínda anecdóticos, de escravitude pura e dura, que se suman aos 
máis numerosos e coñecidos nalgúns países de África, América e Asia21. Todo isto 
apunta a que esa volta á escravitude da que falo non sería un cambio brusco, se-
nón simplemente un salto de escala na procura gradual dunha solución enerxética 
baseada na propia enerxía humana como substitución da enerxía fósil en proceso 
de esgotamento. Se cadra sería esa a solución final ao Peak Oil!22

o fin da pseudodemocracia e a ameaza autoritaria

Como veño dicindo, un dos aspectos sobre os que debe estar máis alerta a es-
querda nos anos que temos por diante, é o proceso mediante o cal o caos socioe-
conómico e o resentemento social que con seguridade van acompañar o colapso 
desta civilización industrial fósil-dependente, poden virar en caldo de cultivo para 
o xurdimento do autoritarismo e mesmo de novas ou vellas castes de fascismo23.

Sexamos claros: o sistema político actual é incompatible coa situación de colap-
so progresivo que viviremos ata que acabe de morrer esta civilización. As saídas 
diante desta situación redúcense claramente a dous estremos: ou se decatará 
cara a unha auténtica democracia, ou cara a unha auténtica ditadura. O que preten-
do dicir é resulta innegable que a fin desta civilización vai abrir unha oportunidade 

20 Segundo as referencias achegadas por Ramón Fernández Durán e Luis González Reyes en En la es-
piral de la energía poderiamos situar a súa orixe, de maneira gradual e en diversos puntos do planeta, 
entre os anos 5.000-3.000 aC.

21 Segundo o Global Slavery Index da Walk Free Foundation o número total de persoas escravas está a 
medrar: de 29,8 millóns en 2013, pasouse en 2014 a 35,8 millóns: http://www.globalslaveryindex.org/

22 Penso que é perfectamente acaído neste asunto parafrasear a mentalidade nazi.

23 A Grande Escaseza á que nos leva o devalar enerxético non é o único vector que nos dirixe ao fas-
cismo. Tamén apuxa, con tanta ou máis forza, no mesmo sentido a outra cara da moeda da tolemia 
histórica de queimar o carbono fósil capturado en épocas prehistóricas, é dicir, o caos climático pro-
ducido polas emisións desa queima desaforada. Vid. Christian Parenti (2013), “Fascismo poscrisis”, 
Guerrilla Translation (28/10/2013). URL: http://www.guerrillatranslation.es/2013/10/28/fascismo-pos-
crisis/
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irrepetible de construírmos utopías —agora si: tamén ecotopías— impensables 
ata hai pouco, e a esquerda debería asumir ese enorme reto nas súas auténticas 
dimensións, inéditas na historia humana24; pero, traxicamente, tamén vai abrir a 
porta ás maiores monstrosidades, incluíndo a posibilidade dun auténtico omnici-
dio25. Explican Fernández Durán & González Reyes que este avance do escenario 
fascista se vai dar en dúas fases progresivas26:

En las etapas iniciales de la Crisis Global, para el poder financiero todavía son más 
útiles los mecanismos de dominio que no descansen sobre nuevos fascismos. El 
ejemplo más claro son las imposiciones, haciendo uso del yugo de la deuda, de 
políticas y hasta de políticos (…). Esto está contando con la aquiescencia de la 
socialdemocracia y los partidos conservadores, así como de sus decrecientes bases 
electorales. Es previsible que estas estrategias tengan un recorrido corto, de hecho 
ya están haciendo aguas, como evidencia la caída en picado de la popularidad de 
los partidos mayoritarios. Por ello, la opción por la que se apostará probablemente 
serán neofascismos (...)

Esta perspectiva tan extrema pode ser difícil de asumir, pero existen síntomas de 
que tal radicalidade cada día está máis preto de se plasmar en mudanzas impen-
sables. Así, algunha das voces que foron pioneiras en alertar á humanidade da 
situación á que nos dirixiamos, pide agora nin máis nin menos que renunciarmos 
ás democracias e substituílas por unha caste de ecoditaduras. Jørgen Randers, 
coautor do famoso estudo The Limits to Growth, revelouse nunha recente entrevis-
ta27 como favorable a este novo tipo de sistemas autoritarios, xa que considera que 
a democracia actual é parte do problema, segundo a súa conclusión e tal e como 
eu apuntara anteriormente falando do curtopracismo electoral. En parecidos ter-
mos se ten expresado o autor da Teoría Gaia, James Lovelock28. Pero a confusión 
destes autores resulta tráxica: o problema non é que a democracia non sexa un 
bo sistema, senón que o problema radica precisamente en que, en realidade, non 
vivimos en democracias. Así que a solución non é menos democracia, senón máis, 
moita máis: unha democracia auténtica con verdadeira soberanía do pobo e ceibe 
dos condicionantes do oligopolio mediático e das interferencias pseudorrepresen-
tativas dos partidos políticos tradicionais29. Neste sentido achamos sombríos ecos 
da crítica á democracia que se deu nos tempos previos ao auxe do nazismo, que 
—como conta Carl Amery— proviñan non só da intelligentsia conservadora ou do 

24 Fuentes Muñoz (2015a), entroutros.

25 A destrución de todo: un ecocidio unido a un xenocidio total da raza humana. O concepto de ecocidio 
+ xenocidio é recorrente na obra recente de Jorge Riechmann. Cf. Riechmann & Carpintero: “¿Cómo 
pensar las transiciones poscapitalistas?”, op. cit.

26 Fernández & González (2014), op.cit., vol. II, p. 68.

27 Rob Hopkins: entrevista a Jørgen Randers, ‘2052’ – “It’s the story of humanity not rising to the occa-
sion”, Transition Culture, (17/08/2012).

28 Leo Hickman: “James Lovelock: Humans are too stupid to prevent climate change”, The Guardian 
(29/03/2010).

29 Para unha crítica máis extensa destes posicionamentos de Randers, remítome ao meu artigo “Jor-
gen Randers proposes to remove Democracy to save the World… But what Democracy?”, De(s)varia 
materia (18/08/2012).
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clero, senón tamén dos “expertos científicos e técnicos, é dicir,  dos portadores do 
progreso”30.

Desgraciadamente non son Randers e Lovelock os primeiros nin os únicos que se 
apoian nos defeutos do sistema actual e na súa errada consideración de demo-
crático para demandar que se renuncie ao ideal da democracia. Levamos tempo 
escoitando ese ruxe-ruxe, que se ergueu como unha caste de oubeo dun espectro 
neototalitario en todas as democracias occidentais31. Pero estes autores, coa au-
toridade que lles dá a súa traxectoria ecoloxista e científica, elevan ese berro e 
afirman con rotundidade, para o noso abraio: temos que eliminar a democracia se 
queremos salvar o mundo!

Curiosamente o outro autor supervivinte —ademais de Randers— daquela 
trascendental obra que foi Limits to Growth, Dennis Meadows, tamén se lanzou 
publicamente a opinar sobre o fracaso das chamadas democracias, pero nuns 
parámetros que considero ben máis interesantes32:

FORMAT: ¿Teme el fin de la democracia?

Meadows: Observo dos tendencias. De una parte, el desmembramiento de los 
Estados en unidades más pequeñas, en regiones como Cataluña, y por otra parte 
una superpotencia fuerte, centralizada. No un Estado, sino una combinación fas-
cista de industria, policía y ejército. Puede que en el futuro existan incluso ambos. 
La democracia no es sino un experimento sociopolítico muy joven. Y no existe en 
realidad. Sólo ha producido crisis que no puede resolver. La democracia no ayuda 
en nada en estos momentos a nuestra supervivencia. Este sistema colapsará desde 
dentro, no por un enemigo exterior.

FORMAT: Está hablando de la “Tragedia de los comunes”.

Meadows: Ese es el problema fundamental. Si en un pueblo todos llevan a pastar 
sus vacas al prado común —lo que llamaban en la antigua Inglaterra los com-
mons— el beneficio a corto plazo se lo lleva quien elige poseer más vacas. Pero si 
eso dura demasiado, muere todo el pasto, y todas las vacas.

FORMAT: Así que de ahí surge un acuerdo, para el mejor uso del prado. Podría ser la 
democracia bien entendida.

Meadows: Podría. Pero si el sistema democrático no puede resolver este problema 
a nivel mundial, lo intentará probablemente con una dictadura. Después de todo, 
se trata de temas como el control de la población mundial. Llevamos ya 300.000 
años en este planeta y nos hemos gobernado de muy diferentes maneras. Las más 

30 Amery: Auschwitz, ¿comienza el siglo XXI?, op.cit., p. 28.

31 É interesante en referencia a este tema o artigo de Federico Ruiz: “Ecofascismo”, Ecologista, 83 
(reproducido en http://www.15-15-15.org/webzine/2015/01/12/ecofascismo/ ). Pero despois de ler a 
Carl Amery compréndese con espanto que o nazismo foi en esencia o que agora moitos chaman 
un ecofascismo e que o que hoxe se adoita chamar asegurar os intereses nacionais non deixa de ser 
un eufemismo do Lebensraum (espazo vital) nazi. Segundo explica Amery (p. 27, p.ex.) xa entón se 
comezaba a intuír que se achegaba o esgotamento dos recursos materiais.

32 Dennis Meadows (2012): “No hay nada que podamos hacer”, FORMAT. O futuro que albisca Meadows 
remítenos unha vez máis a obras de fición distópica como a clásica The Iron Heel, que xa mencionara.
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exitosas y efectivas eran la tribu y el sistema de clanes, no las dictaduras ni las 
democracias.

A disxuntiva que plantea Meadows remítenos a esa alternativa, a esa polarización 
de dous futuros posibles, sobre a que falo en diversos puntos deste ensaio: autori-
tarismo vs. comunitarismo. É dicir, unha vez que a mestura de ditadura-democracia 
actual deixa de ser viable, a realidade política hase decantar ou ben cara a unha 
ditadura apenas disfrazada ou cara a unha auténtica democracia con característi-
cas decrecentistas, localistas, feministas, ecosocialistas/ecocomunistas ou ecoa-
narquistas... Poderiamos ver ambas tendencias sociais como expresión dun dos 
mecanismos de resposta ou defensa psicosocial ante o estrés descritas por Irving 
Janis: o xurdimento de necesidades afiliativas33. É dicir, confrontadas as persoas 
co colapso, tenderían a se identificaren ou ben co poder representado polo Estado, 
ou ben con subgrupos sociais (comunidades) cos que se compartiren ideoloxía e/
ou necesidades. A diferencia entre un tipo de identificación e outro ten moito que 
ver co grau de percepción acerca da responsabilidade pola situación, o cal nos 
remite ao tratado anteriormente nos apartados de “A crise que a paguen os ricos” 
e “Denantes fascistas ca sinxelos”. Sen dúbida esta tendencia está a ser aprovei-
tada por movementos como os que describiremos no seguinte capítulo, e sería 
un erro estratéxico a esquerda política non o considerar dentro dos factores máis 
relevantes que determinen a súa actuación futura, pois, moi probablemente, este 
mecanismo de defensa psicolóxica de grupo se vai ver intensificado nos vindeiros 
anos, a medida que as consecuencias do colapso civilizatorio impactaren a máis 
persoas e dunha maneira máis profunda34.

Neste punto tampouco podemos esquecer a incompatibilidade de raíz entre ca-
pitalismo e (verdadeira) democracia, como ten sinalado repetidamente Noam 
Chomsky, entroutros. Desde mediados do século XX son numerosos os críticos 
que desde posicións de esquerda nos veñen advertindo de que o capitalismo só 
admite os sistemas democráticos —de tipo burgués, cos medios de comunicación 
de masas ben controlados e o xogo parlamentar limitado ás dúas caras da mesma 
moeda da chamada alternancia entre partidos do réxime, é dicir, o que eu adoito 
denominar pseudodemocracias— como un mal menor, e só na medida en que teme 
a alternativa dunha revolución popular. Nunha democracia dese tipo, o capitalismo 
cede parte do lucro potencial a un Estado que redistribúe parte da riqueza, pero 
en troques ve reducirse a tensión social que podería derivar nunha revolución que 

33 Relacionadas coa situación de colapso civilizatorio por Lambert & Lambert (2011).

34 Explican Lambert & Lambert (2011) que esta tendencia á capaz de derrubar as barreiras que ha-
bitualmente existen entre as persoas e que “este mecanismo de defensa a nivel de grupo adoita 
producirse en momentos de elevado estrés, especialmente cando o perigo de resultar feridos ou 
mortos é inminente. Isto exprésase normalmente como unha necesidade inusitadamente alta de 
compaña e afecto entre os individuos do grupo e cadra cunha predisposición a deixar caer as barrei-
ras psicolóxicas normais. Cando un gran grupo de persoas se ven enfrontadas coa morte ou o dano 
físico inminentes, estas necesidades afiliativas fortes tenden a dar como resultado a formación de 
subgrupos de individuos de mentalidade afín dentro do grupo máis amplo. [Así,] grupos de descoñe-
cidos poden experimentar a sensación súbita de unidade cando se expoñen a un perigo percibido.” 
Advirten tamén estas autoras de que este tipo de mecanismos poden dar como resultado un auxe do 
nacionalismo e mesmo realimentar outra das tendencias grupais ante o estrés: a procura de chibos 
expiatorios.
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eliminase total ou parcialmente a propiedade privada dos medios de produción. 
Ese acordo tácito que veu sustentando o status quo desde polo menos a Segunda 
Guerra Mundial, unido á subordinación da esfera política ante a esfera económica 
(por suposto, capitalista)35, son factores que non podemos deixar de ter en conta 
na situación actual, para podermos prever axeitadamente os movementos estra-
téxicos dese capital ameazado por unha perda de lucros inaudita debida á fin do 
crecemento económico causada pola queda enerxética a nivel mundial.

35 Salienta Doldán (com. pers. 01/03/15) que “no capitalismo a esfera económica ten desprazado a un 
segundo plano á esfera política, de modo que esta se subordina —case sempre— á primeira. É dicir, 
a política posíbel determínase pola economía dominante —en realidade polos intereses económicos 
dominantes—. Non sucede, en cambio, á inversa: a política non determina case nunca como debe 
ordenarse a economía. A política dominante identifícase deste modo cos intereses económicos do-
minantes. Non é que estes vínculos non sucederan no pasado, senón que o capitalismo establece un 
rango de prevalencia a favor da economía. As portas xiratorias son unha manifestación extrema deste 
fenómeno.”
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Si los límites del planeta han sido efecti-
vamente sobrepasados, entonces el decreci-

miento ya no es una opción voluntaria. Es decir, no 
es una idea a la cual nos podamos o no adherir según 

nuestras preferencias filosóficas o políticas, sino un curso 
inevitable del cambio social, impuesto por las leyes de la natu-

raleza. Sean cuales sean, ni las intervenciones tecnológicas ni las 
reformas sociales podrían hacer otra cosa que aplazar el decrecimiento, 

nunca evitarlo.

Ernest Garcia1

A revolución que precisamos ten que vir desde baixo porque non podemos contar 
nin tan sequer parcialmente coa colaboración dos que dirixen ou xestionan o ca-
pitalismo, xa que para eles é anatema falar de non crecer perpetuamente, como 
vimos explicando. Presuntas solucións ou amaños como o chamado capitalismo 
verde, o Green New Deal, o desenvolvemento sustentable e conceptualizacións polo 
estilo só serven para estirar un pouco máis a súa carreira cara o desastre. 

Tampouco podemos, penso eu, agardar a tomar o poder desde unha esquerda 
que nin tan sequera está a estas alturas minimamente concienciada acerca do 
colapso. É dicir: a estratexia da toma revolucionaria ou institucional do poder é 
—en teoría— una estratexia, válida, e mesmo diría eu que perfectamente com-
patible co que propón o Decrecemento. Aínda que a teoría revolucionaria clásica 
da esquerda parte dun concepto, o do traballo, que —como xa vimos no primeiro 
capítulo deste ensaio— se está a esvaecer neste colapso da sociedade industria-
lizada dentro do cal naceu. Mais, sexa como for, teríamonos que preguntar antes 
de nada: tomar o poder para que? Para seguer a producir e consumir como se fai 
hoxe, simplemente restribuíndo esa produción dunha maneira máis xusta? Porque 
se un sistema socialista non recoñece que vivimos nun planeta finito (é dicir, se 
non é consecuentemente ecosocialista), acabará batendo  cos mesmos límites có 
capitalista e cunhas consecuencias posiblemente igual de duras. Non se trata só 
de trocar a persoa que conduce o coche que corre cara ao precipicio senón de que 
a nova condutora teña moi claro, no momento de se facer cos mandos, que debe 
pisar con urxencia o freo ou virar a tempo de dirección para evitar o choque co 
muro ou a caída polo barranco que o anterior condutor se negaba a ver.

Hei volver sobre a cuestión das estratexias na parte final deste libro. Neste ca-
pítulo heime deter en facer algúns apuntamentos valorativos sobre as propostas 
políticas de emancipación ecosocial máis interesantes, ao meu entender, para 

1 Ernest Garcia: “Cambios de valores y cambios humanos frente a cambios tecnológicos”, curso Lími-
tes del crecimiento: recursos energéticos y materiales, Universidad de Valladolid (19-22 de setembro de 
2011).
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facilitar esta radical viraxe dos partidos e movementos de esquerda e mais do 
conxunto da sociedade. Engadirei tamén outras breves reflexións que considero 
pertinentes no terreo propositivo.

Eses movementos, dinos Miguel Anxo Abraira que2

empezan a ensamblarse no que parece vai conformar o corpo teórico e ideolóxi-
co da esquerda pos-industrial. Os movementos aos que me estou referindo son o 
decrecionismo, a autoxestión, a soberanía alimentaria, a defensa da economía do 
necesario e de proximidade, os movementos de transición, o neo-feminismo —xur-
dido entorno a reivindicación dunha maternidade con apego—, o cooperativismo 
integral, ... todo isto recuberto cun modelo organizativo profundamente asem-
bleario e que ten como punta de lanza a loita por derrocar o gran capital botando 
por terra a democracia representativa para establecer os mecanismos necesarios 
dun modelo mais xusto que terá como base de funcionamento a democracia 
participativa.

Antes de comezar a falar destes movementos xustifico a non inclusión do eco-
socialismo, que chocará a algunhas persoas, porque coido no seu conxunto que 
non parte dunha concepción nidia e maioritaria do colapso. Si que hai notables 
pensadores ecosocialistas coma Jorge Riechmann cun discurso que aborda de 
maneira intelixente, consecuente e sen medias tintas o rumo de colapso ecoso-
cial; pero, en xeral, nos movementos autodenominados ecosocialistas, malia un 
gran protagonismo da cuestión ecolóxica, aínda non se asumiron todas as impli-
cacións do devalar enerxético e, se cadra, séguese preso de moitos deses atran-
cos conginitivos e culturais que fun debullando, propios da esquerda maioritaria. 
Así é que interpretamos que colectivos como Iniciativa per el Decreixement sexa 
aínda minoritario dentro de ICV, que Espazo Ecosocialista conviva sen grandes 
problemas coas posicións en ocasións ambiguas de AGE, ou que Florent Marce-
llesi (Equo) insista aínda na vía de saída da crise mediante a masiva creación de 
empregos verdes3.

Por análogas razóns tampouco inclúo a Permacultura como tal, aínda que permee 
grandemente propostas coma o Simpler Way de Trainer ou a Revolución Integral de 
Duran, porque aínda que ten moi interesantes e pertinentes implicacións sociais 
—desenroladas por Bill Mollison, David Holmgren e outros—, non nace orixinal-
mente por unha conciencia do colapso nin se define en función del. De feito, e por 
desgraza, boa parte das persoas que practican ou se interesan pola permacultura 
non o fan nun sentido conscientemente social e político, senón coma pouco máis 
ca unha metodoloxía de deseño e práctica agroecolóxicos.

2 Abraira: “Arredismo”, op.cit.

3 Non é unha postura específica del, senón unha liña compartida —cando menos pola dirección— en 
Equo: cf. Juan López de Uralde entrevistado por Ramón Roca: “Es posible un modelo energético 
100% renovables en España”, El periódico de la energía (16/02/2015). En Equo, como en Greenpeace, 
demostran aínda crer que a enerxía renovable abonda para manter esta civilización: “en España hay 
viento, sol que generan empleo y autosuficiencia energética”, chega a dicir López de Uralde nesa 
entrevista. É por iso que considero que tamén dentro do ecosocialismo hai moito que avanzar ata a 
plena consciencia dos verdadeiros termos da situación na que nos atopamos.
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Decrecemento

Dos movementos sociais ou propostas que inclúo neste apartado, o Decrecemento 
é, sen dúbida, o que máis ampla difusión e aceptación logrou a nivel mundial. 
Resulta difícil cuantificalo de maneira precisa, pero coido que se pode falar sen 
temor a esaxerar de que xa se contan por milleiros as persoas que coñecen e 
apoian de maneira máis ou menos activa diversas versións do Decrecemento a 
nivel mundial.

Non vou facer aquí unha pormenorizada descrición da proposta decrecentista 
porque coido que ten sido magnificamente exposta entre nós por diversos au-
tores, nomeadamente Carlos Taibo4. Coido que a estas alturas calquera persoa 
de esquerda debe ter escoitado falar do Decrecemento, aínda que sen dúbida as 
apreciacións que se fan desde algunhas esquerdas —e mesmo desde certos sec-
tores ecoloxistas— non están exentas de interpretacións erradas ou cando menos 
parciais, froito sen dúbida de certos prexuízos e sesgos cognitivos dos que vimos 
falando. En definitiva, aprecio que existe dentro da esquerda unha importante con-
fusión acerca do que é e o que propón o Decrecemento. Paréceme, polo tanto, que 
o máis acaído ao obxectivo deste libro é desmontar algún deses equívocos, algo 
importante se coidamos como Latouche que o Decrecemento supón un dos princi-
pais proxectos políticos “capaz de anovar a Esquerda”5. Ou, tal como o formula Te-
resa Moure, “hoje estar na vangarda é pôr em causa o crescimento económico”6. 
Parareime tan só nalgúns dos erros de apreciación máis comúns7.

Loxicamente o Decrecemento —como ben ten dito Xoán Doldán co gallo deste 
debate no blog de Véspera de Nada—, non pretende ser unha proposta completa 
no sentido de que dea un modelo detallado de cómo artellarmos a sociedade. E, 
en consecuencia, non ten sentido facerlle críticas nese plano. A súa pretensión 
consiste unicamente —e non é pouco!— en achegar unha crítica radical a un mo-
delo de produción e consumo, con fondas implicacións sociais e económicas e 
achegar uns elementos básicos, uns eixos de acción política sobre os que redefinir 
—a xeito de valores— a sociedade baixo un novo paradigma, e que poderiamos 
visualizar mediante as famosas oito erres de Latouche (reavaliar, reconceptuali-
zar, reestruturar, redistribuír, relocalizar, reducir, reutilizar e reciclar). Esta crítica 
quere ser incorporada aos modelos existentes que se pretenden alternativos ao 
capitalismo, para os facer realistas no sentido de estaren alicerzados na realidade 
física dos límites da biosfera. É dicir, podemos ter así, por exemplo, un comunismo 
decrecentista ou ben un comunismo desenvolvimentista-industrialista. 

4 A súa obra central sobre o tema é En defensa del decrecimiento. Sobre capitalismo, crisis y barbarie (La 
Catarata, 2009). En galego ten publicado Decrescimento, crise, capitalismo (Estaleiro, 2010). Outro 
teórico de referencia obrigada é Serge Latouche: La apuesta por el decrecimiento (Icaria, 2008).

5 Ben, en realidade el opina que é o único proxecto capaz de facelo. Latouche: “Can the Left Escape 
Economism?”, op.cit.

6 Moure: Politicamente incorreta, op. cit., p. 231.

7 Para unha análise máis completa resulta interesante Giorgos Kallis: “Malentendiendo el significado 
de decrecimiento”, op.cit.
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Non busquedes no decrecentismo unha teoría política como no marxismo. Non a 
hai. Non busquedes unha mensaxe de liberación. Non a hai. O que si hai é denun-
cia. Denuncia das ideoloxías que se basean na fe no crecemento continuo. Ollo!, 
non no crecemento continuo do consumo senón no crecemento continuo da pro-
dución. Porque o que se denuncia é iso: non podemos construír unha economía so-
bre o crecemento continuo da produción. E o que se pide é iso: reducir a produción 
a un nivel que non poña en perigo esta e as próximas xeracións (...), como xa está 
a acontecer. O contrario si que sería facerlle o xogo á burguesía: soster o sono dun 
crecemento económico ilimitado, é precisamente facerlle o xogo onde se atopa 
unha das súas contradicións principais.

O decrecemento é inevitable, hai que partir desa premisa básica: a menos enerxía 
dispoñible, non hai crecemento posible e as economías contráense, cando non 
colapsan ata niveis máis baixos de complexidade estrutural (Tainter). A única 
dúbida é se decrecemos de maneira anticipada (xa o sería escasamente) e pla-
nificada, como propomos os decrecentistas, ou ben se deixa á lei dun mercado 
capitalista en caótica descomposición. Consecuentemente, a crítica non se pode 
basear no diagnóstico da situación, que debería ficar fóra de toda dúbida, senón 
en todo caso na estratexia ou nas tácticas que cada quen propón. Quen criticar o 
Decrecemento como opción política e social... qué é o que propón como alterna-
tiva: quizais o ecototalitarismo? Ou un tecnoutopismo que nega a maior en ten fe 
en que poderemos seguir crecendo ata o infinito e mesmo alén? As persoas que 
din que o Decrecemento é un movemento de clases medias penso que non teñen 
unha perspectiva histórica abondo ampla: eu non coñezo xente máis coherente-
mente decrecentista —malia nunca teren escoitado falar desta verba— cá xente 
vella das nosas aldeas, cunha filosofía aínda viva da contención, da suficiencia, da 
reutilización, dos ciclos ecolóxicos, da poupanza, da vida simple... unha filosofía 
que se viñera transmitindo de xeración en xeración ao longo da historia humana 
(cando menos desde o xordimento das sociedades agrícolas no Neolítico) e que a 
mercadotecnica moderna e un ilusorio benestar rachou case por completo no noso 
país a partir dos anos 50 e 60 do pasado século. Así é que se agora unha persoa 
de menos de 70 anos pretende vivir así, é unha tola, ou un escapista, ou dinlle que 
quere volver aos tempos da fame, á Idade Media, ás cavernas... Pero xa falei disto 
abondo no primeiro capítulo.

Quen quixer continuar na espera da toma do poder por riba, que agarde sentado/a 
debatendo sobre a vangarda do proletariado, en canto as sociedades industriais 
entran en descomposición, as fábricas pechan e os supermercados fican sen mer-
cadorías. Namentres, algúns estámonos a tentar libertar por baixo, simplemente 
rexeitando as sutís imposicións consumistas-capitalistas. A verdadeira toma do 
poder nun contexto de colapso civilizatorio debe ser a construción de alternativas, 
de contrapoderes colectivos que estiveren operativos cando deixe de ser viable o 
sistema estatal-capitalista. Así, cobra máis vixencia que nunca a contraposición 
entre a estratexia marxista para facerse co poder en contraste coa anarquista de 
disolver o poder. En realidade, esa construción de alternativas que algúns defen-
demos, non viría sendo outra cousa que retomarmos o poder da modesta suficien-
cia colectiva labrega que o capitalismo industrialista lles trocou aos nosos pais e 
avós por un benestar urbano que, ao igual que sucede co ouro dos mouros nas 
nosas lendas, está a virar en lixo ao rematar o soño da abundancia fósil.
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Coido pertinente determe tamén en analizar algunhas visións apolíticas do decre-
cemento, que as hai. Xa advertía William Catton, moito antes de que se comezasen 
a difundir en ámbitos alternativos ou contraculturais (como diría el) termos como o 
de decrecemento, acerca da futilidade da vida sinxela, do insuficiente que resulta-
ba que algunhas persoas optasen consciente e voluntariamente por reverteren a 
súa mutación en Homo Colossus para voltaren ser Homo Sapiens de baixo impacto 
ecolóxico e baixo consumo enerxético-material. Efectivamente, a taxa de apari-
ción deses desertores do consumo industralizado, deses apóstatas do crecemento 
continuado, deses decrecedores ou decrecentistas que chamamos hoxe… debería 
ser como mínimo igual ao incremento anual da poboación humana do planeta 
para ter algún efecto na deriva cara o colapso da nosa especie: é dicir, máis de 
80 millóns de novos decrecedores cada ano, máis de 200.000 cada día… 2 e me-
dio cada segundo! A inercia do crecemento demográfico fai que o Decrecemento 
entendido simplemente como un movemento de mudanza de estilo de vida, sexa 
unha ferramenta de moi improbable éxito para a trasformación do mundo, aínda 
que seguramente fornecerá unha maior resiliencia a título individual-familiar a 
aqueles que adopten esa ética da vida frugal8.

Se lemos a Catton veremos que, aínda por riba, algo semellante ao paradoxo de 
Jevons e á Traxedia dos Bens Comúns actúa invalidando o efecto global deste tipo 
de accións9. Se Jevons falaba no s. XIX de que canto menos carbón gastaban as 
máquinas (isto é, canto máis eficientes eran), máis se usarían esas máquinas e ao 
final acabaríase doadamente consumindo en conxunto unha meirande cantidade 
de carbón, Catton á súa vez fainos ver que canto menos recursos consuman unhas 
persoas, máis deixarán para que outros Homo Colossus segan a consumir, e ao 
final o consumo total pode ser o mesmo, ou ata pode virar máis voraz (se máis 
Homo Sapiens seguen a caer na trampa do consumo colosal de recursos e se fan 
Homo Colossus) e rematar antes o conxunto da poboación de consumir os recursos 
non renovables (petróleo, gas natural, carbón, uranio, minerais…). Ese risco do 
efecto rebote dun posible decrecemento non artellado política e institucional-
mente xa está sendo posto enriba da mesa por varios pensadores como crítica á 
súa validez como medio para a nosa volta como especie aos límites planetarios. 
Porque aínda que decrezamos conscientemente para deixar sitio a un maior con-
sumo dos menos favorecidos que non atinxen un nivel digno de vida, nada nos 
asegura que sexan eles quen aproveiten o que nós deixamos de consumir, que en 
troques pode ir parar a un maior consumo dos nosos paisáns ou ao doutros cun 
nivel de consumo xa elevado. Como o neno crítico naquela escena de Amanece 

8 Non hai moito David Holmgren facía unha proposta dese estilo, renunciando expresamente a un 
convencemento masivo da poboación. Segundo o teórico australiano da Permacultura abondaría 
con que un 10% de concienciados activistas abandonasen o capitalismo industrial, nunha especie 
de boycott organizado, para facelo quebrar: Crash on demand (2013).

9 Catton: Overshoot, op.cit. pp. 173-174. Con todo, cómpre dicir que tanto no Paradoxo de Jevons como 
na Traxedia dos Comúns é fundamental a cuestión da propiedade. Así é que, no caso do segundo 
deses fenómenos, adoita configurarse como unha especie de mito dos privatizadores que lles serve 
para xustificaren a necesidade dunha mellor xestión privada dos bens comunais, identificando estes 
—falsamente— como ausentes de propiedade: “o que é de todos non é de ninguén”, repítennos, 
cando o certo é que pode haber medidas de regulación do uso comunal máis estritas que cando o 
uso é privativo (Xoán Doldán, com. pers., 01/03/2015).
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que no es poco podemos preguntarnos… “y ¿cómo les aprovecha a los negritos de 
África el ayuno que hago por ellos?” Pero ao contrario do que o cura interpretado 
por Cassen respondía na xenialmente surrealista película de José Luis Cuerda, 
no mundo real non hai un “Cuerpo místico de Cristo” que distribúa os nosos re-
cursos conscientemente non-consumidos a quen os precisaren. Polo tanto, faise 
indispensable complementar a nivel político o decrecemento persoal con outras 
medidas e accións sociais de distribución non capitalista de recursos, para evi-
tarmos que os beneficios que para as xeracións futuras podería supor deixar de 
lles roubarmos os recursos que tanta falta lles van facer, se perdan no presente a 
mans de competidores insolidarios10. Giorgos Kallis confírmao deste xeito11:

(...) los decrecentistas, hoy, simplifican sus vidas y reducen el consumo, no para sal-
varse o salvar un “planeta” abstracto, sino como un acto político para socavar un 
sistema capitalista que se alimenta del consumo. Consumen menos y producen de 
manera diferente para crear un mundo más igualitario y más ecológico.

En calquera caso, a ampla difusión do movemento a prol do Decrecemento parece 
estar dando os seus froitos, e xa podemos achar no noso entorno formacións moi 
próximas a el. Na Galiza está o Partido da Terra, do que falarei máis adiante, e 
algunhas persoas destacadas dentro de Esquerda Unida e Anova (Antón Sánchez, 
por exemplo). En Cataluña podemos mencionar algunha corrente minoritaria den-
tro de ICV. Pero a formación que máis parece ter avanzado nunha evolución non 
exenta aínda de incoherencias, é Euskal Herria Bildu. Por ser, ao meu entender, 
unha das posicións máis avanzadas no noso entorno, voume parar a analizala 
brevemente. Explicaba Dani Maeztu, membro de Aralar —formación socialista 
non produtivista que fai parte da coalición EH Bildu—, a raíz da presentación dun 
importante documento desta formación acerca do Peak Oil e mais da soberanía 
alimentaria, que12:

En este documento el punto de partida ha sido el reconocimiento consciente que 
un nuevo modelo energético no puede ser sustituir el actual modelo basado en 
combustibles fósiles por uno basado en renovables, sino que es necesario como re-
flexión previa poner en cuestión el modelo de crecimiento ilimitado en un planeta 
finito y por lo tanto, sí o sí hay que reducir el consumo energético como premisa.

Reducir o consumo enerxético leva necesariamente asociado o decrecemento 
material da economía, a non ser, claro está, que sexamos crentes no mito da 
desmaterialización da economía ou dunha mellora na eficiencia inmune ao efecto 
rebote ou Paradoxo de Jevons13. Algo diso parece desprenderse do documento 

10 Amplío estas ideas no meu blog no artigo titulado “Só a ciencia nos pode salvar… ou se cadra non (É 
suficiente o Decrecemento?)”, De(s)varia materia (26/05/2010).

11 Kallis: “Malentendiendo el significado del decrecimiento”, op.cit.

12 Com. pers., 27/01/2015.

13 Segundo explica Doldán (2015), “O efecto rebote ou efecto Jevons, é aquel no que unha mellora da 
eficiencia enerxética acaba por xerar un aumento do consumo enerxético, ao reducir o custe de pro-
dución do ben ou servizo en cuestión e, consecuentemente, aumenta o uso ou demanda do mesmo. 
Este efecto vai asociado, sobre todo, a un modelo económico e social onde o uso dun servizo tende 
a facerse de forma individualizada ou implica a compra dun ben que se utiliza en réxime privativo.”
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de Gorka Bueno que serviu de base para esta reformulación de política enerxé-
tica de EH Bildu, o no que parece darse por sentado que a actual civilización vai 
seguir existindo, simplemente trocando unhas enerxías por outras: así é que fala 
da “puesta en marcha de un nuevo modelo energético sostenible en nuestra civi-
lización”14. Así e todo, a loita contra o Tren de Alta Velocidade, as incineradoras e 
as grandes infraestruturas, nas que se ten destacado a esquerda abertzale, non 
sería simplemente parte dunha aposta ecoloxista, senón “tamén decrecentista”, 
segundo afirma Maeztu.

Precisamente nos documentos políticos de Aralar atopamos textos que poderia-
mos cualificar case de protodecrecentistas, aínda que non se dan despegado do 
concepto de desenvolvemento sostible nin de mitos como que a produtividade ten 
que ver máis coa tecnoloxía ca coa enerxía ou de propostas de difícil encaixe co 
Decrecemento, como é a Renda Básica15:

La humanidad descubre algo vital en la década de los 70: el crecimiento económico 
tiene límites, aquellos que le impone el propio planeta. La racionalidad tecno-eco-
nómica y las lógicas desarrollistas típicamente occidentales no nos ofrecen futuro 
alguno. La actual explotación intensiva del planeta no podrá durar. Los habitantes 
del Sur no pueden alcanzar los niveles de vida de nosotros los europeos, porque 
el planeta no cuenta con los suficientes recursos para ello. La puesta en cuestión 
de la civilización productivista que han construido las sociedades occidentales se 
encuentra en el corazón mismo de nuestra concepción y sensibilidad de izquierdas. 
Consideramos la defensa y la lucha a favor del medio ambiente como principios 
básicos de la conciencia de izquierdas y el proyecto socialista que queremos.

Se trata de la solidaridad que les debemos a las próximas generaciones. Se impone 
una nueva perspectiva: de aquí en adelante no podremos apresurar soluciones 
a plazo corto, en los casos en que dichas soluciones supongan una merma en la 
calidad de vida de las próximas generaciones.

Esta perspectiva exige profundas y radicales medidas en diversos ámbitos: agri-
cultura; transportes; producción, distribución y utilización de la energía… Para 
resolver todos los problemas mencionados, el desarrollo de la ciencia y la tecnolo-
gía pueden ofrecer alternativas, pero será absolutamente necesario implementar 
medidas de otro tipo. Se requiere de cambios profundos en los estilos de vida de los 
occidentales, porque sabemos que dichos estilos no son extensibles al resto del pla-
neta y que nuestra riqueza tiene sus raíces en la pobreza que sufren otros. Por tanto, 
reivindicamos la necesidad de introducir cambios paulatinos en nuestros estilos de 
vida, un camino necesario para reforzar coherencias y limar contradicciones con 
nosotros mismos.

(…) reivindicamos un profundo cambio cultural, para recuperar ‘la noción de lo 
suficiente’ –tanto en el plano personal como colectivo-, y la transformación de la 
máxima cultural capitalista que afirma que ‘cuanto más mejor’, por otra cultura 
que se fundamente en la noción de ‘con esto me/nos basta’.

14 Gorka Bueno: “Hacia un modelo energético sostenible para Euskal Herria”, Inguru Gaiak 5 (Manu 
Robles-Agangiz Institutua / ELA, xuño 2014), p. 50.

15 http://www.aralar.eus/es/ideas-proyectos/linea-ideologica/es/ficheros/linea-ideologica



Algunhas das propostas 
políticas máis conscientes

 do colapso

cap.5

160

EH Bildu sitúase así, posiblemente xunto con formacións galegas como Anova, na 
fase 3 do proceso que describirei no final do libro (capítulo dedicado ás conclu-
sións) de transformación.

revolución Integral

Nos últimos anos vense promovendo no ámbito do Estado Español, e cada vez con 
máis intención de se espallar internacionalmente16, o concepto de Revolución Inte-
gral. Esta idea parte máis ou menos simultaneamente de dous ámbitos principais. 
Un deles, na miña opinión o máis interesante, é o movemento das Cooperativas 
Integrais impulsado desde Cataluña polo activista Enric Duran Giralt17 e que xa se 
ten espallado, cunha clara vocación de internacionalización, por diveros puntos 
dos estados español e francés18. Estas cooperativas pretenden crear un espazo 
social e económico alternativo ao capitalismo, eludindo a participación política 
nas institucións do Estado e buscando funcionar, dentro do posible, á marxe del. O 
cerne destas experiencias está na espectacular expropiación planeada e levada a 
cabo con éxito por Duran e outros activistas en 2008 que alimentou con case medio 
millón de euros estafados a varias entidades bancarias, diversas iniciativas, entre 
elas a edición e distribución por todo o territorio do Estado español das sucesivas 
publicacións revolucionarias Crisis, ¡Podemos! (Vivir sin capitalismo), Queremos e 
¡Rebelaos!. A partir destas cooperativas, o colectivo cuxa cabeza máis visible é 
Duran, pretende pór en marcha unha Revolución Integral que definen como un 
“processo de significação histórica para a construção duma nova sociedade auto-
gestionária, baseada na autonomia e a abolição das formas de dominação vigen-
tes: o Estado, o capitalismo e todas aquelas que afetam as relações humanas e a 
relação com a natureza.”

As Cooperativas Integrais (cuxo primeiro e máis desenvolvido expoñente é a Coo-
perativa Integral Catalá19) son propostas netamente autoxestionarias para saír do 
capitalismo. Neste sentido, como no caso que citaremos despois de Ted Trainer, 
apóstase por evitar a confrontación cun sistema moribundo e irreformable, re-
núnciase á loita polo poder dentro ou fóra das institucións da democracia repre-
sentativa, e predícase —en troques— co exemplo que é posible vivir sen capitalis-
mo. Neste sentido son propostas prácticas de poscapitalismo, que están a crear 
desde 2010 contrapoder efectivo mediante outras maneiras alternativas e máis 
resilientes de satisfacer as necesidades individuais e colectivas, incluíndo mesmo 
sistemas comunitarios de saúde20. 

16 https://integrarevolucio.net/

17 http://enricduran.cat

18 Pódense consultar no web da Rede de Cooperativas Integrais: http://integrajkooperativoj.net/ En Ga-
liza, despois do fracasado intento de reproducir o modelo catalán desde o nivel nacional coa Manco-
munidade Integral Galega, estánse a desenvolver na actualidade dous Proxectos Integrais locais: un 
en Compostela e outro na Coruña.

19 http://cooperativa.cat/

20 http://www.aureasocial.org/
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Estas propostas parten da constatación da inminencia do Teito do Petróleo (sobre 
o que se fala xa claramente na primeira das publicacións, Crisis, en setembro de 
2008) aínda que posteriormente, como cito neste mesmo libro, Duran mesmo ten 
amosado certa inconsistencia con ese feito apostando por un uso importante das 
novas tecnoloxías, como é o caso das criptomoedas, lembrándonos en certa ma-
neira as posicións tecnoecoanarquistas de Murray Bookchin21. Con ocasión dunha 
visita de Duran á Coruña hai uns poucos anos, puiden constatar persoalmente que 
o Peak Oil, aínda que coñecido e tido en conta desde tempo atrás por el e outros 
dos promotores, como un factor motivador máis deste movemento, na súa opinión 
non debe marcar o ritmo da revolución que propoñen. Sexa como for, son expe-
riencias que se están a espallar lenta pero firmemente por diversos lugares e que 
considero do máximo interese por dous motivos principais: 1º) demostran que é 
posible vivir fóra do capitalismo; 2º) están a desenvolver experiencias prácticas de 
vida simple e resiliente que poderían ser moi útiles como modelo que replicarmos 
a medida que o sistema estatal-industrial colapsar.

Debemos salientar tamén que as Cooperativas Integrais rexeitan de plano a vía 
institucional e, nese sentido, sepáranse claramente de vías como a das Transition 
Towns, moito máis proclives a un xogo institucional posibilista, aínda que non de-
pendan del.

Debo aclarar ás persoas lectoras que van poder escoitar a mesma terminoloxía de 
Revolución Integral por parte doutro autor, Félix Rodrigo Mora, que non considero 
tan relevante aos efectos da transformación da esquerda da que estamos a falar, 
pero si que considero necesario citar para evitar equívocos á hora de identificar-
mos o que é a famosa Revolución Integral. O filósofo autodidacta Rodrigo Mora é 
bastante popular en certos ámbitos antisistémicos e, en concreto na Galiza por 
ser o autor dun libro titulado O atraso político do nacionalismo autonomista galego. 
Non me vou deter en falar desa obra, sobre a que abonde dicir que parte da inte-
resante pregunta de ata qué punto o progresismo nacionalista galego é culpable 
de abandonar as características que facían sustentable a economía dunha Galiza 
basicamente agrogandeiropesqueira, por unha carreira cara a industrialización, 
para se rematar convertendo nun teimudo ataque persoal carente de argumentos 
contra Xosé Manuel Beiras. Interésame máis salientar a concepción que F.R.M. 
ten do que el tamén chama Revolución Integral, e que na súa opinión vai durar por 
volta dos mil anos22. Nas bases da súa feroz crítica ao industrialismo e ao Esta-
do —para el un ente omnipresente e fonte de todo mal— non está precisamente 
a insustentabilidade enerxética, pois non asume que haxa un problema especial 
co petróleo, por citar o exemplo que para nós é tan evidente e inmediato. Outro 
aspecto diferencial do seu discurso é que considera preciso realizar previamente 
unha revolución interior, cultural e ética (el adoita falar de que o aspecto funda-
mental dos cambios necesarios é a calidade do suxeito), como paso imprescindible 
cara á revolución social e dos modos de vida, negando así que sexan os recursos 
dispoñibles para unha sociedade os que marcan en boa medida a evolución dos 

21 López: “Murray Bookchin: comunalismo, naturaleza y libertad”, op. cit.

22 Curiosa revolución, que por definición debe ser un cambio rápido en termos históricos.
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seus valores23, e xa que logo será a escaseza enerxética a que obrigue a un rápido 
cambio dos valores predominantes nas sociedades postindustriais en bastante 
menos tempo cós seus previstos mil anos. Como explican Odum & Odum é un erro 
tentar promover un proceso de cambio interior en cada persoa → cambio social → 
cambio de ciclo sistémico/civilizatorio, cando en realidade o proceso adoitar ser: 
cambio de ciclo no sistema → cambio social → cambio nas persoas24. Eles opinan 
que é posible que se dea esa mudanza de actitude no tempo dunha xeración, e 
apuntan ao papel que podería xogar un vehículo de comunicación como a televi-
sión para facilitar o cambio cultural25. A opinión de Xoán Doldán tamén incide nesa 
precedencia das fases de cambio ético-social26:

Os cambios interiores das persoas, para selo, deben supor cambios ideolóxicos e 
cambios nos hábitos e actitudes. Os primeiros, con dificultades, poden mudar antes 
que os segundos. De modo que mesmo cambiando as ideas, os comportamentos 
poden manter a mesma dinámica impedindo o cambio social. Se o contexto social 
muda, as actitudes poden ir mudando na liña dese contexto social. Se hai unha 
clima favorábel a certas actitudes estas poden proliferar, mentres que aquelas para 
as que exista unha censura social poden ir sofrindo un retroceso.

Aínda que na proposta política deste singular autor si que podemos achar moitas 
coincidencias con outras das propostas que aquí enumeramos (rerruralización, 
vida simple, localismo asemblearista, recuperación da integración do ser humano 
co seu medio natural mediante un retorno masivo á alimentación de froitos ar-
bóreos, nomeadamente a landra, etc.) el renega expresa e contundentemente de 
todas as esquerdas, e non falta quen coida apreciar na súa obra27 atisbos antide-
mocráticos, reaccionarios de tipo carlista, relixiosos ou conspiranoicos. Sorpren-
dentemente, o seu discurso —abondoso en mixtificacións históricas e en ataques 
inxustamente xeralizadores contra movementos como o ecoloxista, o feminista ou 
a esquerda en xeral— atopa un considerable e polémico predicamento especial-
mente en certos ámbitos libertarios. 

É a mesma revolución integral da que fala F.R.M. cá de Enric Duran e o resto de 
activistas da CIC? Polo éxito que colleitan ambas as dúas entre o mesmo tipo de 
público —ambientes libertarios especialmente28 e alternativos en xeral— poderia-
mos intuír que si. Mais eu sego sen o ter claro, e penso que polo de agora ambos 
sectores optan por obviaren as diferencias e buscan unha realimentación mutua. 
Así, por exemplo, debemos recoñecer que o tecnoutopismo de Duran resulta 

23 A antropoloxía ecolóxica explica que toda cultura (e os valores e a moral predominantes son parte 
dela) é froito da relación dos seres humanos co seu medio natural. Henrique P. Lijó achégame a 
referencia de dous autores sobre esta cuestión: Frantz Boas e mais Ubaldo Martínez Veiga (com. 
pers., 05/02/2015).

24 Odum & Odum: A Prosperous Way Down, op.cit., p. 11.

25 Ibid, p. 196. Yayo Herrero é das que considera que concretamente os partidos políticos dispoñen dun 
“púlpito” (nos medios de comunicación, nomeadamente) moi importante para disputar a “hexemo-
nía cultural” (Herrero et al., 2015).

26 Com. pers., 03/03/2015.

27 http://www.felixrodrigomora.org/

28 Aínda que tamén hai durísimos críticos dentro desa mesma ideoloxía, polo menos contra F.R.M.
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dificilmente reconciliable co marcado neoludismo de F.R.M.29; así como que teñen 
unha consciencia do condicionante enerxético moi diferente. Con todo, resulta 
paradoxal que o que é máis consciente —Durán— é o máis tecnoutópico, mentres 
que o que máis aposta por unha vida simple, rural, e sen tecnoloxía avanzada 
—Rodrigo Mora— resulta ser o máis incrédulo con respecto ao Peak Oil. Probable-
mente na medida en que vaian plasmándose ambas as dúas visións da Revolución 
Integral en experiencias de práctica política concreta —e aí levan moita vantaxe as 
Cooperativas Integrais, con aproximadamente unhas dez mil persoas implicadas 
neste tipo de proxectos a comezos de 2015, a metade delas en Catalunya30— irán 
aflorando esas diverxencias e se irán disipando as dúbidas sobre as propostas de 
ambas correntes.

the simpler Way
Ted Trainer, veterán autor australiano de querencias libertarias e práctica per-
macultural, leva uns anos promovendo, a partir da conciencia do Peak Oil e da 
confluencia doutras ameazas para a continuidade da civilización industrial a curto 
prazo, o que el denominada The Simpler Way e que poderiamos traducir coma o 
Camiño ou Vía da Simplicidade31. O que propón Trainer, basicamente, é unha alter-
nativa práctica, concreta —e, na miña opinión, perfectamente realizable—, para 
abandonar o capitalismo creando institucións de contrapoder local, que igual que 
vimos no caso das Cooperativas Integrais, estarían baseadas na autoxestión e na 
cooperación, na propiedade comunal, nunha vida frugal e na democracia directa, 
que se constituirían nos alicerces dunha nova sociedade (civilización) poscapita-
lista de crecemento cero. 

A súa proposta céntrase, xa que logo, en reverter a privación histórica que sufriron 
as poboacións con respecto aos seus propios medios para a autosuficiencia e o 
autogoberno. E renega para isto dun imposible produtivismo, do papel director 
de organizacións de vangarda e mesmo da vía estatal ao socialismo, aínda que 
recoñece que un Estado moi reducido nas súas dimensións podería seguir a en-
cargarse de certas funcións centralizadas, como a coordinación dos municipios 
autoxestionados ou a organización da produción en determinadas industrias in-
viables a nivel local, pero sempre sometido ao poder das comunidades locais. A 
proposta de Trainer pode lembrar os conceptos de éxodo e de secesión económica, 
que xa foran explorados por algunhas esquerdas32. Nese sentido o seu pensamen-
to é próximo ao de John Holloway, quen impugna a idea da “revolución entendida 

29 Rodrigo Mora formaba parte do colectivo antidesenvolvimentista Los Amigos de Ludd, aínda que 
con notables desencontros cos demais membros: vid. http://felixrodrigomora.net/CARTA%20A%20
TONI%20-12-05-10%5B1%5D.pdf

30 Segundo o propio Enric Duran (com. pers., 03/02/2015).

31 A idea está desenvolvida en detalle, xunto cunha notable análise da situación de colapso inminente 
do capitalismo industrial mundial, no seu libro The Transition to a Sustainable and Just World (2010), 
que será publicado en castelán proximamente baixo o título de La Vía de la Simplicidad.

32 Sobre o éxodo como estratexia política: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo_%28pol%C3%A-
Dtica%29 Sobre a secesión económica: https://es.wikipedia.org/wiki/Secesi%C3%B3n_econ%C3%B-
3mica
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como toma do poder e a do partido como ferramenta política por excelencia”33. 
Así, explica Holloway, na medida en que nos liberemos da necesidade de traballar 
dentro do sistema, estaremos máis preto da revolución que supere o capitalismo:

En ese sentido, pensemos que una precondición de la Revolución Francesa fue 
que en cierto momento la red social de relaciones burguesas ya no necesitaba a la 
aristocracia para existir. De igual modo, debemos llegar a trabajar para alcanzar 
el punto en que podamos decir: “no nos importa que el capital global no invierta 
en España, porque hemos construido una red de apoyo mutuo suficiente para vivir 
con dignidad”.

Tamén resulta especialmente relevante que Trainer, na liña de conceptos coma 
a Décroissance Joyeuse ou o Prosperous Way Down, fai fincapé en que o futuro 
postindustrial e poscapitalista non ten por qué ser peor, e nese sentido achega 
argumentos de enorme trascendencia para as esquerdas que queiran asumir va-
lentemente o discurso de que a crise non ten remedio, e que vai acabar co noso 
mundo, pero que despois —máis ben namentres— podemos construír un mundo 
mellor e — como non esquece sinalar Trainer— máis xusto34:

Teremos menos cousas materiais e moitos menos ingresos monetarios pero 
poderemos ter moitas novas e poderosas fontes de satisfacción vital. Entre estas 
poderán estar: un ritmo de vida moito máis relaxado, xa que teremos que dedi-
car relativamente pouco tempo a traballar por diñeiro, teremos labores variados 
que facermos, dos que poidamos gozar e que paguen a pena, experimentando o 
apoio da nosa comunidade, dando e recibindo dos demais, cultivando parte da 
nosa propia comida, mantendo en bo uso a roupa e os aparatos vellos, levando 
unha vida no lar de baixo consumo de recursos e eficiente, practicando arte e 
labores manuais, participando nas actividades da comunidade, tendo unha rica 
experiencia cultural que implique festas locais, actuacións, actividades artísticas e 
celebracións, implicándonos no goberno do noso propio lugar, vivindo nun entor-
no fermoso, e especialmente sabendo que non estamos contribuíndo a empeorar 
os problemas globais mediante o sobreconsumo. 

O pensador australiano constitúe un exemplo da coherencia que lles reclamamos 
aos teóricos sociais, pois co seu modo de vivir demostra que é posible unha boa 
vida, e como moitas persoas implicadas en modos de vida tradicional ou ecoal-
deas, afirma que é posible levar vidas “idílicas” con pouco máis que unhas poucas 
ferramentas manuais e materiais naturais de orixe local, e sentindo a seguridade 
do soporte da propia comunidade. El asegura que, a non ser por uns poucos ele-
mentos como as medicinas, o seu estilo de vida permacultural no bush de Novas 
Gales do Sur pode lograrse “sen tecnoloxía sofisticada, sen comercio internacio-
nal nin produción de masas” e cun consumo eléctrico que non chega ao 4% da 
media australiana35. E engade cal debe ser a nova perspectiva desa boa vida, moi 
en sintonía con outras propostas culturais para a gran transición civilizatoria que 

33 John Holloway: “Podemos o Syriza pueden mejorar las cosas...”, op.cit.

34 Trainer: The transition..., op. cit. p. 11.

35 Trainer: “A Limits to Growth Critique of the Radical Left...”, op.cit.
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podemos remontar á subsistencia moderna que Iván Illich apuntaba como modo de 
vida postindustrial:

A boa vida e a boa sociedade dependen principalmente de valores e expectativas, 
de ter un traballo cun propósito e que pague a pena, da abundancia da comunida-
de e da cultura, e da capacidade colectiva para se organizar con sentido. Non de-
penden moito dos bens materiais, dos ingresos, da tecnoloxía moderna ou do PIB.

Trainer debulla como funcionarían estas economías locais, que beben na súa con-
cepción tanto do anarquismo de Piotr Kropotkin e do municipalismo libertario de 
Bookchin, coma do movemento cooperativista internacional ou das experiencias 
autoxestionarias da Revolución Española de 1936-37, e que na súa opinión cons-
tituirían un certo tipo de socialismo (non autoritario, iso si) na medida en que se 
determina socialmente a produción, a distribución, o investimento e mais o uso 
dos recursos:

A nova economía estará constituída principalmente por moitas pequenas econo-
mías, economías locais, de tal maneira que os produtos básicos que necesitamos 
sexan producidos preto de onde vivimos, a partir da terra, bosques e [outros] re-
cursos locais, e grazas á forza de traballo e aos coñecementos da xente do lugar. 

En canto á estratexia política que propón para artellar esa nova sociedade relo-
calizada e radicalmente democrática, Trainer renega expresamente das clásicas 
estratexias de toma do poder da esquerda marxista-leninista, e propón en troques 
que con discreción se vaian tomando cotas de poder local paralelo ás institucións 
estatais ata estas afundiren ou perderen capacidade de control efectivo sobre 
territorios extensos. Nese sentido, as súas Community Development Cooperatives 
(CDCs) comezarían, por exemplo, como inocentes iniciativas de horticultura urba-
na, e irían asumindo progresivamente en máis ámbitos da vida local funcións so-
ciais que o Estado e o mercado capitalista deixarían de exercer, ata se converteren 
no colchón que evitase un gran sufrimento social debido á Grande Escaseza que el 
albisca en cuestión de apenas quince anos36. O labor de pedagoxía revolucionaria 
que facían as/os anarquistas de hai un século nos ateneos ou nas fábricas —e que 
formaría parte do que Teresa Moure denomina a creación de “uma cultura política 
que permita às pessoas participarem autonomamente nas mudanças econômicas, 
socio-culturais e de sensibilidade vinculadas à nossa relação com a natureza”37—, 
agora el propón facelo nas hortas comunitarias, nas redes de sementes, nas coo-
perativas, nos grupos locais consumo ecolóxico ou de voluntariado ecolóxico e 
social de todo tipo que constituirían as pedras sobre as que erguer as súas CDCs. 
Concordo con el en que son sen dúbida este tipo de proxectos e colectivos o máis 
prometedor terreo para a revolución.

Velaí estaría no que se diferencia das propostas de Enric Duran, e que eu localizo 
principalmente en dous aspectos fundamentais: 1º) Trainer é moito máis cons-
ciente da inminencia das crises en confluencia: climáticas, enerxéticas, etc. 2º) El 

36 Nese timing coincide cos meus propios cálculos: http://casdeiro.info/textos/index.php/2013/11/22/15-
15-en-quince-anos-solo-nos-quedara-el-15-del-petroleo/

37 Moure: “Este reto ético é crucial...”, op. cit.
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busca expresamente substituír rapidamente o Estado e non simplemente ir crean-
do modelos de referencia de como vivir sen capitalismo e sen Estado. Neste último 
punto tamén difire radicalmente dun movemento, o das Transition Towns, que el 
defende pero tamén critica con contudencia pola súa indefinición política e pola 
renuencia expresa de abordar a cuestión do poder político38, postura na que cada 
vez atopa máis sintonías dentro do propio movemento das TT. O autor australiano 
é moi consciente da necesidade non só de que as iniciativas de base como as que 
el formula teñan unha actuación importante no terreo político, senón que desde o 
terreo político se incorporen os conceptos e visións precisos para apostar por esta 
vía39. Aínda así, tanto no Simpler Way coma nas TT non se albisca unha vía clara de 
abordar os límites da acción local e actuar sobre as dinámicas de escala mundial 
coas que interactúa necesariamente esa escala local á que están absolutamente 
enfocadas —como poden ser a emerxencia de fascismos e de conflagracións bé-
licas xeralizadas—, e tampouco cómo abordar a cuestión do poder e a violencia. 
Porque, como di acertadamente Yayo Herrero40:

Son necesarios los cambios por arriba y por abajo y debemos ser conscientes de 
las falsas dicotomías que también pueblan el panorama de los movimientos políti-
co-sociales. En nuestra opinión la autoorganización no se contrapone con la repre-
sentación. Los proyectos locales y autogestionados firmemente anclados en los te-
rritorios, son vulnerables si no se actúa también en la escalas macro. Una ecoaldea 
consolidada, por ejemplo, puede arruinarse si se ponen en marcha prospecciones 
petrolíferas o proyectos de fractura hidráulica en algún territorio cercano. También 
es cierto, que las transformaciones en el ámbito institucional, sin “pueblo” que las 
defienda y presione para conseguirlas son poco probables. 

Outra crítica que recibe o modelo de Trainer desde posicións de esquerda é que 
non renuncia á existencia da propiedade privada, aínda que el a limita á existencia 
de pequenas empresas coordinadas dentro do marco xeral cooperativo e comunal 
definido democraticamente por cada localidade. Tamén se lle ten criticado que 
segue confiando na produción fabril, se ben nunha escala moi reducida, o cal asu-
me a sustentabilidade e a neutralidade da técnica. Con todo, é algo que achamos 
tamén nas Cooperativas Integrais, nas Transition Towns ou nas propostas ecoso-
cialistas. Tampouco aborda en profundidade qué facermos coas grandes cidades 
no contexto postindustrial.

Pero volvendo ao obxectivo que nos debuxa Trainer, dinos que se logramos realizar 
unha óptima transición a este novo mundo postindustrial chegaremos a gozar de 
sociedades caracterizadas por41: 

 Un alto nivel de autosuficiencia. 

 Frugalidade. 

38 Trainer: “The Transition Towns Movement: Its Huge Significance and a Friendly Criticism”, Culture 
Change (10/02/2010). É precisamente por ese apoliticismo explícito polo que non considerei acaído 
incluír as TT na miña análise dos movementos socio-políticos conscientes do colapso, aínda que si 
as menciono en repetidas ocasións pola súa relevancia e éxito.

39 Trainer: “A Limits to Growth Critique of the Radical Left...”, op.cit.

40 Herrero: “Reconocer la interdependencia”, op.cit.

41 Trainer: The transition..., op. cit., p. 240.
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 Localismo. 

 Cooperación. 

 Unha economía orientada á satisfacción das necesidades humanas. 

 Autogoberno. 

 Un novo conxunto de valores. 

 O renovado papel da terra como riqueza fundamental das sociedades 
humanas. 

Achamos moitos ecos do municipalismo libertario nesta proposta, actualizada coa 
consciencia e a urxencia do colapso ecosocial. Explica Alfonso López Rojo que42:

Murray Bookchin consideraba que para poder alcanzar el ideal comunalista se 
debía de poner en marcha un movimiento municipalista amplio formado por per-
sonas decididas a trabajar en su ámbito más próximo. Animaba por ello a que los 
colectivos libertarios participaran en los comicios locales con programas inequí-
vocos a través de los cuales se pudiera comenzar a recorrer el camino para que los 
municipios llegaran a ser gobernados por las asambleas populares y la democracia 
directa. A falta de esa posibilidad, animaba a crear asambleas extralegales ejer-
ciendo como contrapoder. 

É inevitable pensar nas Transition Towns, nas CDC de Trainer, nas cooperativas 
integrais ou nas propostas parroquialistas directodemócratas e decrecentistas do 
Partido da Terra cando relemos a Bookchin.

Entre todas elas coido que a de Trainer é unha das propostas teóricas actuais 
que mellor combina unha análise realista e crúa da situación civilizatoria cunha 
estratexia completa e coherente con esta análise43. Emporiso, acho que hai certos 
puntos importantes nos que se debería mellorar, como a súa excesiva confianza 
en que os Estados carecerán dos mecanismos suficientes para poder esmagar 
os proxectos locais que escapen ao seu control. Trainer conta con que a Grande 
Escaseza que nos agarda vai facilitar o progresivo trasvase dunha cantidade maior 
de persoas cara a estes modelos, e aí concordo con el, pero non teño tan claro 
que isto impida dunha maneira tan absoluta a continuidade de institucións coma 
o Estado capitalista e de valores agora predominantes coma o individualismo. 
Tampouco se analiza no seu traballo, coa atención que na miña opinión merece, 
a posibilidade de que cando os estados centralizados colapsaren, xordan señores 
locais da guerra, mafias ou enclaves onde se manteñan os privilexios da clase 
dominante.

42 López: “Murray Bookchin: comunalismo...”, op.cit.

43 Polo de agora é unha proposta principalmente teórica, e o propio autor non ten constancia que se 
estea desenvolvendo en experiencias prácticas. Porén, dado o seu carácter de estratexia que non se 
anuncia publicamente, —nese sentido diferénciase doutras propostas como a Revolución Integral 
e das Transition Towns, que son proxectos que se mostran moi abertamente— senón que parte 
de experiencias como hortas comunitarias, proxectos de transición, ecoaldeas, etc. para dotalas 
dun obxectivo máis profundo e dunha praxe política moi clara, resulta difícil cuantificar cantos dos 
proxectos hoxe en marcha no mundo destes tipos están sendo inspirados ou trazados con base nas 
propostas de Trainer. Así, Trainer sinala exitosos proxectos de redes de ecoaldeas en países como 
India, Senegal e Cimbabue como algúns dos que máis se poderían achegar ao seu Simpler Way (com. 
pers., 24/02/2015).
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Finalmente, o propio Trainer, comparando a súa proposta cunha referencia de 
primeira orde para el, como son as experiencias anarcosindicalistas na Revolu-
ción Española de 1936-37, recoñece que tal tipo de logros requiren que haxa un 
importante nivel de concienciación, cooperación e responsabilidade na cidadanía. 
E indica que é labor precisamente da esquerda contribuír a ese cambio de valores 
na sociedade44.

o partido da terra

Malia seren tamén dos que renegan de clasificacións nas coordenadas clásicas no 
eixo esquerda-dereita e malia a súa escasa representación actual entre as forzas 
políticas galegas45, coido que é preciso falar das súas propostas, moitas das cales 
si que podemos situar claramente na esquerda política46. E lonxe de facer mofa 
delas, como veu sendo frecuente en determinados ámbitos activistas da esquerda 
galega, debo calificalas como as que demostran maior consciencia da situación 
real que estamos a vivir neste intre da nosa historia. O feito de que propostas 
perfectamente coherentes e ben artelladas no plano teórico a prol dunha sobe-
ranía sen Estado para Galiza (na liña do que xa apuntamos que se está a propor 
tamén para Cataluña)47, a prol dunha soberanía fundamentalmente enerxética e 
alimentar, a prol dunhas economías sustentables locais de base agraria, e para a 
reorganización do territorio en base ás entidades naturais a el como son o aldea, 
a parroquia e mais a bisbarra (xa defendidas polo nacionalismo histórico galego), 
con estruturas confederadas de democracia directa ancoradas nas experiencias 
históricas do concello aberto, etc. sexa obxecto de burla e desprezo por parte 
de moitos, xa fala ás claras de que temos un grave problema de cultura (non só 
política) á hora de avaliarmos as opcións que temos como país.

O PT é o único partido declaradamente decrecentista que temos na actualidade 
no país e debería, polo tanto, lonxe de ser ridiculizado, ser imitado por outras 
forzas con presenza nas institucións e meirande alcance social e mediático, ser 
referente para a actualización que precisa urxentemente a nosa esquerda e mais 
o noso soberanismo.

Debo recoñecerlles que sempre son a primeira organización política galega en 
adoptar as propostas que desde a asociación Véspera de Nada facemos para 
construír unha Galiza pospetróleo48 e que realizan un incansable labor de crítica 
política ás incoherencias das outras forzas políticas de esquerda e nacionalistas 
galegas, algo que se cadra non facilita a confluencia política con elas, pero que 
non deixa de estar, por iso, plenamente xustificado, como tamén tento argumentar 
eu mesmo con este ensaio.

44 Trainer: “A Limits to Growth critique...”, op.cit.

45 11ª forza máis votada nas eleccións ao Parlamento de Galiza en 2012, co 0,22% dos votos.

46 http://www.partidodaterra.net/

47 Vid. o xa citado texto de Joám Evans Pim “Mancomunidade: uma terra livre sem estado”.

48 http://www.partidodaterra.net/galizasempetroleo/ De feito, varios membros do PT tamén son mem-
bros de Véspera de Nada, onde conviven con activistas doutros partidos e unha maioría de membros 
sen afiliación política.
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ecoloxismo radical e postecoloxismo

Dentro do ecoloxismo como corrente política que é, quero tamén aquí apuntar 
algúns movementos que acho que polo de agora non recibiron un eco recoñecible 
na nosa terra, como son os do ecoloxismo radical ou profundo, os movementos 
pola descivilización e o postecoloxismo. Citarei tan só tres autores actuais e dous 
organizacións para dar unha breve pincelada sobre estas ideoloxías, achegadas 
entre si.

Derrick Jensen é un autor estadounidense promotor dun colectivo denominado 
Deep Green Resistance, que defende a loita mesmo por métodos violentos contra 
a civilización industrial. Con fundamentos teóricos no anarquismo, no anarcopri-
mitivismo (John Zerzan, Ted Kaczynski) e mais no feminismo radical e nos mo-
vementos polos dereitos indíxenas, este grupo —que afirmaba en agosto de 2013 
estar formado por 200 activistas en Norteamérica, e con pólas en diversos países 
do mundo—, promove a demolición activa do sistema capitalista-industrial-esta-
tal mediante diversas formas de sabotaxe que nos fan lembrar a ecodefensa do 
grupo de acción directa dos anos 80 Earth First!49 O seu argumento é que canto 
antes caia esta civilización, mellor para todos: para a biosfera e para nós mesmos, 
que evitaremos a destrutiva fuxida cara adiante do industrialismo fosilista mori-
bundo50. A fuxida cara adiante témola cada día máis palpable entre nós con con-
secuencias a cada paso máis graves: procura de petróleo en augas profundas ou 
no Ártico, fractura hidráulica, areas bituminosas, transxénicos, nanotecnoloxía... 
E non é unha aposta sen fundamentos: no seu notable libro de 2001 A Prosperous 
Way Down, os científicos Howard e Elisabeth Odum argumentaban que nos ecosis-
temas, ás veces, os eventos que causan unha rápida destrución son beneficios a 
longo prazo pois aceleran o paso á seguinte fase51.

Un autor próximo ás ideas de Jensen é o británico Keith Farnish, autor de Un-
derminers, unha guía práctica para contribuír a socavar a civilización industrial e 
acelerar o seu colapso.52

Aínda que lonxe de promover a súa sabotaxe, o tamén británico Paul Kingsnorth 
lidera o colectivo Dark Mountain Project, un dos movementos culturais para min 
máis interesantes dentro dos parámetros que poderiamos denominar posteco-
loxistas. Kingsnorth e o seu colectivo dan por perdida a batalla pola sustentabili-
dade (coincidindo nesa análise con científicos coma Dennis Meadows), denuncian 
que a ilusión de controlar a biosfera é un dos nosos principais males, e apostan 
por investir as súas forzas na construción dos imaxinarios colectivos necesarios 
para o mundo postindustrial que naza dese colapso que xa non podemos evitar. 
Cabería seguramente dicir que é este un ecoloxismo desencantado, escuro, que 

49 https://en.wikipedia.org/wiki/Earth_First!

50 A obra principal de Jensen é Endgame, publicada en dous volumes en 2006. O cineasta libertario 
portorriqueño Frank López realizou en 2011 un interesante documental baseado nas polémicas 
ideas de Jensen titulado End:Civ: http://submedia.tv/endciv/. Sobre o seu colectivo –con pretensións 
de movemento internacional– DGR, remítome ao seu sitio web: http://deepgreenresistance.org

51 Odum & Odum: A prosperous way down, op. cit., p. 7.

52 http://underminers.org/
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abandonou a interminable e frenética loita de Sísifo do ecoloxismo tradicional pero 
que asumiu na súa retirada outra máis fonda, máis de retagarda e de longo alcan-
ce53. Dentro das súas actividades teñen organizado varios festivais artísticos baixo 
o título de Uncivilization e publicado varios libros de autoría colectiva, ademais dun 
disco de música e un manifesto fundacional54.

De Kingsnorth existen varios textos definitorios traducidos ao castelán, coma 
por exemplo o desencantado e lúcido “Ecología oscura: buscando certezas en un 
mundo postverde“55:

(…) Si piensas que puedes sacarnos de la trampa del progreso con nuevas ideas o 
nuevas tecnologías estás perdiendo el tiempo. Si piensas que la conducta habitual 
de “convencimiento” va a funcionar hoy donde no funcionó ayer, estás perdiendo el 
tiempo. Si piensas que la máquina puede ser reformada, domesticada o dominada, 
estás perdiendo el tiempo. Si se te ocurre un gran plan para un mundo mejor ba-
sado en la ciencia y el argumento racional, estás perdiendo el tiempo. Si tratas de 
vivir en el pasado, estás perdiendo el tiempo. Si idealizas cazar y recolectar o envías 
bombas a los dueños de tiendas informáticas, estás perdiendo el tiempo.

Persoalmente considero o Dark Mountain Project un referente cultural da máxima 
relevancia para a precisa transformación política, e máis alá, cultural.

Un movemento social de retorno ao rural?

O sistema económico soubo encadearnos con cuestións das que nin tan sequera 
somos conscientes. Mais, se non ves as túas cadeas, como vas rachar con elas? 
Como debuxarnos planos para a emancipación desde esa incompleta consciencia 
dos múltiplos aspectos da dominación que sufirmos? O bo desta situación de pro-
gresivo colapso que comezamos a vivir, é que cada vez van ser máis visibles estas 
ataduras: manter as ilusións en que se basea este xeito de vida urbanita-industrial 
custa demasiada enerxía, e cando esta deixar de fluir ou for derivada aos derra-
deiros elementos críticos nunha inútil tentativa de salvar as estruturas, as masas 
imos ficar, con toda seguridade, abandonadas entre as ruínas deses espellismos 
esgotados. 

Estámolo xa a ver, en certa maneira, en países onde o colapso está en fases máis 
avanzadas coma Exipto, Sudán, Libia, Grecia... Non nos damos de conta de que nós 
non estamos tan lonxe coma pensamos de protagonizarmos situacións semellan-
tes. As persoas urbanitas galegas debemos virar a nosa ollada cara ao que temos 
a carón: as aldeas. Primeiramente debe esa nova ollada aprecialos como lugares 

53 Non quere isto dicir que Kingsnorth considere inútil todo activismo ecoloxista. Por exemplo, cando 
nunha conversa por medio do correo electrónico lle falei da vitoria en 2012 do movemento galego 
de oposición ás masivas fumigacións co praguicida flufenoxurón que preparaba a patronal pasteira 
no noso país (http://fumigacionsnon.org/acerca-das-fumigacions/), recoñeceume que en casos coma 
ese, en que for factible marcar unha diferencia efectiva e obter un éxito importante en defensa do 
noso medio, aínda tiña pleno sentido a loita frontal.

54 http://dark-mountain.net/ 

55 http://civalleroyplaza.blogspot.com.es/2013/05/ecologia-oscura.html
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onde a vida ten o potencial de ser mesmo moito mellor cualitativamente ca nas 
cidades; claro que con renuncias materiais, por suposto. Eu son dos que pensa 
que lonxe de o considerarmos unha especie de castigo ou vinganza da historia, 
temos moito que gañar como pobo e como individuos ao facermos o camiño de 
volta, coma sociedade, ao campo. O principal perigo aquí residen en que, de non 
o facermos axiña, o poder capitalista irá deixándonos sen opcións, favorecendo 
unha desertización acelerada do rural, unha imposición de medidas exprimidoras 
dignas dos derradeiros emperadores romanos —por citar un exemplo: a preten-
sión de cobrar un canon pola auga dos pozos e minas que cada quen ten nas 
súas fincas paréceme que apunta moi claramente nesa dirección—, o desposui-
mento das terras e dos demais recursos naturais... alén do feito incontestable de 
que a situación persoal da maioría tenderá a ir a peor nunha tomenta perfecta de 
probable hiperinflación, imparable desemprego, recurte de liberdades, etc. Por 
iso é que canto máis tardarmos en trocar de vida, máis difícil ha ser para todos. 
En consecuencia, se somos conscientes de que a ratio urbanitas/produtores de 
alimentos vai ter inevitablemente que se inverter cando deixe de chegar petróleo 
barato a cachón... se aceitamos que podemos vivir decentemente con moito me-
nos... se recoñecemos que é posible vivir sen ter un traballo (entendido como unha 
actividade asalariada a tempo completo)... se aprendemos como vivían os nosos 
avós e o adaptamos co coñecemento actual da agroecoloxía, da permacultura, 
das tecnoloxías simples, etc... se nos decatamos de que canto máis demoremos, 
en peores condicións faremos este tránsito... daquela seremos quen de ver que 
a saída rural vira cada vez máis atractiva. Son da opinión de que Galiza precisa 
con urxencia un movemento xoven e organizado de retorno ao campo, cunha forte 
consciencia política de ser alternativa ao capitalismo adoecido56.

É preciso artellarmos un movemento que integre todos eses factores para os por 
en práctica como criterios para unha volta progresiva e autoorganizada ao rural. 
Se consolidarmos estruturas resilientes na Galiza rural, teremos moitas posibili-
dades de sobrevivirmos como país, porque ha ser aí onde se xogue principalmente 
o noso futuro, non nunhas cidades que sen enerxía barata se descobrirán sobre-
poboadas e inestables. A estrutura idónea do territorio sería moi semellante á 
que tiñamos na Galiza preindustrial: unhas vilas como núcleos de bisbarras case 
autosuficientes, e ducias de parroquias satélite, á súa vez artelladas en lugares, 
núcleo da vida comunal. Esa foi a estrutura que nos funcionou como pobo durante, 
polo menos, os últimos mil anos. A Era do Petróleo será unha excepción na his-
toria da Humanidade e, por suposto, tamén na do pobo galego, e non ficará outra 
que volvermos retomar estruturas moito máis acaídas á configuración e recursos 
desta terra. Alén diso, non podemos perder de vista que de non aproveitarmos nós 
os recursos renovables da nosa terra, tomando posesión deles dunha maneira 
firme, decidida e anticipada, virán de fóra outros que non van dubidar en facelo, 
foren poderes expoliadores de zonas menos favorecidas pola natureza ou máis 

56 Consciencia que podemos considerar paralela á que Ted Trainer lle reclama ao movemento das 
Transition Towns noutros contextos xeográficos e culturais, como xa comentamos.
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castigadas polo caos climático57, foren inmigrantes postindustriais desas ou dou-
tras zonas. Isto, en certa maneira, xa leva anos a acontecer en Galiza, mais non o 
viamos desde unha óptica enerxético-social. No espolio dos recursos do país non 
só ficamos sen a súa riqueza, senón que perdemos opcións para a propia super-
vivencia física de milleiros de galegas e galegos nas décadas vindeiras: como xa 
apuntara no apartado dedicado a Un soberanismo postindustrial, a soberanía máis 
importante é a enerxético-alimentar.

Xa que logo, acho que unha aposta estratéxica nacional pola defensa e a repoboa-
ción do noso rural é imprescindible, mais non agardando a acadarmos o poder 
na Xunta ou neste ou naquel concello. Non; hai que por en pé esas estratexia 
xa mesmo e desde baixo, recendo redes entre activistas de dentro e de fóra das 
cidades, promovendo e facilitando que se vaian trasladando cada vez máis persoas 
inquedas e concienciadas dos ámbitos urbanos aos rurais. Terán que ficar moitas 
aínda nas cidades, e alá seguirá a haber moitos anos de loitas sociais e políticas, 
por suposto, mais precisamos un trasvasamento de forzas cara ao terreo de loita 
rural, onde se debería ir levantando unha base activista e de apoio mutuo, cuxos 
alicerces serían o saber tradicional e as estruturas sociais tradicionais que so-
brevivan en cada lugar, novos medios de comunicación específicos para o rural 
(prensa e radio, sobre todo), e un sindicalismo rural máis combativo de carácter 
nidiamente anticapitalista e a prol da autosuficiencia. 

Debemos defender a terra (tamén entendida como territorio), pois é o único que 
vai poder soster o noso futuro58. Se non, cando teñamos por forza que volver a 
ela, atoparémola destruída ou en mans dos novos señores feudais poscapitalistas. 
Esperanzadoramente, vemos que no noso país xa levan anos a nacer proxectos 
deste tipo, se cadra aínda febles e desartellados, pero que avanzan a un paso 
acelerado, como corresponde á aceleración do colapso: Millo & Landras, Chozas, 
A Tornajeira, Pumido ao Natural, Cernunnos, Xixirín, Druantia, A Eira da Xoana, os 
proxectos en Tanquián (Ribeira Sacra), en Órreos (O Courel), en Ernes (Negueira 
de Muñiz)... e o colectivo O Rural Quere Xente son nomes da máxima relevancia, 
na medida en que son proxectos de referencia que nos están a marcar o camiño.

Ademais non debemos esquecer que o tradicional atraso galego en ámbitos coma 
a agricultura, que tanto se ten deostado polos abandeirados do progresismo, cóm-
pre agora aprendermos a ollalo coma unha vantaxe. Así, as persoas galegas que 
hoxe teñen por riba dunha determinada idade e procedan ou vivan aínda no rural, 
posúen aínda o coñecemento de como se traballaba a terra, cómo se facían moitos 
labores dun xeito moito máis sostible, con moitísimos menos inputs e, sobre todo, 

57 Seguindo as opinións de compañeiros como Carlos de Castro, Xoán Doldán ou Ramom Flores, coido 
que debemos comezar a usar ese termo máis có habitual de cambio climático, que pode levarnos a 
pensar en que simplemente imos pasar dunha estabilidade determinada no clima a outro estado, 
máis quente, pero tamén relativamente estable. Todo parece apuntar a que non será así, e que o 
clima, unha vez rematada a nosa suicida queima a escala planetaria do carbono secuestrado pola 
biosfera en forma de combustibles fósiles, ha tardar moito moito tempo en se estabilizar de novo, 
non sabemos en qué tipo de estado. Aínda que neste ensaio me centro na faciana enerxética, como 
ben advirte Carlos de Castro (2013), tamén “o caos climático vai ser un dos factores contribuíntes á 
transición-colapso da civilización”.

58 Remítome novamente ao artigo de Doldán “O futuro é rural”, op.cit.
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con moita menos enerxía fósil. No noso pasado case inmediato as explotacións 
agrarias eran altamente autosuficientes na produción de alimentos, pechando os 
ciclos de materia e enerxía. Cuestións coma a tracción animal, ou o cultivo en 
sistema de minifundio, vilipendiadas polo progresismo crecentista industrial, son 
hoxe revisadas polos movementos ecosociais en chave de eficiencia e autosufi-
ciencia59. Son moi necesarios estudos e recopilacións dos nosos saberes tradicio-
nais no ámbito do cultivo da terra e dos oficios, que preserven ese know-how que 
habemos precisar, posto ao día co coñecemento científico, pero de inestimable va-
lor experimental, para nos fornecer co nivel de resiliencia que precisamos.  Nese 
sentido, a volta ao rural que precisamos facer non só será un retorno no espazo, 
senón, en certa medida, tamén no tempo60.

pero... con estado ou sen el?

A posibilidade de conxugarmos Estado e Democracia (auténtica) vaise afastando 
cada vez máis debido á deriva autoritaria que estamos a percibir e que, como veño 
explicando ao longo do libro, será a tendencia máis probable durante as seguintes 
fases do colapso civilizatorio. Pero aínda é un obxectivo factible, na miña opinión: 
aínda estamos a tempo. De feito cabería dicir que cobra anovada relevancia a figu-
ra do Estado nos escenarios previstos por moitos para dentro de non moito tempo, 
na medida en que vai ser preciso racionar a enerxía e outros recursos básicos. 
Como asumir un racionamento desa escala sen apoiarse no Estado? Resulta moi 
difícil albiscar unha alternativa que non pase polos seus recursos e mecanismos. 
Aínda así, debemos recoñecer que ese Estado que asuma a xestión da escaseza é 
moi probable que sexa de tipo autoritario e desbote os poucos trazos que queden 
dalgo parecido a unha democracia61. Por suposto unha proposta de democracia 
local de tipo asemblear sería máis resiliente no sentido de que non precisa de 
avanzadas tecnoloxías e dun consumo enerxético de dubidosa duración para se 
realizar, é dicir, tería máis posibilidades de resistir o colapso ca unha democracia 
de nivel estatal-parlamentar. En todo caso, o feito de me parecer preferible non 
dependermos do Estado, non quere dicir que o modelo estatal o considere nega-
tivo per se62, aínda que si que cabería criticar con contudencia a súa dimensión e 

59 Sobre os rendementos da nosa agricultura tradicional minifundista vid. Xoán Carlos Carreira & Emi-
lio Carral (2014): O pequeno é grande. Agricultura familiar como alternativa: o caso galego, Através. A 
relevancia política desta cuestión para a esquerda galega foi abordada tamén en Carlos Calvo Vare-
la: “O fim do mito do minifúndio?”, Novas da Galiza nº 145 (15/02/2015). Agradezo estes comentarios 
sobre a autosuficiencia da Galiza atrasada a Begoña de Bernardo (com. pers., 22/02/2015). 

60 Isto non debe ser tomado literalmente, posto que o tempo é unidireccional e non se pode viaxar a un 
pasado que xa nunca vai volver, por moito que puidésemos querer reconstruílo. O cal non quita para 
que poidamos —e debamos— recuperar do noso pasado todo aquilo que imos precisar para o noso 
futuro. Tampouco o retorno no espazo é ao mesmo espazo exactamente, pois a Galiza rural mudou 
xa de maneira moitas veces irreversible durante o proceso de acelerada tranformación industriali-
zadora do país, mais podemos tentar recuperar tamén elementos semellantes aos que no pasado 
facían dese espazo un entorno sustentable e sustentador da vida humana.

61 Velaí están os escenarios aos que apuntan os estudos militares citados por Afonso Fernandes en “O 
Pico do Petróleo e os exércitos”, op.cit.

62 Debullo esta cuestión en “Que xustifica a estatofobia?”, De(s)varia materia (11/04/2012).
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características modernas, corresponsables en boa medida da desfeita ecosocial 
na que nos fomos metendo ao longo da Era Industrial.

A disxuntiva clásica da esquerda fronte á cuestión do Estado —que se remonta, 
como sabemos, ao divorcio entre marxistas e bakunistas producido no V Congreso 
da Internacional (1872)—, debe incorporar urxentemente as opcións que se deri-
van da conciencia dun colapso civilizatorio que moi probablemente ha arrastrar 
consigo a plasmación moderna desta institución. Teriamos polo tanto as seguintes 
posturas básicas:

 Rexeitamento total do Estado e das xerarquías en xeral, como parte insal-
vable do problema (postura anarquista clásica).

 Defensa a ultranza do Estado como única vía para pór en práctica o socia-
lismo (postura do marxismo estatalista).

 Estado si, pero non só (socialismo autoxestionario).

 Estado si, pero para o desmantelar/instrumentalizar (neocomunalismo?).

Hei detallar esta última posición a prol dunha xestión desmanteladora do Estado 
máis adiante no capítulo que dedicarei a falar das posibles estratexias, e volverei 
tamén sobre as outras posturas. De momento deixarei aquí a cuestión apenas 
bosquexada.

O que si quero abordar neste punto é a cuestión de se realmente podemos seguir 
a confiar en que o Estado vai seguir existindo dentro de dez, vinte anos... enten-
dendo por Estado esa xigantesca estrutura que consome vorazmente materiais 
e enerxía para manter un complexísimo metabolismo que ofrece aos cidadáns 
servizos públicos gratuitos do máis diverso e complexo e certas garantías sobre os 
seus dereitos nun marco de seguridade xurídica e mesmo persoal que chamamos 
Estado de Dereito. Jorge Beinstein fala da “decadencia do Estado” coma unha 
característica da fase actual de colapso do capitalismo63. Eu penso que, en efecto, 
non podemos contar coa continuidade do Estado, polo menos non durante moito 
tempo e desde logo non coa complexidade e capacidades actuais. Disto xa falei 
anteriormente e volverei de novo, pois é unha cuestión crucial para optarmos por 
unha estratexia ou por outra, xa que se confiamos todo a unha carta (que o Estado 
sega a existir sendo algo parecido ao que é hoxe), o máis probable é que perdamos 
a partida. Se cadra o que poida ficar do Estado nun futuro nada lonxano sexa unha 
fachada de lexitimidade, reducida a funcións de control, policiais e militares ao 
servizo das elites poscapitalistas.

Hai quen argumenta contra esta posibilidade de esborrallamento total —ou grave, 
cando menos— dos Estados baseándose en que estas institucións levan existindo 
desde bastante antes da Revolución Industrial (algúns sitúan o nacemento do con-
cepto moderno do Estado no comezo do s. XVI, con Machiavelli, aínda que outros 
os queiran ver mesmo no comezo das sociedades da dominación da Antigüidade64) 

63 Beinstein: “Rostos da crise”, op.cit.

64 Fernández & González: En la espiral de la energía, op. cit.
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e que polo tanto non terían porque sucumbir á fin do petróleo. Eu coido que esta 
visión esquece dous puntos importantes:

a) Os Estados actuais son incomparablemente máis grandes e custosos en 
termos de metabolismo físico-enerxético ca os Estados preindustriais, e 
polo tanto volver a aqueles niveis non podería ser denominado doutra ma-
neira que colapso, por moito que puider continuar a existir algunha caste 
de exército-policía, goberno central e burocracia tributaria, necesaria-
mente xibarizados.

b) Mesmo esa volta atrás é dubidosa, pois a existencia e viabilidade daqueles 
Estados non podemos analizalas dunha maneira asíncrona, senón como o 
resultado de séculos de progresión no consumo de enerxía e de comple-
xización organizativa. Agora o que teriamos sería unha situación inversa, 
pero non simetricamente inversa, pois sabemos que o progreso é lento e a 
ruína rápida, como dicía Séneca, e que a termodinámica non perdoa e non 
se pode viaxar cara atrás no tempo: os procesos de incremento de com-
plexidade son uns e os da súa perda son outros diferentes, non o mesmo 
proceso cara atrás. Polo tanto, os estados puntuais de complexidade ao 
longo dunha e doutra traxectoria non adoitan coincidir. Non é unha liña 
recta na que viaxarmos nun ou noutro sentido pasando polos mesmos 
estados, senón máis ben o coñecido bucle tridimensional dos sistemas di-
námicos adaptativos —como é un Estado— coas súas fases de crecemento 
→ conservación → liberación → reorganización:
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Reorganización Conservación

Explotación Liberación

Capital    acumulado

Conectividade

Fig. 3: O ciclo dun sistema complexo adaptativo: 1) na fase de explotación acumúlase capital 
(disponse de máis enerxía) e gáñase en complexidade, organizando un novo sistema político 
e social (a sociedade industrial, no caso que nos ocupa), é dicir, crécese; 2) na fase de conser-
vación mantense e prolifera o novo sistema (sería a fase que está agora a rematar); 3) desa-
gregación, liberación, revolución... colapso, é dicir, pérdese bruscamente o capital (enerxía) 
acumulado historicamente e éntrase nun proceso de simplificación acelerada (o que algúns 
chaman unha Idade Escura ou Idade Media65 entre dous periodos de apoxeo); 4) reorganización, 
mudanza de réxime, para artellar lentamente un novo paradigma. Adaptado de Enrique Ortega 
Rodríguez :“Análise sistêmica e energética de uma bacia hidrográfica e de seus subsistemas”, 
A Crise Global, os Desafios Sociais e a Universidade Necessária (Laboratório de Engenharia Ecológica 
FEA, Unicamp, 2014).

Por outra banda, cómpre preguntármonos: é posible o Decrecemento sen Esta-
do? É dicir, se —como xa expliquei no apartado dedicado a este movemento— o 
Decrecemento só se comprende coma un movemento político que procura a or-
ganización da vida económica, mesmo a nivel internacional, baixo parámetros de 
drástica redución do consumo, parece obvio pensar que se debería facer ideal-
mente desde as institucións que teñen hoxe en día as chaves da política económica 
(Estados e institucións multilaterais como a UE, FMI, OMC...). 

65 Este concepto dunha nova Idade Media é explorado con acerto polo arqueólogo José David Sacristán 
de Lama en La próxima Edad Media (2008), aínda que remata este interesante libro con sorprendentes 
previsións tecnoutópicas acerca dun futuro Renacemento da civilización tecnocientífica.
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Pero tamén resulta bastante intuitivo que, se o que precisamos é sobre todo 
increcementar a nosa autosuficiencia como individuos e comunidades, o Estado 
representa para moitos a súa antítese, e en consecuencia achamos importantes 
autores como Carlos Taibo que defenden o Decrecemento desde posicións nidia-
mente libertarias. Henrique P. Lijó explícanos que “algúns autores teñen apun-
tado que a crise de civilización á que nos enfrontamos supón por en cuestión os 
aparellos estatais, sabedores de que a todo réxime político lle corresponde tamén 
un réxime enerxético” e contrapón Decrecemento a Estado de Benestar66. Así, o 
Decrecemento, a resiliencia e a autosuficiencia comunitaria de base eminente-
mente rural, oporíanse coma un bloque contra outro irreconciliable formado polo 
Capitalismo, o Estado, e a civilización urbana-industrial. Outros, como Jorge Rie-
chmann, máis compatibles ou necesitados do mecanismo estatal para a posta en 
práctica das súas propostas, posiciónanse como ecosocialistas/ecocomunistas, se 
ben no caso de Riechmann tamén dentro dun tipo de socialismo autoxestionario 
representado por Izquierda Anticapitalista. Xa que logo, acho como inevitable a 
confluencia entre os decrecentistas libertarios e os decrecentistas ecosocialistas, 
se o que importa prioritariamente é o Decrecemento. Sobre esta confluencia ou 
reencontro ideolóxico volverei máis adiante no apartado Reencontro estratéxico 
das dúas pólas da esquerda.

Para rematar este punto relativo ao dilema con/sen o Estado, coido que cómpre 
citarmos —aínda que for brevemente— unha referencia política ao meu ver moi 
valiosa, e que está a recibir cada vez máis atención por parte de numerosas per-
sonas activistas e pensadoras na esquerda de todo o mundo: o confederalismo 
democrático curdo. O Partido dos Traballadores do Curdistán (PKK) e mais a fi-
gura do seu principal referente, Abdullah Öcalan, teñen experimentado unha das 
evolucións ideolóxicas máis interesantes destas últimas décadas, sobre todo pola 
plasmación práctica desa evolución nos territorios curdos baixo o control do PKK, 
influida polas propostas de Murray Bookchin e mais polo EZLN, e con alicerces 
tamén no feminismo e no ecoloxismo social67. Así, eles renuncian ao Estado, que é 
substituído pola vida comunal, que os fornece de autodefensa, diplomacia, admi-
nistración, economía autosuficiente e soberana, e mesmo institucións culturais. O 
propio Öcalan defíneo así68:

Este tipo de autoridade ou administración pode ser chamada administración 
política non estatal ou democracia sen Estado. Os procesos de toma de decisión 
democráticos non deben ser confundidos cos procesos coñecidos da administra-
ción pública. Os Estados só administran mentres que as democracias gobernan. 
Os Estados están fundados no poder, as democracias están baseadas no consenso 
colectivo. O mandato no Estado está determinado por decreto, aínda que pode en 
parte ser lexitimado a través de eleccións. As democracias usan eleccións directas. 

66 Pérez: “O Estado fronte o decrecemento”, op.cit.

67 Cóntao por exemplo Janet Biehl en “Kurdish Communalism”, New Compass (10/09/2011). Máis re-
centemente, Rafael Taylor: “The new PKK: unleashing a social revolution in Kurdistan”, Roar Maga-
zine (17/08/2014). Resúltamente especialmente meritorio o feito de Öcalam ter liderado esta evolu-
ción desde a prisón onde o goberno turco o ten desde 1999, condeado a cadea perpetua.

68 En Confederalismo democrático (2011).
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O Estado usa a coerción como medio lexitimo. As democracias apóianse sobre a 
participación voluntaria.

No terreo enerxético e de uso de recursos naturais defenden as relacións simbió-
ticas nas que tanto as sociedades humanas como o medioambiente se sosteñan 
mutuamente, e o fornecemento de enerxía mediante cooperativas comunais69.

O confederalismo curdo (unha especie de socialismo comunitario) está a ser un re-
ferente a nivel teórico e práctico que realimenta outros dos movementos que veño 
citando, por exemplo para a Revolución Integral e, na Galiza, para o organizacións 
como o Partido da Terra70 ou para autores-activistas como Carlos Calvo Varela71. 

mapas para os novos territorios políticos da esquerda

As interseccións ideolóxico-programáticas dalgunhas das formulacións de es-
querda máis interesantes para inspiraren a transformación urxente do resto do 
espectro político emancipador poderíamolas representar de maneira aproximada 
mediante o seguinte diagrama de Venn:

Cooperativas integrais

Anarcoprimitivismo

Anarcoecoloxismo

Transition Towns

Simpler Way

Decrecemento
Ecosocialismo

Permacultura 
social

Ecoloxismo social
*

Fig. 4: Diagrama de intersección entre os movementos de esquerdas (e afíns) que integran con 
maior ou menor coherencia o colapso civilizatorio nas súas propostas. Algunhas denomina-
cións alternativas serían: Ecoanarquismo=Anarcoecoloxismo; O Camiño da Simplicidade=The 
Simpler Way; Decrecentismo=Decrecemento. 

69 Ibid, e mais en Giran Ozcan: “Socialism, Gender Equality and Social Ecology in the Mountains of 
Kurdistan”, Kurdish Question (sen data).

70 Vid. Joám Evans: “Mancomunidade: uma Terra livre sem estado”, op.cit.

71 Carlos Calvo Varela: “Soberanismos sustentáveis”, De volta para Loureda (16/12/2013).
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Nesta ferramenta visual de análise poderemos achar interesantes zonas cunha 
elevada confluencia, como a que polo centro do diagrama (onde situei o asterisco) 
poderiamos denominar atrevidamente ecosocialismo autoxestionario decrecentista 
localista permacultural pospetróleo.

Debo advertir de que, por non complicar máis o diagrama, deixei fóra algunhas 
outras propostas que seguramente deberían tamén figurar como o Ben Vivir, a 
Economía do Ben Común, o Comunalismo de Bookchin, o Confederalismo De-
mocrático do PKK, a Ecoloxía Profunda, o Ecofeminismo, o Postecoloxismo ou 
o Biorrexionalismo. As cores coas que pintarmos este diagrama serían o verde 
(ecoloxismo), o vermello (marxismo/socialismo), o violeta ou lila (feminismo) e o 
negro (anarquismo), constituíndo se cadra a gama cromática da nova bandeira que 
precisa erguer, integradora, a esquerda. Da integración do verde e mais o violeta 
xa falamos no apartado acerca de Un feminismo postindustrial. E da do vermello e 
o negro falarei máis adiante en Reencontro estratéxico das dúas pólas da esquerda.

Outra ferramenta gráfica útil para reconcibir esta resituación das esquerdas par-
tiría da coñecida brúxula política72:

Autoritarismo / Estatalismo

Libertarismo / Antiestatalismo

Esquerda Dereita

Fig. 5: Mapa para situar as diversas propostas ou ideoloxías políticas.

72 Existen, cando menos, tres versións con certas diferencias: o Political Compass (https://pt.wikipedia.
org/wiki/Political_Compass), o mapa de Nolan (https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Nolan) e 
mais o gráfico de Pournelle (https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_de_Pournelle).
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A esta concepción bidimensional cumpriría agora engadírmoslle unha terceira 
coordenada que situase as diversas opcións políticas nun eixo desenvolvimen-
tismo-produtivismo-extractivismo industrial (non hai límites para o crecemento da 
economía e da sociedade industrial)  consciencia dos límites-decrecemento-eco-
loxismo social/profundo (a biosfera marca o límite ás sociedades humanas):

Industrialismo

Libertarismo / Antiestatalismo

Esquerda Dereita

Autoritarismo / Estatalismo

Ecoloxismo social

Fig. 6: Mapa político ampliado para recoller unha terceira dimensión ecolóxica.

Situarmos as diversas propostas políticas ao longo deste novo eixo hanos permitir 
pensar na división fundamental deste novo momento histórico, que coido xa non é 
esquerda  dereita nin autoritarios  libertarios, senón entre decrecemento  
crecemento ou, expresado doutra forma, entre ecoloxismo  industrialismo. De 
maneira análoga a como Noam Chomsky adoita calificar os partidos Demócrata 
e Republicano no EUA como as ás esquerda e dereita do partido único capitalista, 
ben poderimos nós dicir que a maioría da esquerda actual é en realidade a á es-
querda do partido único industrialista-desenvolvimentista-produtivista.

Autores como David Holmgren e Dave Pollard propoñen mesmo mapas específi-
cos para situar ás propostas e posicionamentos específicos ante o colapso73. Pre-
sentarei aquí unha adaptación resumida do mapa de Pollard porque nos permitirá 
situar algunhas das propostas das que veño falando sobre un duplo eixo que indica 
en vertical a maior ou menor confianza na capacidade da especie humana para o 

73 Pódense ver na xa citada presentación de Jorge Riechmann “Transiciones y colapsos...”.
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cambio preciso, e en horizontal a percepción de se é posible evitar o colapso da 
civilización ou se é posible salvala no sentido de reformala para que continúe74:

Colapso inevitable A civilización pode salvarse

Confianza / FeKollapsniks Salvacionistas

Cooperativas integrais / Revolución integral

Movemento pola transición / Resiliencia Conversionistas

Ecoinsurrecionarios Humanistas / Occupy / 15M / Metamovementos

Reprogramadores

Tecnoutópicos / Neoecoloxistas / Transhumanistas

Randianos globalistas da doctrina do shock / Fascistas

Crentes no arrebatamento da Igrexa

Comunitaristas / Ecoaldeas / Véspera de Nada / CDCs

Construtores de refuxios Green wizards

DGR / Saboteadores

Postecoloxistas existencialistas / DM / Humanistas tráxicos

Gaianos

Resignados / Escépticos / Apocalípticos Neosupervivencialistas

Negacionistas / Vella política

Capitalistas verdes / Green New Deal

Decrecentistas / Ecosocialistas

Fig. 7: Mapa de movementos e respostas sociais ante o colapso civilizatorio. Adaptado, corrixi-
do e ampliado a partir do deseñado por Dave Pollard.

Os lemas definitorios e ao tempo diferenciadores de cada un deles, ampliados a 
partir dos de Pollard, serían:

 Decrecentistas/ecosocialistas75: “Podemos transformar integramente a so-
ciedade para nos salvar”.

 Transicionistas (Rob Hopkins): “A preparación en comunidade hanos salvar”.

 Conversionistas: “Vaise producir un salto de conciencia na humanidade que 
nos vai salvar”.

 Revolución Integral (Enric Duran): “Hai que transformarnos interiormente 
ao tempo que construímos unha alternativa ao sistema”.

74 Dave Pollard: “Preparing for Collapse: The New Political Map”, How to save the World, blog persoal 
(04/02/2013). 

75 Seguramente tamén deberiamos incluír aí os propoñentes dunha Economía Estacionaria (Steady-S-
tate Economy), o Ecofeminismo, os defensores do Ben Vivir e outros. Novamente optei por deixalos 
fóra por simplicidade.
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 Metamovementos: “Xuntos —se nos liberarmos— temos o poder de nos 
salvarmos”.

 Reprogramadores: “Hanos salvar una nova elite benévola e autotransfor-
mada para trascender as limitacións e defeutos humanos”.

 Tecnoutópicos: “Máis tecnoloxía/innovación/progreso hanos salvar”.

 Randianos76/fascistas: “Unha elite sen miramentos hanos salvar”.

 Arrebatados: “Deus/unha raza extraterrestre hanos vir salvar”.

 Negacionistas77: “A civilización vai durar por sempre. Non hai risco de co-
lapso a curto prazo”. 

 Capitalistas verdes / Green New Deal: “Unha reforma ecolóxica capitalista/
neokeynesiana do sistema hanos salvar”.

 Neosupervivencialistas: “Podemos preservar parte da civilización en forta-
lezas privadas”.

 Dark Mountain (Paul Kingsnorth): “A situación actual non ten solución. 
Acepta o colapso e coñécete e prepárate a ti mesmo/a ao tempo que cons-
trúes unha nova cultura”.

 Humanistas tráxicos (Jorge Riechmann): “Aínda que a situación actual se-
guramente non ten solución, temos que aprender a fracasar mellor78”.

 Ecoinsurrecionarios ou ecoinsurrecionalistas: “Debemos eliminar as elites 
o antes posible, pois lévannos á catástrofe”.

 Comunitaristas: “Atopa/reconstrúe comunidades/tribos de vida simple a 
unha escala axeitada”.

 Deep Green Resistance (Derrick Jensen): “Destrúe/socava a civilización 
para minimizar o dano que aínda pode causar”.

 Green Wizards (John Michael Greer)79: “Precisamos formar formadores 
para construír a nova civilización”.

76 Coido Pollard se referir á influencia política do pensamento de Ayn Rand: https://en.wikipedia.org/
wiki/Ayn_Rand#Political_influence . Aínda que non gosto do termo, polo inxusto que é co pensa-
mento de Darwin, aquí se podería englobar tamén o que algúns adoitan chamar darwinismo social 
militarizado (Taibo). 

77 Este campo é moi amplo ideolóxicamente e vai desde o marxismo clásico de tipo produtivista (“En 
caso de que houber un problema, o proletariado hanos salvar”) ata o neoliberalismo (“En caso de 
que houber un problema, o mercado hanos salvar”).

78 Ou, como adoito dicir eu, aprender a navegar polo colapso. Jorge Riechmann (2013): Fracasar mejor 
(fragmentos, interrogantes, notas, protopoemas y reflexiones), Olifante.

79 É un movemento de activismo cultural iniciado nos EUA por este interesante autor, que busca for-
mar persoas en diversos coñecementos e tecnoloxías apropiadas para un mundo postcolapso: http://
www.greenwizards.info/?page_id=2
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 Construtores de refuxios: “Debemos construír refuxios/santuarios que per-
mitan salvar o mellor e máis útil do coñecemento e cultura humanos, para 
as civilizacións poscolapso”

 Gaianos ou gaianistas (Carlos de Castro): “Precisamos unha nova relixión/
filosofía de base científica que nos conciba coma membros dun superorga-
nismo, ao que transferirmos o noso telos: Gaia”80.

 Resignados: “Despidámonos, porque non lle hai nada que facer. Non nos 
imos salvar”.

Como describe o propio Pollard falando do seu caso persoal, é común que o po-
sicionamento dos activistas e organizacións conscientes da situación que está a 
vivir a nosa civilización, vaian transitando por diversos puntos dese mapa, nunha 
evolución persoal, filosófica e política semellante á que podemos esperar das for-
macións políticas, e na que é perfectamente posible militar en varias destas posi-
cións simultaneamente, introducíndonos nun campo mentres non abandonamos 
de todo o anterior ou anteriores nos que nos situabamos. O máis probable é que, 
a medida que o colapso progresar, se produza un trasvase máis rápido da parte 
dereita á esquerda neste sistema de coordenadas, e que en ocasións se produza 
tamén unha evolución cara a posicións máis baixas no eixo da fe nas nosas posi-
bilidades: esta sería a tendencia xeral expresada polo vector superposto en trazo 
gris discontinuo no esquema da fig. 7. 

Na actualidade estou a apreciar que un campo que está a xuntar cada vez máis 
pensadoras/es e activistas —que aínda así non abandonan de todo outros dos 
que proceden— é o dos existencialistas postecoloxistas ao estilo do Dark Moun-
tain Project. Unha evolución común é a que leva progresivamente a persoas de 
esquerdas polo camiño negacionistas → tecnoutópicos → 15M → transición ou 
Decrecemento → comunitarismo → postecoloxismo. En posicións politicamente de 
centro o esperable na miña opinión é un proceso negacionistas → tecnoutópicos → 
capitalismo verde cunha posterior evolución moi difícil de precedir e que pode es-
corar a posicións moi diferentes como: transición, 15M, comunitarismo, fascismo ou 
mesmo resignación ou supervivencialismo. Na dereita aprecio probables evolucións 
negacionistas → tecnoutópicos → fascistas ou supervivencialistas81. En calquera 
caso, malias as súas obvias limitacións e o feito de que con toda probabilidade 

80 Para unha descrición do que pode ser ese movemento-relixión recomendo a novela El Oráculo de 
Gaia (Bubok, 2011). A transferencia do telos significa que a finalidade última da especie humana 
deixa de ser ela mesma para pasar a sermos algo así como as/os Earth stewards que menciona 
Holmgrem nun dos seus escenarios de futuro: custodios da (vida na) Terra.

81 Non é casual que se repita a evolución negacionistas → tecnoutópicos, pois —explican Lambert & 
Lambert (2011)— cando a realidade derruba os fundamentos do negacionismo inicial, adoita pasar 
a mente humana a un negacionismo doutro tipo, ou de segundo nivel, poderiamos dicir: o que nega 
a inviabilidade das solucións máxicas. Así, pasamos de dicir “non pasa nada” a dicir “non pasa nada 
que non poidamos amañar con X”, sendo ese X unha nova fonte enerxética, unha nova tecnoloxía, 
o poder da elite capitalista, o poder da xente, ou calquera outra variante froito máis do autoengano 
ca da razón lóxica ou científica. Isto tamén se pode dar a nivel dos poderes políticos e militares, 
que pasarían da impotencia/negacionismo á falsa sensación de controlaren da situación. Cando 
esa nova ilusión se dilúe, as sociedades poden pasar á “depresión, apatía e rendirse finalmente á 
desesperación” (Lambert & Lambert, 2011).
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irán xordindo novos campos ou movéndose os actualmente recollidos, este tipo de 
modelos de representación semellan ferramentas de análise útiles para todos os 
actores sociais, agora e nos anos que nos quedan por diante.

a pedagoxía do perigo

Resulta común experimentarmos unha constante frustración entre quen tratamos 
de advertir á sociedade do colapso cara ao que nos diriximos, e dentro de todos 
os movementos dos que veño falando. Pero, así e todo, debemos seguir teimando, 
posto que, de maneira análoga ao neno ou nena a quen seus pais advirten repe-
tidamente dos perigos desde bastante antes de que sexa quen de os comprender 
como tales, a acumulación de advertencias que inicialmente a mente non alcanza 
a entender, ha permitir chegado o momento axeitado, que as experiencias vividas 
en carne propia e a mensaxe repetida teimosamente fagan conexión e xorda de aí 
unha comprensión progresivamente máis completa. Desta analoxía derivo a con-
veniencia de insistirmos unha e outra vez, infatigables, cos nosos intentos comu-
nicativos desde o Decrecemento, o movemento da Transición, o Ecosocialismo, o 
Neorruralismo consciente do colapso, e todos os demais ámbitos devanditos, sen 
agardarmos nin buscarmos unha comprensión inmediata por parte de quen nos 
escoitan, pois esa intención só serviría para nos frustrar e queimar, como tantas 
veces lles/nos sucede aos activistas. Non teñamos dúbida: os efectos visibles do 
colapso van facer que máis tarde ou máis cedo, a infantilizada mente colectiva 
comprenda finalmente a nosa mensaxe, despois de rexeitala unha e outra vez. 
Pero o pouso, quedar queda nesas mentes refractarias, á espera de ser activado 
pola incontestable realidade. E esperemos que sexa o antes posible, polo ben de 
todas e todos, antes de esa realidade ser demasiado abrumadora e paralizante.

Coido que esta apreciación do timing da eficacia comunicativa é moi relevante para 
a esquerda, nomeadamente cando aborde por cál das estratexias debe optar, e 
pensando sobre todo na mensaxe que transmitir ao electorado. Estas fases de 
semente psíquica latente e de activación posterior pode moi ben ser pertinente 
térmolas en conta ao pensar a comunicación e acción política derivadas da cons-
ciencia do colapso, como algo que desenrolar nunha fase ou en varias. No seguin-
te capítulo entrarei precisamente nesa cuestión das posibles estratexias.
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El tiempo se nos acaba. El espacio se es-
trecha. Las opciones se simplifican. Ahora nos 

toca decidir: o un mundo de iguales, o un mundo 
de presas y cazadores.

Jorge Riechmann1

Unha análise de escenarios

Antes de entrar a diferenciar posibles estratexias políticas, coido importante de-
térmonos nun concepto especialmente práctico. Para aquelas persoas con voca-
ción de transformación social emancipadora ás que as dúbidas acerca da propia 
existencia do problema do Peak Oil ou da inminencia das súas repercusións máis 
graves sobre a nosa civilización as leven a desbotalo como factor relevante para 
as estratexias políticas nas que participan, coido que resultará especialmente útil 
a ferramenta de análise e a metodoloxía dos escenarios.2

Para isto abonda indicar nunha táboa de dupla entrada as diversas posibilidades 
básicas das variables que marcarán o noso futuro a nivel global (indicadas aquí 
na primeira columna) e das opcións que están na nosa man (a primeira fila). Na 
confluencia destas posibilidades podemos observar o resultado previsible desde 
a óptica duns obxectivos de máximos da esquerda (que aquí englobaremos baixo 
o termo revolución):

Actuamos considerando real e 
inmediato o Peak Oil

Non actuamos en función do Peak 
Oil e seguimos outros ritmos e 
estratexias

Resulta ser certo 
un Peak Oil de con-
secuencias graves 
e rápidas

Salvamos millóns de vidas ac-
tuais e futuras, e maximizamos 
as posibilidades de a nosa revo-
lución trunfar.

A estratexia revolucionaria é anu-
lada polas consecuencias dun Peak 
Oil que non tivemos en conta. Toma 
a iniciativa o neofeudalismo ou o 
totalitarismo. Centos de millóns de 
mortes humanas e incontable sufri-
mento para toda a biosfera. Probable 
extinción da nosa especie.

1 Riechmann: El socialismo puede llegar sólo en bicicleta, op.cit., p. 36.

2 Esta metodoloxía xa ten sido utilizada para abordar o colapso civilizatorio por autores como David 
Holmgren: http://www.futurescenarios.org/ . Eu nesta ocasión deixo un pouco de lado a variable cli-
mática —que Holmgren si contempla— por simplificar a análise.
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Actuamos considerando real e 
inmediato o Peak Oil

Non actuamos en función do Peak 
Oil e seguimos outros ritmos e 
estratexias

O Peak Oil golpea 
pero lentamente 
ou as súas conse-
cuencias non son 
tan tráxicas

Teriamos adiantado, acelerado a 
transición, a revolución necesa-
ria. Contribuiriamos a combater 
a outra cara do problema do Peak 
Oil: a mudanza climática

A revolución pode chegar seguindo o 
seu camiño inicial, pero máis lenta-
mente que se tivéramos en conta o 
Peak Oil como algo inmediato.

Resulta que non 
existe o Peak Oil 
ou fica superado 
por un milagre 
tecnolóxico

Teriamos realizado unha revolu-
ción se cadra non imprescindible, 
pero estariamos vivindo de ma-
neira máis xusta e sustentable, 
nun Ben Vivir. Contribuiriamos 
a combater a outra cara do pro-
blema do Peak Oil: a mudanza 
climática.

A revolución pode chegar seguindo o 
seu camiño inicial, pero máis lenta-
mente que se tivéramos en conta o 
Peak Oil como algo inmediato.

Este mapa das diferentes posibilidades que se poden dar na realidade e das con-
secuencias de elixirmos unha ou outra estratexia, penso que non debería deixar 
ningunha dúbida aos estrategas das pequenas e grandes revolucións: por moito 
que dubidemos dos sólidos estudos e modelizacións que nos levan décadas avi-
sando, non hai nada (importante) que perder tendo en conta o Peak Oil e o colapso 
asociado, todo o contrario, porque aínda que fallásemonos nas nosas predicións 
e cálculos, axudaría a acelerarmos a independencia con respecto ao capital e o 
Estado e a funcionarmos pola vía do Decrecemento cara un mundo rural, local, 
ecocomunal, con moito menor consumo e no que as nosas vidas estarían non só 
máis nas nosas propias mans, senón tamén máis en equilibrio coa biosfera, con 
indepedencia dos novos recursos enerxéticos dos que puidermos dispor neses 
escenarios de progreso continuado. É precisamente non tendo en conta o Peak Oil, 
deixando que a falta de certeza ou a complexidade do problema nos impida vencer 
a inercia das nosas actuais estratexias, xogándoo todo á carta de que vai seguir 
estando aquí pasadomañá todo o mundo industrializado e hipertecnolóxico que 
coñecemos, a maneira en que podemos acabar perdéndoo absolutamente todo, 
non só a nosa devecida revolución senón a propia existencia da Humanidade.

Con todo, debo facer unha advertencia acerca da simplificación que asumen estes 
escenarios básicos que veño de describir. Por moito que a sociedade industrial 
mundial estea interconectada e sexa interdependente nun grau nunca antes visto 
na historia humana, o seu colapso non vai ser uniforme nin simultáneo e vaise 
producir —estase xa a producir— a diferentes ritmos segundo os países, segundo 
as clases sociais e segundo os sectores económicos3. Isto é: a asimetría social 
(a desigualdade noutra verba) seguirá a ser a protagonista —se ben exacerba-
da ata o extremo— no proceso de colapso que temos por diante, realimentando 
esta desigualdade o propio proceso de colapso, como indican recentes estudos 

3 Vid. o artigo “O declive asimétrico da civilización industrial e a necesaria viraxe estratéxica da es-
querda” no blog de Véspera de Nada (20/11/2010).
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de dinámica de sistemas4. Doldán caracteriza a fase actual deste proceso nos 
seguintes termos5:

As estratexias na loita de clases nun capitalismo en ascenso non poden ser as 
mesmas que nun en declinio. Estamos a dar pasos atrás acelerados nas vantaxes 
sociais que custou moito sofremento e loitas conseguir. A progresión acelerada 
do capitalismo consentiu en ceder, tras fortes presións, unha parte do botín ás 
camadas populares dos países desenvolvidos para que mellorasen a súa situación 
particular sen afondar nunhas diferenzas internas que poderían por en perigo todo 
o tramado económico. A presión foi transferida ás colonias e mesmo conseguíuse 
que unha parte das clases baixas se identificaran máis coa burguesía das metró-
poles que con quen era explotado nas colonias. Mais agora, ante o perigo dun des-
pousimento xeralizado da riqueza xerada, non hai problemas para crear un novo 
abismo entre a gran burguesía (que agora se move a unha escala global) e a clase 
obreira (a clase media “desclasada” está a ficar en ser o que sempre foi e non quería 
ser, clase obreira, iso si, tecno-intelectual) mediante o espolio do que tiñan gañado 
no pasado. O medo a que a fenda sexa maior e a crenza de que cando as cousas 
veñan ao seu, ao que viña sendo, os poderosos volverán a repartir (polas boas?!) 
parte das súas ganancias, están a paralizar en demasía, a protesta social. Cando 
isto se agrave as cousas serán aínda máis difíciles de reconducir, ainda que a pro-
testa social será a única vía que vexan moitos para protestar pola súa situación 
desesperada. E como se loita desde a esquerda, do sindicalismo? pedindo voltar ao 
camiño do crecemento? defendo os postulados do gran capital para que o estado 
se sacrifique por un suposto beneficio común?. Os únicos que non están a sacrificar 
NADA DE NADA son o gran capital. Os axustes son colectivos, afectan a todo tipo 
de grupos sociais, as restricións orzamentarias son xerais, agás para salvar o gran 
capital: os bancos, as grandes construtoras, as empresas de automoción, as em-
presas de enerxía…

Este é o panorama e agora xa sabemos o que nos xogamos elexindo unha estra-
texia consciente do colapso ou esperando a velas vir. Debullarei agora algunhas 
alternativas estratéxicas para a esquerda que son capaz de albiscar.

Un bosquexo de estratexias posibles

A continuación hei trazar as liñas básicas das posibles estratexias políticas e co-
municativas que entendo teñen as esquerdas diante desta tesitura histórica. Por 
suposto que serán incompletas e que fóra delas poden existir máis posibilidades 
que eu non contemplo, e que mesmo se poderán dar mesturas das que aquí, por 
facilitar a súa análise, presento se cadra como demasiado disxuntivas. Pero, aínda 
así, espero que resulten útiles sobre todo para as organizacións de esquerdas que 
participan nos mecanismos electorais.

Por suposto que deberemos contar con que certos pasos dados no sentido que vi-
mos reclamando polos partidos —ou por determinados líderes dentro deles— non 

4 Referidos por Carlos de Castro nas xa mencionadas xornadas da UNAM Experiencias Transitivas 
(24/04/2014).

5 “O declive asimétrico...”, op. cit.
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sexan de todo sinceros e se xustifiquen máis ben polo oportunismo, pola moda, 
polo quedar ben sen que custe nada con determinados sectores activistas mino-
ritarios pero percibidos como vangardistas, por acadar un certo pico de popula-
ridade nas redes sociais de Internet nun momento puntual ou de vez en cando... 
pero nós como movementos sociais tamén podemos aproveitarnos dese xogo, en 
calquera caso, e agarrarnos a eses pasos que dean —sinceros ou non, conse-
cuentes ou non— para lles esixirmos dar novos pasos, para expormos pública ou 
privadamente as súas incoherencias e tentar forzar que o mero xesto ou pose se 
transforme, progresivamente, nalgo máis. Verei máis adiante (Un difícil proceso 
cheo de contradicións) que debemos partir da consciencia de que a transforma-
ción que estamos a demandar non consiste nun salto discreto senón nun proceso 
continuo cara a unha progresiva coherencia e profundidade.

Seguramente deberiamos diferenciar as estratexias segundo a forza política de 
esquerda estiver no goberno ou na oposición, pero por simplicidade non farei esa 
distinción en xeral nin a priori. Que dúbida cabe de que unha forza no goberno 
conta con mellores resortes para pór en marcha calquera delas, sobre todo na 
medida en que controle os medios de comunicación públicos e poida levar a inicia-
tiva política no país. Notarei tamén que en todas elas a referencia de fondo do xa 
devandito efecto Carter é inevitable: quen levar unha mensaxe de sacrificio social 
ao electorado daralle pé á máis que segura mensaxe contraria por parte dos seus 
opoñentes electorais e exporase a unha probable perda inmediata de apoios no 
electorado. 

Clasificarei as estratexias da seguinte maneira:

a) Estratexia franca:

 a.1) Estratexia franca dura.

 a.2) Estratexia franca ilusionante. 

b) Estratexia progresiva.

c) Estratexia hipócrita por necesidade:

 b.1) Estratexia criptoderrotista.

 b.2) Estratexia pasivo-facilitadora.

c) Estratexia liquidadora do Estado.

d) Negacionismo.

Preservación do legato intelectual da esquerda

Algo que teñen en común todas estas estratexias —agás, claro está, na negacio-
nista— é a relevancia dunha acción común moi concreta e importante: a preser-
vación do coñecemento. Ten sido salientado por moitos dos autores que estudan a 
posibilidade do colapso da nosa civilización, que resulta imprescindible preservar 
a información máis relevante para a seguinte fase civilizatoria, de xeito análogo a 
como unha fraga almacena nas súas sementes, ao chegar o outono, a información 
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xénetica precisa para revivir na primavera seguinte6. Isto implica que formacións 
políticas de esquerda teñen tamén que facer a súa parte neste proceso conser-
vacionista, asegurándose de que sexa cal for o resultado das súas estratexias 
ao respecto do colapso, sexa como for o proceso e resultado deste, a civilización 
que suceda á actual vai poder coñecer a tradición ideolóxica da esquerda, as súas 
obras fundamentais, nomeadamente aquelas que partan da consciencia dos lími-
tes —ou cando menos non sexan incompatibles con ela—, pois doutro xeito pouca 
ou nula utilidade habían ter para unha sociedade postindustrial de base agraria7. 
De feito, Ted Trainer opina que a maioría da produción intelectual da esquerda 
marxista ten “pouca ou ningunha” utilidade neste sentido, e acha máis pensamen-
to salvable na esquerda libertaria8. Persoalmente concordo en que a estratexia do 
socialismo industrial resultará de escaso valor para a sociedade futura, e habería 
que desbotar moita desa literatura da esquerda produtivista do século XX así como 
a da esquerda tecnoutopista deste comezo do XXI9. Resultará moito máis útil para 
as loitas do mañá e do pasadomañá, aquel coñecemento acerca de como organizar 
unha sociedade emancipada baixo parámetros sustentables, mesmo rebuscando 
no pasado pre ou protoindustrial do pensamento de esquerdas, nas propostas de 
tipo socialista agrario-comunalista, por exemplo10. 

Fica, logo, como misión que asumiren as fundacións, ateneos, escolas populares 
e think tanks diversos de que dispón a esquerda política e social, a preservación 
en libros impresos en papel de longa duración —non podemos contar coa certeza 
de dispormos de medios dixitais no futuro, debido á dependencia destes dunha in-
fraestrutura industrial mundializada— deste tipo de obras fundamentais, ou mes-
mo a creación de sumarios, compendios e estudos novos ao respecto, combinando 
idealmente a teoría coa práctica acerca de cómo articular sociedades igualitarias 
e xustas. Unha biblioteca básica para a esquerda postindustrial pode significar un 
legato do máximo valor que deixarmos á nosa inmediata posteridade, materia pri-
ma intelectual para a construción das sociedades libres do futuro.

Agora entrarei a falar de cada un dos tipos de estratexias.

6 Resúltame especialmente interesante o vencello que fai Carlos Taibo entre o concepto de icarias e o 
da preservación do coñecemento imprescindible para a construción dunha nova civilización: vid. un 
extracto de Michael Joker (2013): Historia de España, 2014-2033 Crónica de un colapso incluido en http://
galiza.pospetroleo.com/2013/09/29/carlos-taibo-e-importante-apoiar-a-edicao-deste-livro/

7 Acerca da inevitabilidade dunha volta a unha civilización agraria, afirma Altvater (2006): “La transi-
ción de una relación social agrícola con la naturaleza a una relación industrial presenta un cambio 
radical, una revolución que sólo tiene una perspectiva corta de vida.”

8 Trainer: “A Limits to Growth Critique...”, op.cit.

9 Un exemplo de tecnoutopismo comunista, resultante de unir a fe no progreso, as ideas anticapitalis-
tas e o fetichismo de Internet podería ser o Manifesto Telecomunista de Dmitry Kleiner.

10 Sinala Serge Latouche que a riqueza do primeiro socialismo era abraiante, e que ficou esmaga-
da co trunfo da visión do materialismo histórico (en “Can the Left Escape Economism?”, op.cit.). O 
Decrecemento, entroutros movementos poscapitalistas, propón redescubrir eses precursores do 
socialismo, que en moitos casos eran antiindustrialistas. Cabe pensar isto como a particular volta á 
casa que precisa acometer a esquerda; a idea-forza de retorno (aos límites, a outros metabolismos 
de base solar, á vida simple, a moitos dos valores da cultura tradicional, etc.) pode ser un dos prin-
cipais conceptos xunto co de saída (do capitalismo, do consumismo-industrialismo, do imaxinario 
do progreso, etc.) sobre os que artellarmos ideoloxicamente a Gran Transición civilizatoria da que 
vimos falando.
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Estratexia franca dura: o risco de espertar unha sociedade 
sonámbula

Esta estratexia consistiría en dicirlle claramente a verdade á xente, pintarlles a 
situación civilizatoria como é en realidade, sen remilgos e en toda a súa crudeza. 
Esta estratexia é, sen dúbida, moi arriscada, comezando polo xa devandito efecto 
Carter, e polo tanto é moi pouco verosímil que ningún goberno a adoptar, e moito 
menos unha forza na oposición, que renunciaría con ela a un camiño máis rá-
pido ao poder que podería estar ao seu alcance se agachar a verdade, optando 
en troques por un camiño máis lento, duro e inseguro, se optar pola franqueza. 
Pero o temor a perder as eleccións por non aceptar o electorado unha mensaxe 
tan chocante non é o único: tamén exitiría moi probablmente un temor previo a 
ser mallados polos contrincantes políticos durante o debate parlamentar e nos 
medios de comunicación, mesmo empregando argumentos clásicos da esquer-
da contra a formación que asumise esta estratexia franca dura. Isto é: o feito de 
que non abondase simplemente con asumir unha visión do colapso e un discurso 
consecuente, senón que fixese falla saber defender moi ben eses argumentos, 
constitúe unha das principais dificultades deste tipo de estratexia. E as cabezas 
visibles dos partidos están habituadas a outro tipo de discurso e habían sentirse 
con toda probabilidade moi inseguras mudando tan radicalmente de argumentos 
no combate ideolóxico e, sobre todo, mediático. En consecuencia, canto maiores 
foren as probalidades que tiver unha forza de chegar ao poder co seu discurso ac-
tual, máis difícil lle ha resultar cambiar de discurso dunha maneira tan radical11. 
Aínda así, non me resisto a explorala mediante unha especie de microrrelato de 
política-fición que narraría as fases da posta en práctica desta estratexia por parte 
dun suposto partido de esquerdas:

1) O debate interno e as influencias da comunidade científica e dos move-
mentos conscientes do colapso conseguen que unha forza de esquerdas 
con posibilidades de gobernar, opte por falar claro sobre o colapso, sen 
edulcorar un chisco a situación.

2) Nos medios de comunicación e nos seus encontros con outros movemen-
tos sociais, sindicatos e electorado en xeral comezan a falar do colapso, 
de que a crise non vai rematar nunca e de que o Estado do Benestar non 
pode manterse. Explican a urxencia dun cambio de civilización, de cultura, 
de valores, propoñen unha gran redución no consumo enerxético e de ma-
teriais, etc. etc. Incorporan, consecuentemente, a maior parte de medidas 
que temos proposto desde organizacións como Véspera de Nada, ao seu 
programa electoral.

3) Tras o estupor inicial, comeza a lapidación pública nos medios de comu-
nicación maioritarios. Os partidos rivais de dereita cualifícanos de tolos 

11 Isto puidemos comprobalo con ocasión das eleccións municipais de maio de 2015 en Galiza: forzas 
con boas posibilidades de acadar o goberno municipal, disimulaban a consciencia colapsista no seu 
programa, mentres que forzas que o tiñan de partida moito máis difícil, non amosaron problema 
en incorporaren ao seu programa o 100% das medidas peakoilers que se lles propuxeran (Casal, 
2015b).
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e acúsanos de irresponsables, de espantar o capital e de facer o ridículo. 
As outras alternativas de esquerda frotan as mans ante a perspectiva de 
recoller os votos que con toda seguridade esta formación colapsista vai 
perder, e abondan nas mensaxes tradicionais de esquerda clásica: me-
didas keynesianas, volver ao crecemento, Green New Deal, etc. Con todo, 
o eco mediático dado á mensaxe é enorme e os debates acalorados. O 
Decrecemento e outras propostas cobran un interese nunca visto, aínda 
que for para as deostar e desacreditar. A maioría da poboación escoita 
falar por primeira vez, entre o ruído, dos conceptos de colapso, de fin do 
crecemento, etc. Convértese, durante un tempo, no tema de moda en todas 
as tertulias nos medios e na rúa. Parte da xente intúe que no fondo, pode 
que sexa certo iso do colapso.

4) O rebumbio mediático alcanza proporcións internacionais. Reciben apoios 
entusiastas dos movementos máis conscientes de todo o mundo, aínda que 
xorde o escepticismo sobre o resultado. Escríbense numerosos artigos 
na prensa internacional, mesmo algúns de apoio que parte do ámbito da 
filosofía, a teoría política, a ciencia, o activismo social e os pobos indíxe-
nas. Numerosos medios internacionais solicitan entrevistar aos líderes 
da formación colapsista. Chegan a realizarse concentracións de apoio en 
diversos países e xorden movementos de solidariedade e apoio perma-
nente. Emporiso, fálase maioritariamente de que a formación cometeu un 
suicidio político.

5) Malia o brusco espertar en numerosas persoas e de certos colectivos que 
recoñecen que este partido está no certo, critícanse as formas en que se 
comunicou e hai numerosos abandonos na formación. Destacados líderes 
son cooptados por outras formacións da esquerda clásica.

6) Nas seguintes eleccións, a formación apenas consegue unha fracción da 
representación esperada antes da súa viraxe colapsista, pero aínda así 
logra facerse cunha presada de escanos no Parlamento grazas ao voto 
dos previamente convencidos e a unha pequena minoría de cidadáns 
conversos. Prodúcense novas escisións e abandonos. A dereita consegue 
gobernar, ou quizais unha opción socialdemócrata neokeynesiana ou unha 
coalición heteroxénea do BAU.

7) Durante unha lexislatura de exacerbado conflito social, e de progresivo de-
terioro da economía e da dispoñibilidade enerxética, a formación continúa 
liderando unha visión alternativa na oposición, agora con menor eco na 
maioría dos medios, que os trata coma a parias, coma a zombis políticos.

8) Paralelamente á súa acción de oposición decrecentista no Parlamento, a 
formación avanza na súa implicación e apoio a iniciativas de resiliencia 
e transición, que experimentan unha modesta aceleración grazas ao eco 
mediático logrado previamente ás eleccións por estes conceptos entre o 
gran público.

9) A evolución da situación enerxética e económica vai dando a razón á forma-
ción suicidada, que malia xa non contar coa presencia mediática anterior, 
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conseguira sementar a información suficiente en forma de memes moi 
concretos e ben deseñados, que non poden ser varridos polo bombardeo 
desinformativo liderado polo goberno e polas elites. O descrédito destes 
aumenta vertixinosamente, e con el, a sensación de estafa civilizatoria. 
Namentres, o prestixio social da formación colapsista aumenta, ao intuír 
a poboación que a súa mensaxe tiña fundamento e ao se comezar a per-
cibir rapidamente os froitos sociais das iniciativas de transición nas que 
participan.

10) Convócanse novas eleccións nun clima de importante caos social, econó-
mico e con restricións enerxéticas. Segundo as enquisas menos manipu-
ladas, a formación decrecentista recobra, case sen acceso aos medios, 
as expectativas anteriores de goberno ou mesmo as aumenta, grazas ao 
afundimento dos partidos do sistema, cuxo apoio social cae estrepitosa-
mente. Xorden formacións novas de extrema dereita que tentan aproveitar 
a situación e o absoluto descrédito das formacións clásicas. Fálase de 
ameaza de ilegalización e de golpe militar.

11) ..?

En definitiva: a carambola política non parece imposible pero en todo caso é moi 
arriscada. En primeiro lugar porque supón o sacrificio dun tempo valiosísimo, en 
espera desas últimas fases; e, en segundo, porque o xoga todo á carta dun masivo 
rebote nos apoios nas seguintes eleccións, e calquera pequena demora dun ano 
ou dous na chegada dos peores impactos do Peak Oil ben podería levar ao traste 
o plan e deixalos totalmente fóra do Parlamento, perdendo así o escaso eco que 
conservaren para entón. E, finalmente, porque podería contribuír indirectamente 
a un auxe fascista.

En todo caso, convido a pensar nalgo: ata o punto 4 parece unha sucesión de fases 
bastante probables, unha vez de que o punto 1, con diferenza o máis difícil, se dea 
posto en marcha e unha formación con alta posibilidades de gobernar dea seme-
llante viraxe ideolóxica e estratéxica. Chegados a ese punto, a extensión mediática 
da cuestión do colapso civilizatorio pode xa ser imposible de deter —malia todos 
os condicionantes en contra dos preponderantes formatos televisivos, por exem-
plo— e, como nunha reacción en cadea, pór en marcha transformacións políticas 
imprevisibles en todo o mundo, que poderían realimentarse por vías inesperadas 
ata chegar, en relativamente pouco tempo, a unha masa crítica suficiente para a 
revolución planetaria que precisamos. A Dinámica de Sistemas e mais a Teoría 
do Caos, alentarían a factibilidade deste tipo de avances non liñais. Así, aínda que 
fracasase a estratexia no lugar concreto onde se tentar, coa morte política desta 
formación podería espallarse por todo o mundo a semente  —ou ben nutrirse se-
mentes xa agromadas— de proxectos cunha alta potencialidade revolucionaria.

Outra cuestión que coido de interese salientar con respecto ás estratexias francas 
é que poden partir dunha dupla motivación, alén das vantaxes xa comentadas. En 
primeiro lugar, a xente, se está farta de algo neste intre histórico, é das mentiras 
desde o poder, ben sexa en forma de corruptelas diversas, falta xeral de transpa-
rencia, ou manipulacións burdas e asasinas estilo as armas de destrución masiva 
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de Sadam Hussein. Sobre todo desde a aparición de Wikileaks, xa nada volverá ser 
o mesmo neste sentido: a confianza do electorado nos seus representantes está 
ferida de morte, atreveríame a dicir. Por iso, apostar por unha estratexia política —
sexa para o que for— que parta dunha inmensa mentira ou ocultamento ao público 
(é dicir, as estratexias que denomino hipócritas), non parece algo precisamente 
moi acaído e pode facer que o tiro mesmo saia pola culata.

En segundo lugar estaría o feito de que agachar a gravidade —ou mesmo a propia 
existencia— do problema implica cederlle a primicia á estrema dereita, deixando 
que sexan outras forzas as que —obviamente no seu propio interese—, lle expli-
quen á sociedade o colapso, as súas causas e consecuencias. Iso semella un xogo 
especialmente perigoso. Unha vez de que somos conscientes de que o colapso vai 
chegar, deixar de dicilo significa permitir que outros se adianten, e xa sabemos, 
grazas ás ciencias de manipulación mental do marketing, que o primeiro que se-
menta un concepto novo na consciencia social é o que ten máis posibilidades de 
determinar a configuración dese concepto a longo prazo na maior parte da socie-
dade: a primeira impresión é a que conta, poderiamos dicir, tamén no caso do Peak 
Oil e o colapso da civilización. Por contra, calquera tipo de estratexia franca, polo 
que aposta é por rachar para sempre a ignorancia, a inxenuidade da poboación 
con respecto a cómo funciona o metabolismo da civilización industrial, de maneira 
que outros non poidan chegar con discursos opostos para daren reconstruído a fe 
no progreso infinito e outros mitos dos que viñemos falando. Unha esquerda polí-
tica disposta a isto, asume o heroico e á vez tráxico papel de destrutores de mitos 
acougadores, e polo tanto recupera en boa medida o mellor carácter científico da 
tradición da esquerda e da Ilustración. Pase o que lle pasar electoralmente a esta 
formación de esquerda despois de lanzar tal mensaxe, o obxectivo derradeiro e 
máis importante fica feito: espertar dunha vez á sociedade, vacinala contra cal-
quera manipulación ideolóxica, política ou cultural que tentase vir despois reintro-
ducir o paradigma suicida do crecemento e da dominación do Homo sapiens sobre 
a biosfera. Como veremos a continuación, esa terrible mensaxe que saque á xente 
do seu vagar sonámbulo cara ao precipicio, pode tamén modularse para producir 
unha motivación positiva, ilusionante.

Estratexia franca ilusionante: o Gran Reto dunha nova 
civilización

Esta actitude sería precisamente a que máis vimos reclamando das formacións 
políticas ata o de agora os activistas do Peak Oil. Consistiría en adoptar unha estra-
texia variante da anterior, que destacase publicamente as dimensións e trascen-
dencia da transformación que cómpre realizarmos12 de maneira necesariamente 
unida a un resalte do lado bo do colapso; un colapso que, malia a máis decidida 
preparación que puidésemos facer, esta estratexia recoñecería que iriamos de to-
dos modos experimentar. É dicir: advertir á sociedade de que vai haber colapso si 
ou si, pero que nos temos que pór mans á obra para que o resultado dese colapso 

12 César Santiso (Esquerda Unida – Os Verdes) cualifícaa deste modo: “Esta Guía significa o comezo da 
andaina colectiva máis importante da historia de Galiza”, Galiza.posPetroleo.com (13/10/2013).
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sexa vivirmos cualitativamente mellor que agora, ou —cando menos— non peor. 
Algo así é o que tentamos facer na Guía para o descenso enerxético13:

a mellor maneira de considerar a transformación que temos a obriga de realizar 
é como unha revolución liberadora, emancipadora, tanto dos moitos males da 
sociedade actual como dos maiores males dese futuro en caótico colapso que 
sufriremos se fracasamos. Vai haber colapso dunha maneira ou doutra, non nos 
enganemos, pero podemos facer unha revolución para lograr que o que quede tras 
ese colapso sexa mellor do que agora temos, e non peor. 

Autores coma Ted Trainer —quen, como bo permacultor, adopta a actitude de 
transformar os problemas en solucións14— apostan por esa visualización do co-
lapso coma oportunidade, coma o Gran Reto que imos protagonizar coma especie. 
No movemento das Transition Towns tamén atopamos moito deste sesgo positivo 
así como na obra de Odum & Odum A Prosperous Way Down onde se identifica 
a posibilidade dun descenso beneficioso como o “reto colectivo deste século”15. 
Lambert & Lambert tamén achan que as sociedades “podería derivar algúns be-
neficios cohesionadores dos estresores inherentes ao descenso da TRE do petró-
leo” e poñen como exemplo “un elevado senso de vencellamento social derivado 
dunha comunicación efectiva, dun uso construtivo do poder, do afecto optimista e 
duns obxectivos colectivos compartidos”16. O investigador Carlos de Castro tamén 
recoñece que a idea de construírmos a seguinte civilización é moi importante á hora 
de mobilizar e motivar17. Optar por este tipo de estratexia non quere dicir que haxa 
que negar ou agachar as peores consecuencias, pero si pór a énfase nos múltiples 
aspectos positivos que podemos achar no proceso de colapso e, sobre todo, no 
poscolapso. Aínda que, se cadra, como advirte Jorge Riechmann, xa non é posible 
ese Decrecemento Feliz que algúns autores (Julio García Camarero e outros) debu-
xan18, pero cando menos habería que procurar, se apostamos por esta estratexia, o 
lado feliz do decrecemento, ou concretándoo coas palabras de Emilio Santiago, “la 
seducción progresiva de una vida más sencilla y más local”.

Considero moi relevante a apreciación que Joseph Tainter fai no seu libro The 
collapse of complex societies acerca de que un colapso civilizatorio non ten por 
qué ser una traxedia total, polo menos para a xente do común (aínda que, se-
guramente, si para as elites)19. El argumenta que o colapso dunha civilización 

13 Asoc. Véspera de Nada: Guía para o descenso enerxético, op. cit. pp. 49-50.

14 Podemos atopar esa mesma actitude en numerosos analistas. Serva coma exemplo máis achegado, 
Arnau Montserrat: “Ya inventarán algo”, op. cit.: “desengancharse de los combustibles fósiles no es 
el problema, es la solución”.

15 Odum & Odum: A prosperous way down, op. cit., p. 207 e outras.

16 Lambert & Lambert: “Predicting the Psychological Response...”, op. cit. Mais a partir dun certo ni-
vel de estrés eses supostos beneficios decaerían rapidamente. De feito, resulta moi rechamante a 
semellanza entre a gráfica coa que estas autoras relacionan o beneficio social co nivel de estrés 
percibido, e a curva dos rendementos marxinais decrecentes descrita por Joseph Tainter (1988).

17 Tamén é a idea de partida da nova revista que teño a responsabilidade de coordinar 15/15\15 – Revista 
para unha nova civilización: http://www.15-15-15.org

18 Riechmann: “Transiciones y colapsos...” op. cit.

19 Tainter: The collapse of complex societies, op. cit., pp. 197-199.
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complexa non deixa de ser “un regreso á condición normal humana dunha menor 
complexidade”20. Coido que isto é básico para pensarmos o noso futuro, e sobre 
todo para o presentarmos á sociedade, e dentro dela ás esquerdas, convidándoas 
a adoptaren esa mensaxe e esa linguaxe para facer atractiva, dentro do posible, a 
dura transición que nos espera, no mellor dos casos. É un xeito valente de enfocar 
o problema que propoño ás forzas políticas de esquerda, para faceren coherente o 
seu discurso e programa coa conciencia do colapso civilizatorio. A maiores,  atre-
veríame a sinalar un aspecto desta estratexia que pode ser do máximo interese 
para determinadas formacións de esquerda se non de tipo autoritario, si cando 
menos paternalistas ou dirixistas: a Gran Transición vai precisar líderes, non que 
decidan por nós, pero si que lideren no sentido cultural e moral, idealmente por 
medio dese liderato entrañable do que falabamos no apartado de Un feminismo 
postindustrial. Sabemos que, como primates que somos, temos unha tendencia a 
seguir líderes, que foi exacerbada desde hai milenios polas sociedades da domi-
nación e nos últimos dous séculos polo capitalismo industrial. Murray Bookchin 
recoñecía o papel positivo que pode ser un(ha) líder nun municipio libertario, 
función que non estaba reñida co ideal anarquista pois o líder non tería máis capa-
cidade de decisión ca calquera outra/o veciña/o, pero si que cumpría valiosísimas 
funcións emocionais e intelectuais de motivación, inspiración, etc.21 Coido que ese 
papel pode resultarlle atractivo, trasladado ao enorme proxecto social que pode 
ser propor a unha sociedade enteira transitar cara a unha vida simple pero digna, 
a moitas formacións de esquerda e a moitos dos seus líderes actuais. Por que non 
ía resultar un reto do máximo interese para un Martiño Noriega, unha Ana Mirada, 
unha Lidia Senra, unha Ada Colau, un Pablo Iglesias... liderar a Transición do seu 
país cara a unha nova sociedade poscapitalista e postindustrial? Poucas cousas 
pode haber máis dignas da dedicación ao ben público dunha persoa. Moitos dos 
autores e autoras que analizan a nosa perspectiva de colapso recoñecen que pre-
cisamos persoas que lideren o proceso. Por que non pode ser o liderato colectivo 
dun partido de esquerdas ou un sindicato? Por que non unha persoa cunha traxec-
toria previa na esquerda máis ou menos convencional? Non quero con isto dicir 
que sexa esta a opción que eu prefira, pero si que pode resultar unha estratexia 
interesante para esas persoas e organizacións, ao tempo que tremendamente útil 
para a sociedade, sempre e cando non sexa un liderato autoritario e sexa o pobo 
quen máis ordene.

Mais, coidado! Non debemos caer nese “discurso inxenuo” sobre o que nos advirte 
Yayo Herrero cando fala dos que esperan que simplemente trocando os gobernan-
tes, muden as estruturas22. Ela defende que a mudanza radical de estruturas, de 
paradigma, que precisamos se ten que apoiar imprescindiblemente na articulación 
e autoorganización da cidadanía, xerando movementos sociais que fagan de au-
téntico contrapoder (copoder poderiamos dicir no caso de gobernos facilitadores?) 
no ineludible conflito que se comeza xa a dar nas diversas escalas local, rexional, 
estatal e internacional. Nese conflito do que fala, as iniciativas sociais deben ser 

20 De novo a poderosa imaxe de volvermos á casa.

21 Janet Biehl & Murray Bookchin (2009): Las políticas de la ecología social: municipalismo libertario, Vi-
rus.

22 Herrero et al. (2015).
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as primeiras que loiten, por exemplo, a prol da remunicipalización (a escala lo-
cal) dos servizos básicos, e a prol da socialización (que non ten por qué significar 
estatalización) a escala estatal, ou retomando a a bandeira da propiedade social 
dos medios de produción, algo que era básico antano para o movemento obreiro. 
“Sen xente organizada no terreo, non se pode facer nada”, conclúe Herrero. E 
unha das causas para a falta actual de articulación —e, consecuentemente, de 
resposta— social é a propia “tibieza do discurso” das forzas de esquerda, políticas 
e sindicais, en torno á crise ecolóxico-enerxética23. Así, sería previsible que un en-
durecemento dese discurso puxese en marcha un bucle de realimentación positiva 
que fortalecese a resposta social, que á súa vez reforzaría ese discurso radical na 
esquerda política.

Estratexia progresiva: vamos pouco a pouco, que imos lonxe

Se unha forza con pretensións de gobernar é tan só parcialmente consciente da 
situación, ou ten importantes dúbidas acerca dela, podería formular unha pouco 
arriscada estratexia por etapas, que sería sincera e non xogaría a agachar as súas 
intencións finais ao electorado —como si fan as que veremos despois baixo o ca-
lificativo de hipócritas—, pero que na miña opinión non resultaría efectiva por non 
partir do timing correcto. Xa falamos de que algunhas opcións exitosas na esquer-
da europea actual (Syriza, Podemos...) parecen estar a desenvolver estratexias 
deste tipo, ou polo menos apuntan a elas cando nos falan de que é preciso agardar 
a que sexan maioritarias as conciencias a prol do Decrecemento para poder for-
mular políticas neses termos24. Isto, como di Arnau Montserrat25, remítenos

otra vez a la idea de las etapas. Si antes necesitábamos la dictadura del proleta-
riado para llegar algún día al paraíso comunista, ahora parece que necesitamos 
el crecimiento capitalista regulado para llegar algún día a un Estado del Bienestar 
ecológico, autogestionario y, por fin, relajado.

E iso constitúe un erro de cálculo de resultados potencialmente devastadores. Un 
goberno de esquerdas que optase por demorar, polo motivo que for, a aplicacioń de 
medidas do tipo que vimos reclamando, estaría condenando a millóns de persoas 
a un grave sufrimento innecesario. Por temor a asustar o electorado podemos 
acabar matando, por inacción, parte del. Ou susto ou morte, se se me permite o 
macabro chiste. A consciencia da urxencia que se deriva dun colapso inminente 
—en termos históricos— é fundamental para optar por unha estratexia correcta. 
Non abonda con sabermos que nos diriximos cara a un muro infranqueable, senón 
que debemos saber medir a velocidade e o espazo ata o impacto. Se o manifesto 
Derradeira chamada fala de apenas un lustro de tempo para aplicar as políticas de 
decrecemento, se os cálculos do Peak Oil feitos por científicos, militares e outros 
analistas sitúan os impactos intra e internacionais xa no noso inmediato futu-
ro... como podemos pensar en aplicar unhas políticas populistas neokeynesianas 

23 Fernández & González (2014), op. cit., vol. II, p. 83.

24 Unha mostra: Pablo Echenique, de Podemos, ten dito que o Decrecemento non é unha opción viable 
“a curto prazo” (citado en Herrero et al., 2015).

25 Montserrat: “¿Podemos aspirar a un populismo ecologista”, op. cit.
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durante a primeira lexislatura no goberno e despois xa veremos? Sería de todo 
irresponsable, ter a capacidade de actuar e liderar o cambio social e non o tentar, 
desbaldindo tempo e recursos en vías mortas.

Arnau Montserrat explica que a separación en etapas tampouco ten sentido desde 
o momento en que o que se propón non é en realidade unha “enmenda á totali-
dade” dos programas políticos das forzas de esquerda, é dicir, que non se pide 
pasar do branco ao negro, senón unha reformulación, profunda, por suposto, pero 
no fondo coherente cos mesmos valores fulcrais que deberían estar na orixe das 
políticas actualmente defendidas pola esquerda maioritaria. Evidentemente non 
se pode pasar dunha política crecentista a outra decrecentista como se dun in-
terrutor se tratar, ou como un bit que pasa de 0 a 1 nun microsegundo, e debería 
haber polo tanto un proceso —do que falarei máis adiante, e que podería perfecta-
mente comezar por propostas útiles e bastante aceptables socialmente como as 
que inclúo no Anexo II—, máis que saltos a través de etapas incoherentes entre si e 
non adaptadas ao ritmo do devalar enerxético, devalar que con seguridade vai ser 
o que marque a música do colapso que nos tocará bailar. Agora hai que adaptar 
sen demora a melodía e non seguir tocando fóra do tempo marcado pola partitura 
xeolóxica.

Estratexia hipócrita por necesidade: a sandía do revés

Como xa vimos, á esquerda que participa no marco de xogo institucional —isto é: 
aos partidos de esquerda con pretensións e posibilidades de gobernar— o colapso 
resúltalle absolutamente invendible nas eleccións, mesmo un colapso en positivo 
(como o que apuntaba a estratexia franca ilusionante) ou algo remotamente pare-
cido a un decrecemento feliz. Se queren obter bos resultados electorais no curto 
prazo, teñen que se adaptar ao nivel de conciencia das maiorías e dicirlles máis 
ou menos o que desexan oír: ou sexa, populismo26. Resultaríalles máis doado pro-
por, poñamos por caso, a nacionalización completa da economía —por moito que 
iso saíse fóra do marco do concecible dentro do pensamento político-económico 
dominante— do que ir en contra da cultura moderna industrial-crecentista común 
á inmensa maioría da poboación, sexa de esquerdas ou de dereitas, para propor 
publicamente que hai que decrecer e que non queda outra que conformarnos con 
moitísimo menos do que tivemos ata hoxe en termos de consumo material e ener-
xético, abandonar industrias, volver ao campo, e toda unha serie de medidas non 
por razoables menos abraiantes e aterradoras para o común dos mortais. Por 
iso, o que non poden vender electoralmente, deciden, sen máis, desbotalo no seu 
discurso e ideais políticos: de qué lles podería servir se non lles serve para gañar 
eleccións? Como non nos encaixa, non sabemos qué facer coa mensaxe do fin da 
civilización, botámola á papeleira ou, como moito, gardámola no caixón de cousas 
pendentes.

Como posible solución a este conflito interno xorde a opción que denominei hipó-
crita, pois de portas adentro buscaría un tipo de política determinado pero de cara 
ao electorado e os medios de comunicación, buscaría outra bastante diferente, co 

26 Ibid.



Escenarios e estratexias da 
esquerda fronte ao colapso

cap.6

198

fin de evitar un rexeitamento social que podería mesmo adquirir características 
de estourido que derrubase un posible goberno de esquerdas. Poderiamos deno-
minalo tamén un criptodecrecentismo. Pódese chegar a optar por esta estratexia 
partindo de tres premisas diferentes pero que se poden dar simultaneamente: 1ª) 
“A xente non está preparada para entender esta mensaxe”; 2ª) “Nós non estamos 
preparados para dar esta mensaxe e defendela (diante da opinión pública, diante 
dos outros partidos, diante dos medios)”; 3ª) “Nós estamos preparados, a xente 
está preparada, pero os medios de comunicación van terxiversar a mensaxe e non 
imos ser comprendidos”. Comprendo que haxa quen critique esta postura por 
insincera, por traer ecos da República de Platón e da súa proposta de os sabios 
gobernaren, mediante o engano se for preciso, os infantilizados membros da ple-
be27. Pero dada a situación de excepcionalidade histórica, coido que pode pagar a 
pena analizar sen moitos melindres éticos as súas posibilidades.

De feito, xa podemos constatar a existencia de actores dentro das formacións 
de esquerda que parecen apostar por estas vías: “Trataremos de hacer la tarea 
de concienciar socialmente, hasta que el sentido común sea mayoritariamente 
decrecentista. Es quizá la divergencia entre una posición estratégica y largo pla-
zo, y una táctica y corto plazo”, di por exemplo Alberto Montero, de Podemos28, 
aínda que sen explicar cómo se pode contribuír a concienciar sobre algo cando a 
túa práctica fai xusto o contrario. Se cadra pretenden inventar a propaganda polo 
contraacto!

Ademais cabería preguntarse se a esquerda española demostrou ser quen de or-
questrar viraxes de 180º no consenso político na sociedade —cuxo exemplo máis 
notable foi seguramente o paso de “OTAN, de entrada non” a “OTAN si”— por que 
entón os líderes de esquerda actual descartan con tanta rotundidade a posibili-
dade de convencer o seu electorado de que hai que decrecer organizadamente 
e que ademais podemos acabar sendo máis felices? Tan difícil ven este virar a 
chaqueta? Só son posibles os cambios radicais de posicionamento se van a favor 
do poder hexemónico, a favor da cultura predominante? Se cadra é iso, non o sei; 
simplemente deixarei aquí expresada esta dúbida metafísica.

Asumindo que o colapso e a necesidade do Decrecemento non son aceptables polo 
público e polos diversos poderes mediáticos e económicos, esta estratexia facili-
taría optar por un programa máis aceptable, que non se saíse do marco dunha so-
cialdemocracia posibilista moi business-as-usual, pero con intención premeditada 
de, unha vez no poder, levar a cabo políticas que contradirían ese programa para 
preparar a sociedade fronte ao Colapso, é dicir, un programa resilientista e para 
unha “contracción de emerxencia” (Riechmann). Ou, se non se quere que o engano 
sexa tan absoluto, daríase unha capa exterior programático-mediática máis de 
esquerda produtivista, cun núcleo na letra pequena máis ecoloxista social: sería a 
famosa metáfora da sandía política (verde por fóra, vermello por dentro), só que in-
vertida. Isto coido que podería levarse a cabo de varias maneiras cuxo detalle lles 

27 Neste tipo de estratexias daríase o cesamento da transmisión vertical da información do que falan 
Lambert & Lambert en “Predicting the Psycological Response...”, op. cit.

28 Na entrevista citada, Cenizo: “Hacemos propuestas que cualquier Gobierno socialdemócrata...”, op. 
cit.
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deixo aos estrategas de campaña dos partidos. Eu limitareime a apuntar algunhas 
formas básicas a continuación.

Estratexia criptoderrotista: preparar a resistencia ao 
fascismo mentres aínda temos o poder

O primeiro que debemos advertir é que as estratexias de tipo hipócrita non están 
tampouco exentas de risco, pois unha poboación decepcionada, á que se lle teña 
dito que era posible unha volta atrás para recuperar o Estado do Benestar —poña-
mos por caso— e acabe descubrindo que foi enganada pois o partido que llo ven-
deu sabía en realidade que non sería factible, pode moi ben caer, tras ese mandato 
da esquerda infrutuoso —no sentido de que non deu o resultado prometido—, nos 
brazos de opcións de estrema dereita. 

Agora ben, a opción electoral que optase por unha estratexia hipócrita podería 
contar de partida con que sucedería precisamente isto, e mesmo basear toda a 
súa estratexia en que son moi escasas as probabilidades de evitar ese auxe social 
do fascismo. Daquela, falariamos dun derrotismo agachado que aproveitaría unha 
estancia —que saben breve— no poder para preparar o terreo para resistir un fas-
cismo que consideran en certa medida inevitable, vistos os atrancos para outros 
tipos de estratexias. Así, poderían tomar medidas de profundo alcance que, ou ben 
“vacinasen a poboación contra unha ondanada de desencanto” (Riechmann), ou 
ben fixesen de importantes barricadas contra o ascenso dese poder fascista tras 
a máis que probable decepción do electorado que votou esquerdas, e que fosen 
difíciles de desactivar por un goberno doutra cor. 

Coido que unha das medidas máis efectivas neste sentido sería a entrega dos 
medios de comunicación públicos á poboación mediante procesos de socialización 
e democratización radical dos mesmos. No golpe de Estado de 1936 en España 
pedíranselle ao goberno lexítimo armas para o pobo para deter o fascismo an-
tes de este se apoderar dos puntos vitais do país; se cadra agora as armas máis 
efectivas para facer algo semellante serían os medios de comunicación. Outra 
actuación neste sentido podería ser a rápida posta en marcha dun sistema de 
defensa civil descentralizado, en mans da poboación, como o que o describen 
algúns autores citados por Joám Evans e que mesmo podemos atopar na nosa 
historia (a resistencia contra a invasión napoleónica, por non nos remontarmos 
máis atrás)29. Evans salienta o potencial deste tipo de estruturas de autodefensa 
comunitaria para “organizar a sociedade frente aos abusos das instituições do 
estado”. É dicir, o goberno amigo, nunha situación previsible de golpe de Estado ou 
perda do poder por vías pseudodemocráticas, poría en mans do pobo a capacidade 
de se defender contra o poder ilexítimo. Outra macromedida podería ser tamén 
un rápido desmantelamento do Estado, aínda que existen importantes dúbidas 
de que tal cousa for posible: en primeiro lugar, pola dificultade inherente a un 
proceso tal —sen precedentes na historia, a non ser algúns autores que ven algo 
parecido no fin do Imperio Bizantino— e, en segundo lugar, porque é máis que 
dubidoso que os poderes capitalistas deixasen desaparecer unha institución que 

29 Evans: “Alternativas à defesa militar”, op. cit.
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veñen controlando e parasitando, aquí coma na maior parte do mundo, case desde 
o seu mesmo nacemento (o nacemento do capitalismo, quero dicir). Este proceso 
podería vir mesmo acompañado polo favorecemento da división territorial (mais 
aquí xa estariamos noutras das estratexias que apuntamos despois: a estratexia 
liquidadora do Estado). Isto sería de novo moi perigoso, pois calquera movemento 
deste tipo podería disparar unha resposta súbita dos poderes da dereita en forma 
de golpe de Estado, como xa ten sucedido en demasiadas ocasións na historia das 
supostas democracias, e se cadra con motivos moito menores.

Por todo isto, coido que é unha das estratexias que máis dificilmente vai adoptar 
a esquerda, non só polos riscos implícitos, senón porque implicaría unha cons-
ciencia absoluta de que non hai outro camiño e de que o colapso é moi profundo e 
inminente, algo que como vimos vendo está moi lonxe de suceder nas esquerdas 
con posibilidades de trunfo electoral a día de hoxe. Tamén é unha estratexia moi 
escéptica sobre as posibilidades de convencer o electorado da necesidade de em-
preder o camiño do Decrecemento.

Estratexia pasivo-facilitadora: nós ao noso, vós ao voso, e 
a ver como acaba o conto

Esta variante moito máis segura de estratexia hipócrita podería tomar como base 
un escenario que resulta máis que probable. Se algo caracteriza a situación de 
colapso que vimos describindo é a súa inexorabilidade. É dicir, tarde ou cedo, dun-
ha maneira ou doutra, os combustibles fósiles van deixar de fluír no ritmo que 
precisa a civilización industrial a eles asociada indisolublemente. Isto quere dicir 
que, por moi difícil que sexa concienciar a clase política (labor de moitos de nós) 
para que se goberne en base a un perigo aínda invisible (vid. “Non lle podemos di-
cir isto á xente”), ha chegar un intre no desenvolvemento da crise en que os mitos 
vaian caendo un tras doutro, e a realidade apareza como é, mesmo para os máis 
incrédulos da esquerda: unha situación sen volta atrás, un mundo radicalmente 
novo e de enorme escaseza material e enerxética, un mundo postindustrial. 

Partindo desta constatación, parece unha aposta razoable traballar discretamente 
por facilitar os sistemas de soporte social alternativo que deban axudar a sobrevivir 
o conxunto da cidadanía cando cheguen eses intres tan duros (no mesmo sentido 
cá proposta das CDC de Ted Trainer que explicamos anteriormente, que no fondo 
recolle o espíritu de propostas que se remontan cando menos a Iván Illich). É dicir, 
non anuncialo oficialmente aos catro ventos como o gran e ilusionante proxecto 
de mobilización de guerra co que moitos dos activistas do Peak Oil soñamos, senón 
facer un discurso e unha política aparentemente continuista, dentro do que pode 
aceptarse na maioría social (dentro dun programa socialdemócrata o máis verde 
posible, claro está), mentres se van dando pasos discretos, por exemplo mediante 
liñas de axuda económica específicas, sutís mudanzas lexislativas facilitadoras 
aproveitando outras reformas máis aparentes, etc. (reformas que serían vendidas 
publicamente con outros fins principais máis aceptables para unha sociedade de 
mentalidade industrial-consumista). Estas discretas medidas permitirían pór en 
andamento sen demora o maior número de experiencias transitivas, de iniciativas 
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comunitarias de base que despois poderían ser replicadas masivamente cando a 
opinión pública puider xa aceptalas ou mesmo as reclamase activamente.

Un partido no goberno con este tipo de estratexia traballaría en contacto per-
manente pero discreto cos colectivos decrecentistas, transicionistas e ecoloxistas 
sociais do país partindo dunha premisa fundamental: estes colectivos son os que 
teñen razón, e aínda que o goberno non poida apoialos aberta e publicamente, lles 
facilitará todo o que estea na súa man e contribuirá a evitar un excesivo particula-
rismo ou descoordinación entre elas. 

Esta alianza entre os movementos e experiencias sociais á vangarda da trans-
formación civilizatoria (forzas transistema, chámanas Carpintero e Riechmann30) 
e un goberno de esquerdas, axudaría a multiplicar, protexer e interconectar as 
fendas abertas no capitalismo, por usar a expresión de John Holloway. Se despois 
o devir do colapso permite ir revelando as auténticas cores verdes profundas do 
goberno, ben; se se decide afondar nesta estratexia e transformala nunha estra-
texia liquidadora do Estado porque se ve que o contrapoder social que se alimentou 
agachadamente funciona e o Estado está a quebrar, tamén ben; e se non, e sobre-
vén unha fase acelerada de colapso ou algo sae mal na estratexia, ou o goberno 
perde o poder polas urnas ou polas armas, o movemento de base, a construción 
de contrapoder —máis ben penso que deberiamos chamalo neste caso copoder— 
terá avanzado de maneira moi importante e poderá facer aínda en boa medida de 
colchón á sociedade e de alternativa moi palpable ás envelenadas promesas da 
estrema dereita. 

Sería precisa unha concienciación moi fonda acerca da situación de colapso nos 
partidos de esquerda que puidesen gobernar cunha estratexia deste tipo, pois de-
berán aceptar a coexistencia con poderes populares en terreos considerados rigo-
rosamente exclusivos do Estado, como son a recadación de impostos, a emisión de 
moeda (ambos os dous concretados en sistemas de moeda alternativa á oficial), 
a educación (mediante sistemas de ensino público-comunitarios non estatais) ou 
a defensa e a seguridade cidadá (mediante patrullas comunitarias). Falamos por 
suposto dunha cesión (máis ben devolución) de soberanía que, non por progresiva, 
vai ser menos conflitiva. O reto está en facelo de maneira acordada e pacífica entre 
o poder estatal e os poderes comunitarios, idealmente nun proxecto estratéxico 
compartido de longo alcance a prol, principalmente, dunha acelerada resiliencia 
social.

As opcións dentro deste tipo de estratexia irían desde un apoio consciente da 
situación pero pasivo (“Sabemos o que hai, pero nós non podemos facer nada 
publicamente para non perdermos apoios no electorado; aínda así, imos deixar 
que vós actuedes por baixo do radar”) ata as máis activas (“Facilitarémosvos as 
cousas: só tedes que dicirnos qué podemos facer para vos axudar, sempre e cando 
non comprometa as nosas políticas publicamente coñecidas”). En todos os ca-
sos a estratexia non está exenta de incorrer en numerosas contradicións entre 
as dúas pólas da estratexia dual, en choques de políticas de sentido oposto entre 
a esquerda no goberno e os movementos sociais pola transición/resiliencia, e de 
feito son moi probables, como demostra o caso cubano de adaptación á falta de 

30 Riechmann & Carpintero: “¿Cómo pensar las transiciones postcapitalistas?”, op. cit.
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petróleo e outras materias críticas no seu Periodo Especial31. E, como sucedeu 
en Cuba, probablemente o que viviremos será o desenvolvemento máis ou menos 
improvisado de mecanismos de adaptación social para a supervivencia, máis que 
un planificado cambio de paradigma.

Aínda que non é pretensión deste libro ofrecer un receitario de medidas para a 
necesaria transición poscrecemento, pois xa o temos feito noutros lugares32, si 
que me gustaría enumerar a modo de exemplo e sen pretensións de exhaustivi-
dade, algunhas das medidas facilitadoras que poderían formar parte desta es-
tratexia e que xuntei no Anexo II. Compoñen todas elas unha batería de medidas 
discretas que calquera goberno de esquerdas debería poder pór en práctica sen 
moita dificultade e sen causaren demasiada lea nin nos medios de comunicación 
nin coa oposición, sobre todo se se saben vender como medidas de aforro ou de 
promoción do emprego, e que facilitarían de maneira importante unha transición 
social liderada paralelamente polos movementos sociais. Por descontado, unha 
estratexia franca abordaría moitas máis medidas ca esas, e de máis profundo e 
rápido impacto.

Estratexia liquidadora do Estado: tomar o poder para o 
disolver

Esta estratexia, que xunto coa anterior pasivo-facilitadora podemos chamar de 
tipo dual33, consistiría en facerse co poder nas institucións centrais do Estado 
(goberno central e gobernos autonómicos) co fin principal de acometer unha diso-
lución do seu poder nas entidades locais (estatais ou comunitarias)34. Este labor 

31 Remítome ao epílogo sobre como Cuba se adaptou socialmente ao seu particular e adiantado Peak 
Oil na Guía para o descenso enerxético. Tamén o antropólogo Emilio Santiago Muíño analiza a adap-
tación cubana nunha tese doutoral aínda inédita (Opción Cero. Sostenibilidad y socialismo en la Cuba 
post-soviética: estudio de una transición sistémica para el declive energético del siglo XXI). Santiago Muí-
ño adoita salientar a relevancia que ten a experiencia político-social cubana do Periodo Especial 
para este tipo de estratexias (vid. tamén o seu libro de próxima publicación Rutas sin mapa, Premio 
Catarata de ensaio 2015).

32 Por exemplo no noso documento Propostas de política a nivel galego para afrontarmos o Teito do petró-
leo (Peak Oil) dirixidas a todas as formacións políticas que se presentaren ás eleccións do 21/10/2012 ao 
Parlamento de Galiza dispoñible en http://www.vesperadenada.org/2012/09/14/programa-de-gober-
no-para-galiza-afrontar-o-teito-do-petroleo -propostas-de-vespera-de-nada/ ou o apartado de me-
didas municipais incluído na Guía para o descenso enerxético e agora ampliado en http://municipios.
pospetroleo.com

33 O concepto de estratexias duais, nas que non se xoga todo a unha carta e se confía en facer algo 
útil para a transición desde as institucións mentres se constrúe a súa alternativa desde baixo, está 
sendo manexado expresamente desde 2014 por xente coma Jorge Riechmann (Izquierda Anticapi-
talista) ou Emilio Santiago Muíño (transicionista libertario; vid. o seu libro ¡No es una estafa! Es una 
crisis (de civilización)), e desde os seus comezos pola asociación Véspera de Nada por unha Galiza sen 
petróleo. Riechmann descríbeas a partir da imaxe recorrente do Titanic: “intentar maniobrar con 
alguna habilidad el Titanic que inexorablemente va a hundirse, pero no con la expectativa de evitar el 
naufragio, sino sólo de crear mejores condiciones para el salvamento de los pasajeros. Y comenzar 
ya a construir más botes salvavidas, y a organizar las formas de cooperación solidaria que pueden 
reducir los costes del naufragio.” (“Transiciones y colapsos”, op. cit.)

34 No nº 0 da revista 15/15\15 podemos atopar unha visión do que pode ser ese proceso, asinada por 
Jordi Solé Ollé e situada en Catalunya nun posible futuro non moi lonxano: “Un pas més en el camí 
cap a la ‘Nova República’, aprovat al Parlament”.
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de disolución ou demolición controlada do Estado35 pode ser progresivo ou máis ou 
menos brusco, e consistiría nunha descentralización radical de todas as compe-
tencias do Estado, ou da súa inmensa maioría, se cadra conservando unha mínima 
estrutura central para a coordinación de políticas entre as entidades locais, que 
poderían ser de ámbito comarcal ou municipal. 

Cabería calificar esta estratexia —cuxo resultado estaría moi achegado á proposta 
do Simpler Way de Trainer— de libertaria pois o seu fin é liquidar —iso si, desde 
dentro— un Estado que se considera innecesario e mesmo un lastre para unha 
situación de escaseza enerxética permanente. Non por casualidade o Estado nace 
co medre das dispoñibilidades enerxéticas das civilizacións que se foron suce-
dendo ao longo da historia, e esa estrutura foi medrando en complexidade e con-
secuentemente en demanda enerxética a medida que se dispuña de máis e máis 
recursos36. Se agora os recursos —primeiramente o enerxético e despois, a raíz 
deste, os materiais— van estar moito menos dispoñibles, resulta razoable pensar 
en que as estruturas estatais do nivel de complexidade que viñemos coñecendo na 
Era da Enerxía Fósil, chegue un momento no que deixen de ser viables. Resulta, 
polo tanto, urxente planificar a súa desmontaxe controlada para evitar así que 
colapse de maneira caótica, ou peor: que acabe acaparando para a súa propia 
subsistencia, os recursos que precisa o resto da sociedade e aumentando así, pa-
ralelamente, a vulnerabilidade e dependencia do pobo37 (escenario ecototalitario). 

Se falamos de que vai ser preciso reducir o consumo global das sociedades ac-
tualmente industrializadas occidentais ata nun 85%38, e o Estado teima en manter 
os seus niveis actuais, iso terá como consecuencia que se privará ao resto da 
sociedade mesmo dese escaso 15% de dispoñibilidade enerxética. En consecuen-
cia, para que as comunidades e os individuos poidan dispor do máximo de enerxía 
posible dentro do futuro contexto de escaseza, o Estado debería reducir ao máxi-
mo o seu consumo e, xa que logo, a súa complexidade e alcance, pois compite cos 
propios cidadáns por eses recursos escasos. Ese uso de recursos é moitas veces 
simplemente para autoperpetuarse e non para fornecerlles de servizos a eses 
cidadáns que, mediante fórmulas de autosuficiencia local autoxestionaria, poden 
moi ben prestarse a si mesmos servizos equivalentes con moito menos consumo 
e a partir de fontes renovables. Se cadra non é unha perspectiva moi afastada 
de propostas coma a do socialismo autoxestionario e mais a do municipalismo 
libertario, ou da realidade que está xa a construír o confederalismo democrático 
do Curdistán. 

Dentro desta estratexia postindustrial, poscapitalista e consecuentemente pos-
testatal, podería incluirse o que comezamos hai algúns anos a deseñar nunha 

35 O cal non deixaría de ser tremendamente irónico, case diriamos unha vinganza da historia, despois 
de o Estado reconverter/desmantelar a agricultura labrega, despois de reconverter/desmantelar 
numerosas industrias... que agora nos tocase a nós reconvertelo a el! 

36 Tainter: The collapse of complex societies, op. cit., e Fernández & González: En la espiral de la energía, 
op. cit.

37 Joám Evans: “Se nos deixamos levar, espera-nos o totalitarismo” (Entrevista V de presentación da 
Guía para o descenso enerxético).

38 Acerca desa cifra remítome ás referencias que damos na Guía para o descenso enerxético, ou aos 
diversos traballos de Ted Trainer.
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pequena organización política denominada D3 no sentido de aproveitar as canles 
da pseudodemocracia representativa actual para instalar de facto un sistema de 
democracia directa orientado a39:

1) Liberar os medios de comunicación (nomeadamente os públicos), póndoos 
en mans directas dos cidadáns (socialización) mediante unha lei específica 
de medios que promovese  a masiva creación paralela de novos medios 
cidadáns.

2) Utilizar os medios telemáticos actualmente dispoñibles (Internet e te-
lefonía móbil, especialmente) para instaurar un sistema de democracia 
directa, complementada fortemente con mecanismos low-tech, sobre todo 
a nivel local, para unha máxima resiliencia do sistema nun contexto de 
colapso enerxético-tecnolóxico.

Segundo as análises que fixéramos a partir da IV asemblea deste antipartido, unha 
vez postos en práctica eses dous puntos sería factible a mudanza radical de para-
digma, mesmo incluíndo o desmantelamento do Estado, sempre e cando —claro 
é— se puidese realizar a tempo e coa extensión precisa un labor de pedagoxía so-
cial, sostida polos devanditos medios democratizados (punto 1), acerca do colapso 
civilizatorio, e un imprescindible decrecemento que os cidadáns deberían tomar 
nas súas propias mans (punto 2). 

Por que desde una ideoloxía directodemócrata40 coido que é preciso desmantelar o 
Estado? Chegamos a esa conclusión a partir da constatación da máis que previsi-
ble desaparición dos ubicuos medios telemáticos que farían posible na actualida-
de —cando menos na teoría— o goberno dun Estado complexo e extenso mediante 
métodos de deliberación e votación online. É dicir, se chegase a trunfar a estratexia 
troiana41 que veu propondo D3, e se utilizaren os parlamentos para levar directa-
mente a decisión do pobo ás accións de goberno e ao proceso lexislativo, grazas a 
Internet e á ubicuidade da telefonía móbil, pero máis tarde —ao longo do proceso 
de colapso civilizatorio industrial— esas tecnoloxías deixasen de estar dispoñibles 
progresivamente para máis e máis sectores da sociedade... estariamos fronte a un 
grave problema, pois cada vez sería un sistema aberto a menos xente ao se perde-
ren as canles de participación. Polo tanto, xa aceptamos que tras a desaparición 
—ou importante diminución da dispoñibilidade— deste tipo de tecnoloxías, a única 
democracia directa tecnicamente factible sería a local, é inevitable concluír que 
faría falla disolver o Estado en unidades locais que fosen xestionables mediante 
mecanismos non-tecnolóxicos de democracia directa, isto é, mediante asembleas 
locais. Aí estariamos nun punto de chegada semellante á democracia parroquial 

39 http://www.d-3.info

40 A idea básica en Democracia Directa Dixital (D3) é que desde o momento en que a tecnoloxía permite 
que a democracia sexa directa a todos os niveis (e non só o local), o sistema representativo deixa de 
estar xustificado e mesmo non pode ser calificado de autenticamente democrático: só é democracia 
se for directa. A mencionada IV asemblea tivo lugar no verán de 2011. A partir do ano 2012 a nosa 
minúscula organización —creada en 2006— entrou, por diversos motivos, nunha parálise da que 
non se deu recuperado.

41 Coma o cabalo de Troia, pretende ser un vehículo para introducir a democracia directa dentro das 
institucións representativas actuais.
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que propón na Galiza o Partido da Terra, ao municipalismo libertario de Murray 
Bookchin, o que se está a experimentar no Curdistán ou en Chiapas, ou o sistema 
organizativo confederal proposto por Ted Trainer no seu libro The Transition to a 
Sustainable and Just World. En realidade sería algo semellante ao que se viveu 
non lonxe de nós nos municipios libres do anarcosindicalismo na Revolución Es-
pañola de 1936-37, pero coa consciencia ecosocialista e ecofeminista dos límites. 
Esta dirección que apunto como unha das posibles estratexias máis interesantes 
consistiría, en resumo, na extensión masiva do modelo autoxestionario mediante 
un pacto de longo alcance cun Estado en decrecemento controlado directamente 
polo pobo. Se cadra estamos a percibir xa o xermolo dese decrecemento autoxes-
tionado complementario dun Estado en falencia en experiencias na Cataluña ou na 
Grecia. Así, fainos ver Giorgos Kallis que42

(…) podemos inspirarnos en el pensamiento de Illich para hacer lo que varios 
colectivos están haciendo hoy en Barcelona, es decir, auto-organizarse para com-
plementar los servicios públicos vitales, desde la provisión de alimentos, el cuidado 
de niños y la educación, hasta la  asistencia primaria de la salud (ver Cooperativa 
Integral Catalana, Aurea Social, COS). Estos proyectos no tienen porque demoler 
el Estado y cumplir el sueño de Milton Friedman, como sugiere [Vicenç] Navarro 
que hacen las teorías de Illich. No sabemos que Illich haya hecho nunca un elogio 
de Milton Friedman. Por el contrario, estos proyectos pueden apoyar al Estado me-
diante la participación de los ciudadanos en los servicios, en lugar de  externalizar 
y privatizar. 

Finalmente paréceme pertinente advertir de que neste tipo de estratexia sería 
preciso vixiar moi atentamente que o espazo social, económico e político que for 
liberando o Estado industrial que desmantelásemos/reformásemos integral e 
decrecentistamente, non fose ocupado polo mercado capitalista e as súas for-
zas directoras. É dicir, o que propoño non é precisamente a Big Society da dereita 
británica nin os soños húmidos dos libertarios de dereita estilo Tea Party. Pero 
haberá, seguramente, quen tentase levar a auga cara a eses muíños se algo se-
mellante a este estratexia se puxer en práctica.

Negacionismo: aquí non pasa nada que non se amañe coas 
receitas de sempre

Esta sería a non-estratexia que por defeuto adoptan inicialmente case todas as 
esquerdas. Non hai ningún problema, din, ou de o haber, ten solución sen mu-
darmos de paradigma civilizatorio. Ou sexa, que podemos seguir a medrar dentro 
dun modelo industrial, e o único que importa é mudar a dirección capitalista dese 
modelo por outra non-capitalista. Desde logo esta é unha estratexia inconscien-
temente suicida, xa que expón a esquerda á súa desaparición dentro do proceso 
de colapso progresivo, e a que lle abre as portas de par en par ao fascismo. Non 
me vou deter máis nela, pois é a que veño analizando e criticando ao longo de todo 
este libro.

42 Kallis: “Malentendiendo...”, op. cit.
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as estratexias dos movementos sociais pola transición 
pospetróleo

Ás devanditas estratexias das formacións políticas de esquerda, dentro dunha ne-
cesaria realimentación mutua que sempre se lles reclama, debemos responder as 
organizacións sociais que pulamos por esta profunda transformación ecosocial, 
se queremos sumar e procurar a confluencia. Isto é algo no que aínda non adoita-
mos pararnos moito a pensar os/as activistas do colapso, xa que nos centramos 
obsesivamente en facer chegar a mensaxe á sociedade —e, en especial, aos par-
tidos políticos—, incorrendo no erro estratéxico e de concepto que caracterizou 
historicamente ao movemento ecoloxista, como xa apuntei: pensar que o simple 
coñecemento activará o cambio. Polo tanto, espero que o que neste libro expoño 
sexa tamén de utilidade para repensarmos a nosa estratexia entre as persoas que 
divulgamos esta cuestión e nos esforzamos porque sexa incorporada ás axendas 
políticas locais, nacionais e internacionais.

Poderiamos resumir as posibles adaptacións estratéxicas que adoptarmos nos 
nosos pequenos colectivos activistas, en función da estratexia que adoptaren os 
partidos e a etapa desas estratexias na que se atoparen:

Estratexia dos 
partidos de esquerda Estratexia de resposta nos movementos sociais

Falta de 
concienciación 
sobre o colapso / 
negacionismo

•	 Pór énfase da pedagoxía e na divulgación.

•	 Promover que a xente de esquerda se una ás experiencias transistema.

•	 Criticar coa máxima contundencia a inviabilidade das políticas 
clásicas da esquerda.

•	 Solicitar contactos e reunións para estimular a mudanza de estratexia, 
apuntando a aquelas que sexan máis factibles/interesantes para os 
partidos de esquerda. As xuntanzas serían tanto coas cúpulas como 
coas bases.

•	 Debater publicamente sen perder de vista que son potenciais aliados, 
sen hostilidade. Salientar puntos de coincidencia sen esquecer a 
importancia das diverxencias e a necesidade de ser tallante nas 
cuestións fundamentais.

•	 Advertir sobre as graves consecuencias para a súa propia 
supervivencia como partidos de persistir no negacionismo.

•	 Non perder de vista que a realidade biofísica nos acabará dando a 
razón.

•	 Promover o entrismo ecolóxico nestas organizacións, apoiando os 
sectores minoritarios decrecentistas e estimulando o debate interno 
sobre estas cuestións.

•	 Loitar por superar as resistencias ideolóxicas, culturais e cognitivas.

Estratexias francas

•	 Pular porque se adopte o modelo franco ilusionante.

•	 Sinalar incoherencias programáticas e discursivas.

•	 Máximo apoio na elaboración de programas e na súa posta en marcha.

•	 Máximo apoio mediante un intenso labor de concienciación social e a 
prol dunha profunda mudanza cultural de tipo ecosocial.
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Estratexias 
hipócritas

•	 Pular porque se adopte a de tipo pasivo-facilitador, salientando as 
súas vantaxes e a doada posta en práctica.

•	 Apoiar electoralmente de xeito máis ou menos crítico, e sen desviar 
excesivas forzas cara á vía electoral.

•	 Vixiar as medidas adoptadas, se a esquerda finalmente gobernar, para 
evitar as grandes contradicións na medida do posible.

•	 Demandar que se adopten grandes cambios estruturais útiles para a 
transformación postcrecemento43.

•	 Adoptar unha actitude construtiva e posibilista. Buscar puntos de 
acción común.

•	 Combinar freos de emerxencia desde riba con xermolos de 
sustentabilidade e resiliencia desde baixo.

Estratexia 
liquidadora do 
Estado

•	 Dar máximo apoio e colaboración.

•	 Traballar estreitamente no proceso de construción de alternativas 
desde a sociedade: localidades en transición, cooperativas integrais / 
CDCs, retorno ao campo, ecoaldeas, centros para a resiliencia, etc.

Estratexias duais

•	 Contribuír a acadar as maiores cotas de poder institucional posible.

•	 Loitar pola democratización das institucións e a conservación dos 
bens públicos.

•	 Recoñecer os límites da acción institucional e reclamar tolerancia 
e apoio dos gobernos amigos para coas nosas formas de 
experimentación social comunitaria postindustrial/poscapitalista.

•	 Asumir que haberá un grau maior ou menor de incoherencia por parte 
das políticas públicas que defenda ou poña en marcha o goberno de 
esquerdas.

•	 Non permitir que a concertación coas institucións desvíe o esforzo 
principal da construción de alternativas ao capitalismo-industrialismo 
desde baixo.

43

En absoluto quero con isto dicir que os movementos sociais debamos movernos 
unicamente ao ritmo que marquen os partidos coas súas viraxes ou inercias ao res-
pecto desta cuestión, nin deixarnos manipular inxenuamente polas súas axendas 
electorais —que ben poderían chegar a usar simplemente como slogan de moda 
certos conceptos, sen asumilos en absoluto— e moito menos deixarnos cooptar ou 
entrar no mercadeo de acordos para a incorporación cosmética e superficial de 
determinados conceptos ou medidas nos programas electorais en troca dun apoio 
explícito nas eleccións. O que pretendo expor é a necesidade de adaptarmos mu-
tuamente as nosas perspectivas, dunha maneira dinámica e dialéctica, a medida 
que se abran posibilidades por unha e outra banda. 

43 Paréceme necesario apuntar algúns deses posibles cambios, a partir dos que ten enumerado Emilio 
Santiago Muíño: defensa de certas coberturas públicas, forte redistribución da riqueza, ruptura con 
entidades e revisión de tratados internacionais que condicionan a política económica –euro, OMC...–, 
auditoría da débeda, democratización de todas as institucións do Estado e dos medios de comunica-
ción, protección do medio natural e rural, defensa dos sectores produtivos agro-gandeiro-pesquei-
ros, promoción da agroecoloxía e dunha sustentabilidade real en todos os ámbitos, etc.
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Debo denunciar tamén como un erro estratéxico a opción dalgunhas persoas nos 
movementos poscrecemento de descartar a acción institucional e a que bote man 
dunha colaboración máis ou menos táctica ou estratéxica cos partidos de esquer-
da, aínda que só for pola simple e innegable razón pragmática de que por medio 
delas se pode alcanzar un maior número de persoas ca sen elas. É algo parecido á 
nosa relación cos medios de comunicación de masas: sabemos que están en mans 
do poder económico e condicionadas por numerosos factores contrarios á nosa 
mensaxe, pero aínda así non renunciamos á nosa relación con eles, a conceder en-
trevistas, a publicar artigos, a usalos de altofalante social sempre que puidermos. 
Aínda que saibamos que moitas veces a aparición nos medios supón unha trampa 
na que buscan que xoguemos o seu xogo, e nos sometamos aos seus intereses, 
totalmente opostos aos nosos. No caso das formacións políticas, a nosa escolla 
debe ser semellante: como máximo conseguiremos unha acción político-social 
concertada, e como mínimo a nosa influencia neles poderá conseguir algúns 
titulares, algunhas declaracións públicas, manifestos, comunicados de incorpo-
racións programáticas parciais destes conceptos, etc. que poden parecernos moi 
escasos froitos en si mesmos pero que abren, sen dúbida, novas fendas no muro 
mediático44. Adicionalmente, implican convites, portas abertas, desculpas para 
debatermos con eles e demandármoslles coherencia e máis avances. Nese sen-
tido teño que disentir firmemente da postura dalgúns transicionistas libertarios 
coma Ted Trainer que opina que “arrebatarlle o control do Estado á clase dirixente 
non é de ningunha axuda á hora de elevar o nivel de concienciación das bases”45. É 
moi importante esta acción de comunicación social, non só porque abra o camiño 
a esa mudanza de conciencia social maioritaria á que algúns políticos condicio-
nan a súa coherencia decrecentista/transicionista/ecosocialista, senón porque 
é necesario tamén para vacinar ante os cantos de serea do populismo fascista 
que con toda probabilidade nos agarda á volta da esquina. Ter escoitado falar do 
Peak Oil, da fin do crecemento, de que esta civilización non pode continuar, aínda 
que non sexa a mensaxe predominante, aínda que non se alcance a comprender 
na magnitude que tén para as nosas vidas individuais, familiares e sociais, pode 
supor nin máis nin menos có mastro ao que nos aferrar como sociedade para 
resistir ese canto mortal que nos atraia a solucións totalitarias e insolidarias con 
melodías que prometan recuperar o nivel de vida perdido ou salvarnos nosoutros 
á custa dos demais.

En relación ao que podemos esperar das formacións políticas, podemos separar 
por unha banda o que é esta función pro-divulgación do que é a función propostiva 
(de goberno ou lexislativa), tal como me apunta o compañeiro Ramom Flores46, 
quen opina que

nom se lhe pode pedir a nengum partido que queira governar que se apresente 
com um programa nidiamente decrescentista. Que é o que si podem fazer os parti-
dos com poder político?. Dar-lhe visibilidade a problemática do consumo excessivo 

44 Un pequeno exemplo sería o meu artigo “Que propoñen facer as distintas candidaturas co ‘Peak 
Oil’?”, Praza Pública (19/05/2014).

45 Trainer: “A Limits to Growth Critique...”, op. cit.

46 Com. pers., 05/02/2015.
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de recursos, tentando despartidizar o estudo do problema —promovendo a dis-
cussom pública por parte de científicos/técnicos—. Evidentemente as soluções aos 
problemas já é umha questom onde tem muita mais importância os posiciona-
mentos políticos.

Tendo iso en mente resulta pouco defendible a promoción do abstencionismo elec-
toral que algunhas persoas e colectivos defenden dentro deste movemento, no-
meadamente desde o campo libertario. Sen termos en conta outros argumentos 
clásicos en contra deste suposto abstencionismo activo, aínda que só fose porque 
depositando unha papeleta nunha urna co nome dunha das formacións de es-
querda máis conscientes do Peak Oil estamos axudando a que ese tema consega 
aínda que só for algún titular, algunha declaración ou acción nun parlamento ou 
nun concello, paga ben a pena o acto de votar. Estamos nun momento demasiado 
crítico e temos que vencer unha barreira mediática demasiado poderosa como 
para permitirnos o luxo de renunciar a unha ferramenta por pequena e deturpada 
que sexa. Está bastante claro que co noso voto non imos traer a revolución, pero 
tampouco a imos traer se renunciamos tan alegremente ás poucas ferramentas 
de que dispoñemos. En consecuencia, eu defendo un voto crítico ás formacións 
que consideremos máis van facer pola necesaria transformación desde as institu-
cións e desde o espazo de que dispoñen nos medios de comunicación, pero con-
siderándoo simplemente un mecanismo máis, moi secundario, se se quer, pero 
sen dúbida valioso. E, por suposto, se temos concertado unha estratexia franca ou 
pasivo-facilitadora cunhas determinadas formacións de esquerda, non tería senti-
do non as apoiar tamén no xogo electoral co simple exercicio de depositarmos un 
voto crítico e vixiante.

Mais tamén cómpre sermos realistas, construtivos, fuxir do habitual sectarismo 
propio de moitas esquerdas, así como evitarmos a frustración derivada dunhas 
excesivas esperanzas de conversión nas forzas políticas que só pode levar a fondas 
decepcións a curto prazo que dificulten a converxencia de proxectos no medio 
e longo prazo. Esa converxencia ou alianza estratéxica, moitos considerámola 
imprescindible nun contexto como o actual, no que non podemos permitirnos o 
luxo do purismo e de rexeitarmos aliados, por moi críticos que formos con eles, 
sobre todo na medida en que a suma (ou multiplicación) de forzas permita, nunha 
primeira e fundamental instancia, recuperar capacidade de decisión fronte a ins-
tancias internas e externas que usurpan as capacidades democráticas dun país. 
Constata Yayo Herrero que47

Existe una enorme distancia entre la dureza de la ofensiva neoliberal y la creciente, 
pero aún embrionaria, movilización social. Existe a nuestro juicio, un enorme des-
nivel entre la brutalidad de los ajustes que vivimos y la capacidad para hacerles 
frente. Hoy nos falta poder político para forzar las transiciones. 

Parece lóxico pensar que as formacións políticas de esquerda poden mellorar 
nalgo a situación que se padece a moitos niveis e en moitos lugares, con respecto 

47 Yayo Herrero: “Reconocer la interdependencia”, Decrecimiento.info (02/01/2015). É un extracto do 
seu artigo “Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenibel”, Revista de Economía 
Crítica, nº16 (segundo semestre de 2013).
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ao que farían forzas da dereita, e que poden ofrecer nese sentido algún tipo de 
avances48. Pero nesa procura dun poder político, como  advirte Emilio Santiago, hai 
que evitar incorrermos en inxenuas confianzas49:

me parece ingenuo por nuestra parte pretender que gente ha apostado por jugar 
al juego de tomar el poder [por vía electoral] con las reglas que este juego tiene 
(entre las que encuentra ofrecer soluciones rápidas a una sociedad infantilizada 
(...) sean, en su discurso público, todo lo contundentes que podemos ser nosotros. 

E explica que iso sucede mesmo no caso en que a presenza da esquerda no gober-
no no dependa das dinámicas electorais de estilo burgués-occidental:

En mi último viaje a Cuba, estudiando la adaptación cubana del Periodo Especial, 
una importante ambientalista cubana responsable de la promoción de la agri-
cultura urbana me explicó algo que me hizo pensar mucho: el gobierno no podía 
asumir una política oficial de rechazo al modelo de desarrollo occidental, porque 
hubiera supuesto un estallido social. Pero lo que sí permitió fue dejar hacer, que 
se experimentase con alternativas sostenibles. Y algunas las apoyó decididamente 
(otras en absoluto, frente a una imagen muy idealizada del caso cubano que tene-
mos fuera). Quizá sea algo de lo que podamos extraer algunas lecciones sobre que 
cabe esperar de gente en un gobierno.

Podemos imaxinar que se iso é así nun sistema coma o cubano, nas pseudemo-
cracias mediáticas coma a nosa sucedería dunha maneira aínda máis exacerbada. 
E non só porque nelas os medios de comunicación determinen en boa medida a 
formación da opinión pública que determina á súa vez os resultados electorais, 
senón porque tamén os propios expertos que moitas veces definen as vías do po-
sible para os gobernos en áreas como a economía, e enerxía ou o medioambiente, 
acaban estando tanto ou máis condicionados pola realidade transmitida por eses 
medios có público en xeral. Como advirte Pedro Prieto: “es como el terrorífico 
juego de espejos de Orson Welles en La dama de Sanghai”, e a mensaxe dos pro-
pios medios acaba realimentada pola opinión dos expertos nos que confía a clase 
política50. Así que a realimentación mediática da desinformación e o “pensamento 
de grupo” ao que dá lugar se converten nun factor ineludible para saírmos desta 
situación de bloqueo social-cultural e da deriva civilizatoria cara ao colapso51. Non 
podemos perdelo de vista.

Como nos veñen lembrando moitos autores desde a irrución dos sistemas mo-
dernos de propaganda (o marketing, a TV) despois da Segunda Guerra Mundial, os 
medios de comunicación son o campo de batalla onde se enfrontan as ideas polí-
ticas, de maneira permanente, acotío, e polo tanto moito máis profunda e efectiva 
que nas citas electorais cuatrianuais, absolutamente condicionadas polas men-
saxes trasmitidas por estes medios. Así, compre reflexionarmos tanto desde os 

48 John Holloway: “Podemos o Syriza pueden mejorar las cosas...”, op. cit.

49 Citado novamente por Riechmann en “Transiciones y colapsos...”, op. cit.

50 Mensaxe de email enviada á lista de correo do colectivo Última Llamada, 08/11/2014.

51 Aquí tamén é moi relevante a análise desde a dinámica de sistemas: vid. Marga Mediavilla “Matar 
para sobrevivir...”, op. cit.
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movementos sociais coma desde a forzas políticas con pretensións institucionais, 
sobre conceptos estratéxicos coma os da guerrilla da comunicación52, a comunica-
ción non verbal senón mediante esquemas para comprendermos a complexidade 
da nosa civilización e as múltiples conexións do ser humano coa biosfera53, e sobre 
o abandono de significantes baleirados do seu significado político54. Repetireino 
unha vez máis: a loita por sobrevivirmos ao colapso é, sobre todo, cultural. E a 
batalla semiótica, unha das máis decisivas desa guerra.

Nesa batalla debemos implicar —así como no conxunto das estratexias que coi-
demos cómpre adotarmos— non só as formacións políticas de esquerda senón 
outros movementos sociais con meirande presenza social cós nosos e que, na 
súa maioría, tampouco son plena ou minimamente conscientes da situación de 
colapso na que entramos, e cos que habería que aplicar parecidas estratexias 
ás que vin describindo ata aquí e ás que tamén lles podemos aplicar moitos dos 
fallos de concepto e sesgos cognitivos descritos para o caso dos partidos. Penso 
concretamente en: sindicatos, movemento ecoloxista, activistas do mundo rural, 
activistas da cultura e os saberes tradicionais, activistas en defensa dos servizos 
públicos, defensores da mobilidade sustentable, activistas pola saúde, activistas 
veciñais, etc. Todos estes movementos sociais son aliados imprescindibles para 
esta Gran Transición civilizatoria, e o noso labor de comunicación e didáctico con 
eles debe ser o fundamento tanto para a transformación desde baixo como para 
apoiar as alianzas cos partidos con posibilidades de gobernar por riba.

Para rematar este extenso apartado, a partir dunhas avaliacións da táctica en-
trista ou de influencia desde dentro que facía recentemente Florent Marcellesi, 
hei de advertir de que esas propostas de “introducir o relato ecoloxista dentro 
do relato xeral” das formacións políticas, que asumen que o “relato maior” vai 
ser permeable dabondo para deixarse influír ou guiar polo “relato menor” para 
encher de contido significantes baleiros (o exemplo sería Podemos) con propostas 
de ecoloxismo estrutural, adoitan rematar mal, como apunta o eurodeputado de 
Equo que xa pasou nas últimas dúas décadas “con algunhas estratexias ecoloxis-
tas fallidas dentro de IU e PSOE”55. Riechmann pregúntase tamén por qué había 
saír ben agora a estratexia fracasada dos partidos verdes que foron xordindo 
desde a década de 1970, ou un novo “populismo ecoloxista” e formula unha nova 
interrogante de fondo56:

El problema del ecologismo ¿es su extremismo poco posibilista, reacio al prag-
matismo, que queda prendido en el ‘todo o nada’? ¿O más bien se han cedido 
demasiadas posiciones, y una parte sustancial del movimiento, en los últimos tres 
decenios, se ha desnaturalizado deslizándose hacia el ambientalismo capitalista?

52 Grupo autónomo A.F.R.I.K.A., Luther Blisset & Sonja Brünzels (2000): Cómo acabar con el mal. Manual 
de Guerrilla de la Comunicación, Virus.

53 Defendida, entroutros, polo casal Odum en A Prosperous Way Down, op. cit., p. 7.

54 César Caramês: “Povo em armas. Significantes, tácticas e cousas dessas”, Praza Pública 
(26/01/2015).

55 Noutro correo electrónico transmitido na lista de Última llamada, 28/12/2014.

56 Na mesma lista, 31/12/2014.
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O propio Marcellesi remata advertindo, nun artigo no que amosa o seu apoio críti-
co a Syriza co gallo da cita electoral de xaneiro de 201557:

Digámoslo claro: no queremos más promesas electorales que no se cumplen y 
donde el programa lo aguanta todo. Los conflictos y causas socio-ecológicos no 
son secundarios, son la gran contradicción de este siglo XXI. Así que el apoyo no es 
incondicional, ni indefinido. Se basa más bien en la voluntad de tender puentes y 
construir convergencias de futuro hacia la imprescindible Gran Transición ecológi-
ca, justa y democrática a nivel local y europeo.

E pola súa banda John Holloway, moi crítico coas posibilidades dunha acción 
concertada deste tipo, identifica un problema de fondo para a conciliación dos 
estratexias desde baixo (comunitarias) e desde riba (estatais)58:

Espero sinceramente que Podemos y Syriza ganen las elecciones, porque eso 
cambiaría el caleidoscopio actual de las luchas sociales. Pero mantengo todas 
mis objeciones con respecto a la opción estatal. Cualquier gobierno de este tipo 
implica una canalización de las aspiraciones y de las luchas dentro de conductos 
institucionales que necesariamente tienen que buscar la conciliación entre la rabia 
que estos movimientos expresan y la reproducción del capital. Porque la existencia 
de cualquier gobierno pasa por fomentar la reproducción del capital (atrayendo 
inversión extranjera o de otra forma), no hay otra. Esto implica inevitablemente 
participar en la agresión que es el capital. Es lo que ya ha pasado en Bolivia o Vene-
zuela y será también el problema en Grecia y España.

Por suposto que con todo isto tan só chego a deixar bosquexada a cuestión estra-
téxica, e deben ficar importantes preguntas por responder: deben os movementos 
poscapitalistas tentar influír para que se adopte a estratexia franca dura e só acep-
tar as estratexias hipócritas como opción B? Que realimentacións se darían entre 
diferentes forzas de esquerda que adoptaren diferentes estratexias nun mesmo 
país e momento histórico? 

Un esquema de influencias mutuas e o papel do ensino

Para podermos comprender dunha maneira máis integral as influencias que se 
poderían dar neste proceso de cambio social entre os diversos axentes sociais, 
económicos e políticos, quero completar os apartados anteriores cun esquema 
que tenta representar as relacións e as posibilidades que existen no caso de par-
tidos de esquerda que estean na oposición e no goberno:

57 Marcellesi: “Tres tesis desde la ecología política...”, op. cit.

58 Holloway: “Podemos o Syriza pueden mejorar las cosas...”, op. cit.
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Fig. 8: Esquema de influencias / fluxos de información entre os diferentes elementos do sis-
tema social. As liñas son máis grosas canta maior é esa capacidade de influencia. Se entre 
dous elementos non existe conexión directa no esquema non quere dicir que non exista fluxo 
de información e influencia senón que non considero que sexa suficientemente relevante aos 
efectos dos mecanismos analizados. As liñas máis negras representan o camiño que podería 
seguir a información precisa para a transformación do sistema.

Neste caso obsérvase cómo, ao influír sobre un partido no goberno das insti-
tucións, se aproveita o amplo influxo deste sobre outros elementos críticos do 
sistema e se producen importantes realimentacións a través dos medios de co-
municación e do electorado, por exemplo. Porén, se se renuncia á vía de influencia 
sobre o Estado por medio dos partidos políticos, fican desactivadas as influencias 
marcadas cun asterisco e a transformación resulta máis custosa. Aínda así, non 
podemos perder de vista, como recoñece mesmo unha persoa implicada desde hai 
décadas na política institucional como é Xosé Manuel Beiras, que “as transforma-
cións históricas nunca parten das institucións, senón da cidadanía”59.

Moi probablemente nese esquema falte un elemento de grande importancia, como 
é o sistema educativo, que contribúe á formación de valores e antivalores nos 
cidadáns, aínda que o seu efecto é máis a longo prazo e de características seme-
llantes ao dos medios de comunicación & produción cultural, e por iso prescindín 
de incluílo. Ted Trainer é un dos autores que máis fincapé fai na necesaria trans-
formación nun sentido profundo dos actuais sistemas educativos nas sociedades 

59 Xosé Manuel Beiras: Discurso na clausura da I Asemblea Nacional de Anova (xuño de 2013): https://
www.youtube.com/watch?v=Am-5xtaSzH8#t=23m08s
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industrializadas, como paso imprescindible na creación dunha nova sociedade 
máis xusta e resiliente60. Tamén nos advirte Begoña de Bernardo que “un dos pia-
res fundamentais [da transformación ecosocial] reside na educación” e engade o 
papel do ensino na fonda transformación ética e cultural que precisamos61:

o sistema educativo é un engranaxe fundamental na transmisión dos valores que 
lle interesan ao sistema, pero nunca, nin desde a esquerda nin desde a dereita, se 
ten cuestionado o fondo do sistema educativo; é dicir, ninguén fala de acometer 
unha reforma en profundidade, encamiñada a formar persoas que saiban pensar, 
con espíritu crítico, capacitadas para elexir en liberdade e para ser felices a través 
do ser e compartir e non do ter. Se isto o completamos coa alienación que favore-
cen os medios de comunicación de masas —a televisión sobre todo, que ao igual 
que o sistema educativo, promove a pasividade (...)—, temos o caldo de cultivo 
perfecto para o sistema económico capitalista: persoas alienadas e pasivas, pouco 
críticas e pouco contestatarias, proclives a aceptar con resignación o que lles bo-
ten. (…) Ben sei que calquera acción de tipo educativo leva unha xeración, cando 
menos, poñela en marcha, e varias ata se veren os resultados, e que agora levamos 
algo de presa, pero se nunca acometemos esta reforma entón nunca veremos eses 
resultados. Calquera iniciativa cara ao Decrecemento ten que entrar de cheo neste 
tema tamén. (...) Hai que ter en conta que, despois de todo, este tipo de escola foi 
deseñada na era industrial, para formar operarios e operarias que mellor servisen 
ao capitalismo e aos sistemas produtivistas. 

Polo tanto, o ensino é parte importante tamén dos elementos sobre os que cómpre 
actuar desde unha anovada política de esquerdas que sexa consciente do colapso 
cara ao que nos diriximos. Na medida en que un goberno determina as leis educa-
tivos e boa parte dos contidos, é labor inexcusable da esquerda pular por que esas 
leis e contidos contribúan a formar persoas preparadas e dispostas para unha vida 
postindustrial. Na Guía para o descenso enerxético temos afondado tamén nesta 
cuestión, dirixíndonos ás propias familias e comunidades para que conciban un 
novo xeito de educar para o mundo poscolapso.

reencontro estratéxico das dúas pólas da esquerda

Máis alá das estratexias electorais e de goberno que se asuman, ou precisamente 
a causa das implicacións dalgunhas delas, probablemente o futuro da esquerda 
política deberá pasar por unha reconciliación definitiva entre os sectores pro-es-
tatalistas e anti-estatalistas, agora que se fan os 150 anos daquela Primeira In-
ternacional onde se produciu o divorcio entre marxistas e bakunistas que vimos 
arrastrando ata hoxe. Para iso, a esquerda estatalista, pola súa banda, debería 
comprender que o papel do Estado vai quedar sumamente mermado por simple 
incapacidade enerxética e que o futuro pasa por entidades moito máis de tipo local 
e comunitarias ca de tipo estatal ou paraestatal, e polo tanto moito máis compa-
tibles co comunismo libertario. Así é que faría ben en axudar a racharmos como 
sociedades cun duplo monopolio: o da lexitimidade política que ata hoxe ostentou/

60 Trainer: The Transition..., op. cit.

61 Com. pers., 22/02/2015.
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detentou o Estado; e mais a do partido como ferramenta política única ou principal 
na transformación cara a unha sociedade poscapitalista. E a esquerda antiestata-
lista, á súa vez, debería aceptar a participación temporal na xestión das entidades 
estatais coa finalidade expresa de contribuír ao seu desmantelamento controlado, 
á súa autosimplificación e á entrega da soberanía ao pobo e ás súas institucións 
comunitarias locais. Como ben din Carpintero & Riechmann: “Hay al menos tres 
oposiciones tradicionales que exigen ser superadas, si es que queremos avanzar 
hacia transiciones ecosocialistas y ecofeministas. La primera es la oposición en-
tre la toma del poder estatal y la auto-organización comunitaria.”62 Por suposto 
esa oposición, esa “dicotomía entre autoorganización e planificación”63, é froito da 
concepción dualista-xerárquica que se reflicte nos tradicionais modelos sociopo-
líticos que esquematicei na fig. 9.

Capitalismo

Biosfera

Soc. humana

Proletariado

Clase 
capitalista

Socialismo (estatalista)

Biosfera

Proletariado

Élite / Vangarda 
socialista

Ecosocialismo

Biosfera

Proletariado

Élite / Vangarda 
socialista

Ecoanarquismo

Biosfera

Soc. humana 
(autoxestionada)

Fig. 9: A xerarquía na dirección social inserida dentro da xerarquía entre ser humano e Natu-
reza, segundo os diversos modelos sociopolíticos.

Se cadra é o colapso desta civilización a oportunidade irrepetible que lles agarda 
ás esquerdas para superaren esa división secular principalmente entre estata-
listas e libertarios, debido a que o punto de diverxencia (a existencia e papel do 
Estado) vai mudar radicalmente, pero que tamén existe dentro de cada unha desas 
pólas ideolóxicas e non está exenta de grandes doses de sectarismo64. 

Non quero dicir que sexa algo totalmente seguro que os Estados desaparezan 
fulminados como tales neste Descenso, nesta Transición, pero si que é máis que 
probable que as súas dimensións, alcance, capacidade para controlar e xestionar 
territorios amplos coa profundidade que o fixeron durante os últimos 50 anos, 
vaise ver terriblemente mermada. Se foren conscientes desta perspectiva histó-
rica, farían ben tanto os uns como os outros en achegaren posturas: a esquerda 

62 Riechmann & Carpintero: “¿Cómo pensar las transiciones postcapitalistas?”, op. cit.

63 Yayo Herrero en Herrero et al. (2015), op. cit.

64 Se antes falabamos de guerra de confesións entre esquerda e dereita, aquí atreveríame a falar de 
sectas dentro da confesión esquerdista.
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estatalista para recoñecer que o Estado non vai ser a vía para alcanzar a utopía 
socialista-comunista —ou polo menos non a única—, pola súa perda de capacida-
de en termos basicamente materiais e enerxéticos, e o anarquismo para admitir a 
coexistencia durante esta etapa histórica dun Estado en fase de descentralización 
e cesión progresiva de poder ás comunidades locais de base (asembleas), un Es-
tado aliado (vid. supra a estratexia pasivo-facilitadora) e non inimigo, gobernado 
mediante sistemas de democracia directa, que son hoxe aínda posibles a escala 
estatal65. Nese sentido debería o anarquismo rescatar as posicións a prol da parti-
cipación electoral de Murray Bookchin, que tan polémicas foran na súa época den-
tro do movemento libertario e que cobran, desde a perspectiva destas estratexias 
das que falo, anovada importancia66.

Isto vai requirir tamén unha conversión no sentido da renuncia a dogmas seculares 
das diferentes correntes da esquerda (ou son máis ben fetiches, como di César 
Caramês67?). A esquerda libertaria debería deixar a unha beira a súa frecuente 
autorreferencialidade e o seu dogma antiestatalista, que fai da estrutura estatal 
a némese que derrotar sexa cal for a súa dimensión, obxectivos ou dirixentes, e 
evoluír cara posicións menos ríxidas como as de Bookchin, o Partido da Terra ou 
D3, de uso do sistema electoral máis que de participación no mesmo. Ese rexeita-
mento resúltame tan pouco razoable como rexeitar globalmente a estrutura social 
da escola simplemente porque nos parecen alienantes as escolas actualmente 
existentes ao noso redor, como se fose igual unha escola autoxestionada baseada 
en pedagoxía libertaria, unha católica do Opus Dei, a Institución Libre de Ense-
ñanza de hai un século, unha escola pública actual da LOMCE, unha forest-school 
nórdica, unha escola de ferrado da Galiza tradicional ou unha escola Montessori. 
O problema non son as estruturas en si mesmas senón os efectos que producen 
e poden producir, e isto é moi diferente en función de quen, como e para que as 
controlar. O colapso desas estruturas enfróntanos obrigadamente cunha fonda 
revisión do noso posicionamento político con respecto a elas.

É preciso, polo tanto, superar a consideración binaria Estado / non-Estado propia 
das esquerdas, e comezar a pensar —como propoño nalgunhas das estratexias 
bosqueadas anteriormente— nas posibilidades intermedias aínda non explora-
das, ou exploradas por correntes aínda minoritarias68. Se cadra conviña mudar-
mos a linguaxe para facilitar o labor de redefinición do concepto de Estado, para 
repensar nun Estado poscrecemento, e inventarlle algún termo novo, exento de 
connotacións limitadoras: semiestado, postestado, estado en transición, estado 
postindustrial, estado poscapitalista, estado comunal69... que facilite ese “sortear 

65 Como xa comentei que vimos defendendo en D3 desde o ano 2006.

66 López: “Murray Bookchin: comunalismo...”, op. cit. A cuestión da participación nos gobernos do Es-
tado non aparece nin moito menos con Bookchin, e de feito xa produciu intensísimos debates no 
mundo libertario antes e durante a Guerra Civil española, por exemplo.

67 Caramês: “Povo en armas...”, op. cit.

68 Unha ideoloxía interesante a este respecto podería ser o chamado socialismo autoxestionario: ht-
tps://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_autogestionario

69 Ese concepto en concreto xa está a ser explorado desde hai uns anos pola Venezuela bolivariana, 
segundo me fai ver Henrique P. Lijó (com. pers., 04/08/2014).
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essa manobra de controlo social que se apoia no fetichismo da esquerda polas 
formas” que denuncia Caramês. Debería estar claro a estas alturas que temos 
un problema de linguaxe á hora de abordar como cómpre facer fronte á situación 
de colapso civilizatorio. Así que convén prestarmos especial atención ás palabras 
que usamos nesta diáletica do colapso e traballarmos moito a fronte cultural desta 
batalla para desmontar un imaxinario e substituílo por outro, pois como algúns 
din, só uns novos mitos poden destronar os mitos anteriores70.

70 Dalgo disto falo na miña exhortación de 2008: “Poetas galegos: Ás barricadas!!”, De(s)varia materia. 
O científico Carlos de Castro chega a afirmar que “el tecno-optimismo no se puede combatir con 
datos, porque un mito solo se cambia con otro” (mensaxe á lista de email Petrocenitales, 13/06/15). 
Así e todo, hai xente como Yayo Herrero (Herrero et al., 2015) que apunta á necesidade práctica de 
traballar a partir dos imaxinarios dominantes.
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Cada paso que se da en la intensifi-
cación de la fertilidad del suelo dentro de 

un período de tiempo determinado, es a la vez 
un paso dado en el agotamiento de las fuentes 

perennes que alimentan dicha fertilidad. Este proceso 
de aniquilación es tanto más rápido cuanto más se apoya 

un país, como ocurre por ejemplo con Estados Unidos, sobre la 
gran industria, como base de su desarrollo. Por tanto, la producción 

capitalista sólo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso 
social de producción socavando al mismo tiempo las dos fuentes originales 

de toda riqueza: la tierra y el hombre.

Karl Marx1

La encrucijada civilizatoria es de tales dimensiones que, hablando en el lenguaje 
de los socialistas de otros tiempos, podría decirse que están dadas las condiciones 
“objetivas” para una revolución mundial, planetaria.

Francisco Fernández Buey2

os alicerces da actualización ideolóxica

Estamos a esperar demasiado da esquerda política? Se a política é —na coñecida 
definición pragmática— a arte do posible, como afrontar entón, dentro dela, aquilo 
de fixérono porque non sabían que era imposible? Volvendo ás imaxes do comezo 
do libro... erramos ao agardarmos unha mudanza no profundo nivel cultural que 
parta do superficial nivel político? Se o que precisamos é unha conversión de tipo 
antropolóxico, resulta inútil buscala en organizacións que son froito doutra con-
cepción totalmente diferente do lugar do ser humano na biosfera? Deberemos 
admitir, como naquela canción de The Police, que “there is no political solution to 
our troubled evolution”3? Eu quero crer que non. 

E non son o único, pois unha minoría de pensadoras e pensadores, que se re-
montan polo menos a Manuel Sacristán, querían ver esa misión no socialismo; 
e, se cadra con máis frecuencia, tamén llo reclamaron algúns ao anarquismo. 

1 Karl Marx (1986): El Capital. Crítica de la Economía Política, Tomo I, 423-424, Fondo de Cultura Econó-
mica. 

2 Francisco Fernández Buey: “Sobre ecosocialismo en la crisis de la civilización: ecología política de la 
pobreza y decrecimiento”, Nostromo, Revista crítica latinoamericana, año IV, nº 5 (monográfico sobre 
Crisis ambiental, neoextractivismo y antoagonismo social) (outono de 2011 – inverno de 2012).

3 “Non hai solución política á nosa problemática evolución” (“Spirits in the material world”, do álbume 
de 1981: Ghost in the Machine).
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Eu aférrome a esas propostas que son tamén políticas coma o Decrecemento, a 
Economía Ecolóxica, o Ecosocialimo, o Anarcoecoloxismo, o Bo Vivir, a Simplici-
dade Voluntaria, o Ecofeminismo, o Camiño da Simplicidade de Trainer... e a esas 
iniciativas concretas e locais que xorden nas ecoaldeas, nas cidades en transición 
ou nas cooperativas integrais que están a demostrar que o imposible é factible, 
aquí e agora. 

Velaí é onde debe estar agora a esquerda se quere tomar parte na revolución en 
marcha, participando nesas experiencias transitivas ou transistema e achegando a 
elas os principios éticos cardinais da esquerda histórica, cargándoas de significa-
do político e dotándoas —sen pretensións de dirixismo— da perspectiva necesaria 
para se integraren nunha estratexia de transformacioń/superación/substitución 
do sistema socioeconómico capitalista e industrial. A persoa militante de esquer-
das que entrar nestes colectivos debe facelo, por suposto, con humildade, des-
prendéndose de moitos dos prexuízos e sesgos dos que vimos falando neste libro, 
apostando pola praxe política e renunciando a moita da súa teoría revolucionaria 
pasada, coa ilusionante intención de aprender e trasladar á práctica o desexo de 
vivir sen capitalismo, pero co obxectivo lexítimo e necesario de influir nelas para 
que se autoconciban como tales prácticas revolucionarias, como xermolos da nova 
civilización4.

En realidade, a necesaria reorientación que lles reclamamos ás esquerdas, a ac-
tualización do seu pensamento ao novo escenario civilizatorio que se abre, non 
debería ser tan inasumible pois non é máis que unha fonda fidelidade aos seus 
valores diferenciadores (a defensa do comunal e a loita contra todo tipo de opre-
sión e desposuimento), cunha visión ampla dos cánones da esquerda. Velaí os 
apuntamentos ecolóxicos na obra de Marx que numerosos autores teñen salien-
tado5, ou a coñecida previsión de que as contradicións implícitas do capitalismo o 
acabarían destruíndo, que se pode recuperar en clave entrópica. Como di Federico 
Ruiz: “para un marxista no especialmente dogmático, superar este productivismo 
manteniendo lo fundamental del corpus teórico marxiano no debiera ser tarea 
complicada”6. Tamén hai quen reclama que se recupere o diálogo “entre a tra-
dición marxista clásica e os seus precedentes teóricos” (Fuentes Muñoz, 2015a).

A ese requisito para o desenvolvemento dunha nova teoría política da esquerda 
postindustrial, habería que engadir unha nova solidariedade estendida ás xera-
cións futuras e ao noso propio e inmediato mañá: isto é, non loitarmos só pola 
obreira que despediron hoxe senón tamén pola labrega que ela mesma será mañá 
e polos seus fillos que tamén han depender da terra para subsistiren, como veu 
facendo a inmensa maioría da nosa especie durante o 99% da súa historia. Iso 

4 Un exemplo persoal de como se pode participar de maneira coherente nas estratexias duais, cons-
truíndo experiencias de autosuficiencia autoxestionaria poscapitalista ao tempo que se participa 
activamente no terreo da política electoral pode ser Arnau Montserrat, activista de Can Masdeu 
implicado en Guanyem Barcelona. A súa ollada crítica é, polo tanto, especialmente relevante: serva 
como exemplo o seu artigo “Ya inventarán algo”, op. cit.

5 Como exemplo, John Bellamy Foster (2004): La ecología de Marx. Materialismo y naturaleza, El Viejo 
Topo.

6 Ruiz: “De economistas y servidumbres”, op. cit.
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implica decatarse de que o gasóleo que hoxe gasta a fábrica na que traballa esa 
obreira, se cadra era mellor conservármolo para o tractor que poida cultivar o pan 
que han comer os seus netos ou a ambulancia que leve o seu fillo a un hospital 
comarcal ou simplemente para a bomba que subministre auga á súa casa. Se non 
é o obxectivo da política de esquerda buscar o mellor para todos, o que o é? Se non 
vai ser a esquerda quen procure non comprometer o noso futuro polos beneficios 
do presente, de quen o podemos esperar?

A chave está en comprender que a sociedade emancipada non pode ser unha 
sociedade consumista-industrial, unha sociedade da opulencia material e enerxé-
tica, e xa que logo o obxectivo non se debe limitar a substituír o capitalismo polo 
socialismo deixando intacta a cultura e o modelo civilizatorio industriais, pois esa 
irresponsabilidade só podería conducir a un tráxico camiño sen saída. É preciso 
entender que a emancipación só é posible se sobrevivimos ao colapso e que, en 
consecuencia, os movementos deben ser pola emancipación e mais pola supervi-
vencia, por usarmos os acertados termos que defende Jorge Riechmann. 

É preciso, e moi urxente, ampliar a perspectiva e comprender que trascender o 
capitalismo debe ir moito máis alá do que pretendeu a esquerda historicamente, 
e debe estar acompañado —máis ben inscrito en— pola transición a outro modelo 
de civilización poscrecemento e postindustrial compatible cos límites da biosfera. 
Ou diría máis aínda: non só compatible coas súas limitacións e outros condicio-
nantes físicos, senón profundamente integrada nela, nunha sorte de biomímese 
civilizatoria7. Arnau Montserrat fala dun novo contrato social, que sen dúbida é un 
concepto necesario nunha nova civilización —aínda que el non chegue tan lonxe 
nos termos—, e propón algúns pasos básicos para chegar a el desde posicións 
que non renuncien a un certo populismo8:

Tal vez ha llegado el momento de resignificar la “austeridad” y crear un nuevo con-
trato social basado tanto en el afán de supervivencia como en el deseo de igual-
dad. El trato vendría a ser: vamos a garantizarnos entre todos los comunes básicos: 
agua, energía, vivienda, trabajo, comida, cultura... y a cambio nos vamos quitando 
de los caramelos que se están cargando ahora el planeta. Pero para llegar a eso hay 
que empezar a deconstruir las nociones convencionales de valor, capital, inversión 
y riqueza, que no son útiles en esta tarea. Y a popularizar que los almacenamientos 
más importantes de valor futuro no son las urbanizaciones fantasma o las bolsas 
de gas de esquisto, sino el suelo fértil con un alto contenido de humus; los bancos 
de peces, los reservorios de agua o las construcciones solares pasivas.

Se a esquerda partir da realidade física e enerxética, non pode senón chegar a 
estas conclusións. O resto é facer unha política gravemente irresponsable a partir 
duns castelos no aire que se están a esvaecer por momentos.

7 Jorge Riechmann (2006): Ensayos sobre imitación de la naturaleza, ecosocialismo y autocontención, La 
Catarata. Ideas similares á biomímese podémolas atopar noutros autores como Nicholas Georges-
cu-Roegen, Howard T. Odum, Barry Commoner, Ramón Margalef, os teóricos da Permacultura, etc.

8 Montserrat: “¿Podemos aspirar a un populismo ecologista?”, op. cit.
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algúns pasos cara a unha esquerda postindustrial

Sendo optimistas, poderiamos ver nos últimos anos signos de que algo comeza a 
mudar a este respecto na esquerda en Galiza e noutros países veciños, algo que 
nos gustaría fosen os pasos previos imprescindibles para unha fonda asimilación 
do panorama de inminente catástrofe civilizatoria. Son pasos demasiado tímidos 
e pequenos, sen dúbida, e sen grandes consecuencias palpables aínda (“cuñas 
publicitarias” que logramos inserir nos programas e discursos dalgunhas forzas, 
como di Begoña de Bernardo9), pero ata o camiño máis longo comeza cun modesto 
primeiro paso e, sobre todo, coa intención de emprender o camiño. 

Así, en agosto de 2009 o concello de Teo, liderado por Martiño Noriega, aprobou a 
primeira declaración municipal en todo o Estado español recoñecendo o problema 
que supón o Teito do Petróleo e comprometéndose a actuar localmente ao respec-
to10. En xullo de 2010 Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, presentou ao gober-
no español unha pregunta acerca das manipulacións da Axencia Internacional da 
Enerxía co obxectivo de agachar o Peak Oil e que algúns medios de comunicación 
internacionais destaparan pouco antes. En abril de 2011 o parlamento portugués 
aprobou o Protocolo do Esgotamento do Petróleo, a proposta do PCP, e cos votos a 
prol tamén de PS, PSD, Bloco de Esquerda e Os Verdes11. En maio daquel mesmo 
ano, e grazas á implicación de César Santiso —quen sería elexido concelleiro por 
Esquerda Unida-Os Verdes nas seguintes eleccións municipais— EU asumiu no 
seu programa de goberno para a cidade da Coruña toda unha batería de medidas 
para preparar a cidade ante o Peak Oil12. A coalición AGE concorriu en 2012 ás elec-
cións galegas asumindo as propostas de Véspera de Nada para preparar Galiza 
para a fin do petróleo desde o poder autonómico13; uns meses antes, na constitu-
ción da nova forza política Anova, o Teito do Petróleo aparecera reflectido nos seus 
principios fundacionais grazas a unha proposta de Miguel Anxo Abraira14. As CUP 
en Cataluña lograron en xaneiro 2013 que se aprobara a unión da cidade de Girona 
ás Transition Towns e teñen presentado outras mocións deste tipo en diversas 
localidades catalanas; o seu discurso integra anticapitalismo con propostas moi 

9 Pérez Pena (2015), op. cit.

10 Pódese ler máis sobre os pasos dados polo goberno municipal de Teo en http://vesperadenada.
org/5-teo-sen-petroleo/ Desde xuño de 2015 Noriega é alcalde de Compostela, cun programa que 
propón a cidade liderar “unha transición cara a sociedade pospetróleo”, malia carecer de medidas 
concretas explicitamente peakoilers: vid. http://www.vesperadenada.org/2015/06/11/analise-do-pro-
grama-de-compostela-aberta-desde-a-perspectiva-do-peak-oil

11 http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36077 Como xa 
comentamos, a formación promotora, de carácter marxista-leninista, malia ter presentado e defen-
dido ese importante documento, semella non comprender as súas motivacións e implicacións, pois 
continúa a pular polo crecemento económico da economía portuguesa, como se pode comprobar 
nos documentos e intervencións recollidos no seu web oficial: http://www.pcp.pt

12 http://www.vesperadenada.org/lugares-pospetroleo/5-a-coruna-sen-petroleo/

13 ht tp://www.vesperadenada.org/2012/10/16/alternat iva-galega-de-esquerdas-decide-defen-
der-as-propostas-de-vespera-de-nada-no-parlamento/

14 Asoc. Véspera de Nada (2012): “Anova recolle nos seus documentos políticos fundacionais o proble-
ma do «peak oil»”, VesperaDeNada.org (07/08/2012). 
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descentralizadas e “esencialmente decrecentistas” (Antonio Turiel15). Tamén en 
Cataluña coméntanos Turiel que os ecosocialistas de ICV (Iniciativa per Catalunya 
Verds) coñecen a situación do petróleo desde hai anos e que mesmo existe unha 
corrente crítica minoritaria chamada Iniciativa per al Decreixement16 que fai unha 
intensa divulgación interna en ICV do problema e basea nel as súas propostas; 
tamén en ERC existen persoas e sectores que pulan porque o asunto sexa tido en 
conta na política da súa formación: un exemplo relevante é Marcel Coderch quen 
xa en 2004 facía divulgación do Peak Oil17. 

A finais de 2013 publicamos desde a asociación Véspera de Nada a Guía para o 
descenso enerxético, un ensaio pioneiro que fala sen medias tintas do proceso de 
colapso civilizatorio que nos espera e apunta eixos clave para a preparación e 
transformación social a que isto nos impele, e que contou nas dúas edicións que 
tivo ata o de agora co apoio expreso dos concellos de Tomiño (BNG), Teo (Anova), 
Rianxo (BNG-PSdeG) e San Sadurniño (BNG). Equo, AGE en Europa, e mais o Parti-
do da Terra incorporaran en maior ou menor medida a cuestión nos programas ou 
compromisos cos que concorreron ás eleccións europeas de 201418 e candidatos 
conscientes como Florent Marcellesi, Lidia Senra e Ana Miranda conseguiron estar 
presentes no novo Parlamento Europeo e unirse a outras voces que desde Europa 
van falando a cada paso máis alto sobre a cuestión19. En xullo de 2014 varios polí-
ticos de esquerda asinaron o manifesto Derradeira Chamada que pretende lanzar 
unha contudente advertencia contras as ilusións dunha saída neokeynesián á 
crise20; entre eles atopamos, ademais de militantes de Véspera de Nada, galegos/
as como Xosé Manuel Beiras, Martiño Noriega, Yolanda Díaz, Lidia Senra, Antón 
Sánchez, Eva Solla, Manoel Santos (de AGE), César Santiso (de EU-Coruña), Ana 
Miranda (BNG), Xan Duro e Chus Bóo (Espazo Ecosocialista), Lois Pérez Leira (A 
Esquerda) ou varios militantes do Partido da Terra, así como coñecidos escritores 
e activistas como Teresa Moure e Séchu Sende, e outras galegas e galegos de 
certa sona como Laura Bugalho, Comba Campoy, Xavier Simón, Alexandre Carro-
deguas ou Emilio Santiago Muíño. 

A finais de 2014 a formación abertzale EH Bildu presentou un programa enerxético 
comprometido por unha “transición enerxética”, que representa un paso tépedo 

15 Correo electrónico na lista Petrocenitales, 23/01/15.

16 http://icvdecreixement.blogspot.com.es As súas propostas están contidas no libro Hacia un nuevo 
modelo económico social, sostenible y estacionario (El Viejo Topo, 2014). Tamén se pode consultar o 
seu repertorio online de documentos de formación: http://icvdecreixement.blogspot.com.es/p/semi-
nari-de-formacio-un-nou-model.html

17 Marcel Coderch: “El fin del petróleo barato”, Foreign Policy (ed. española, outubro-novembro 2004). 

18 Casal: “Que propoñen...”, op. cit.

19 Como exemplos das voces peakoilers que se van escoitando na cámara europea citaremos o notable 
precedente do europarlamentario e ex-ministro francés de medioambiente Yves Cochet, os repre-
sentantes do Partido Comunista Português ( http://www.pcp.pt/investimento-em-tecnologias-hipo-
carb%C3%B3nicas ), ou a recente presentación realizada por Ugo Bardi: “Bringing the message 
about resource depletion to the European Parliament”, Resource Crisis (novembro de 2014). Lidia 
Senra mencionou o “gran reto histórico” que supón o Peak Oil nunha intervención o 25/02/2015: 
https://www.youtube.com/watch?v=MspRtq4IXpg

20 Vid. Anexo I.
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pero importante na mudanza programática que fai fincapé na cuestión da sobera-
nía enerxética e o control democrático das fontes enerxéticas21. Nese documento 
recoñecen que “El petróleo, en su forma convencional, llegó al pico del petróleo o 
peak-oil hace aproximadamente 8 años, es decir, la tasa global de extracción de 
esa materia prima ha llegado al máximo. De cara al futuro, la producción ha entra-
do en una fase descendente, algo que ya ha provocado que se tambalee la actual 
civilización consumista industrializada.” De cara ás eleccións municipais de maio 
de 2015 tamén as CUP catalás achegaron importantes avances conceptuais no seu 
programa marco municipal, tal e como analizou Antonio Turiel22, influidos polo 
Decrecemento e o movemento peakoiler e transicionista. Ademais de asuncións 
tan importantes como a importancia da TRE e dos límites das enerxías renova-
bles, tamén recoñecen expresamente no devandito documento que: “El modelo 
económico mundial está totalmente condicionado por las energías fósiles y más 
concretamente de la producción de petróleo, de manera que no hay crecimiento 
del PIB sin crecimiento de la producción de petróleo. En la actualidad, estamos 
llegando al fin de la extracción del petróleo viable económicamente (el famoso 
Peak Oil), que según la Agencia Internacional de la Energía se alcanzó en 2006”. 
Que formacións soberanistas e de esquerdas comecen a falar nestes termos nos 
seus documentos programáticos é un fito político, sen dúbida. 

Para rematar este repaso darei dúas mostras representativas de que se se co-
meza a incorporar pouco a pouco ao discurso dalgunhas formacións de esquerda 
o concepto de crise civilizatoria, se cadra unha etapa necesaria na evolución do 
discurso antes de aceptaren claramente o de colapso civilizatorio: Xosé Manuel 
Beiras na I asemblea de Anova en xuño de 201323 e Ada Colau nun encontro de 
Guanyem Barcelona en xaneiro de 201524, aínda que o da crise da civilización é un 
discurso que podemos remontar varias décadas atrás (editorial do nº 1 da revista 
Mientrastanto, 197925) ou mesmo rastrexalo en certos precursores que escribiron 
nas crises de hai un século (Oswald Spengler pode ser o máis sobranceiro), críti-
cas elementais da civilización que foran enmudecidas polo nacemento do Welfare 
State. Ese concepto de crise de civilización é explícito tamén no manifesto Derra-
deira Chamada, xa devandito, no seu propio subtítulo: “Isto é máis que unha crise 
económica e de réxime: é unha crise de civilización”. Xa que logo, non só persoas 
destacadas e cargos públicos de Anova ou Guanyem van comezando cando menos 
a pensar a situación actual neses novos termos, senón tamén os asinantes dese 
documento e que fan parte de BNG, Podemos e Izquierda Anticapitalista, EU, IU 

21 Naiz.info (20/12/2014): “EH Bildu apuesta por un nuevo modelo energético”. O documento está dis-
poñible en http://ehbildu.eus/dokumentuak/compromiso-energetico.pdf . Débolle á fundación Sustrai 
Erakuntza a información sobre esta viraxe programática da esquerda abertzale.

22 Antonio Turiel: “Elecciones municipales y autonómicas en España: la crisis energética, según los 
partidos”, The Oil Crash (20/05/2015). URL: http://crashoil.blogspot.com.es/2015/05/elecciones-muni-
cipales-y-autonomicas-en.html

23 https://www.youtube.com/watch?v=Am-5xtaSzH8#t=30m40s A mención de Beiras foi improvisada a 
partir dunha intervención que eu fixera uns minutos antes no mesmo congreso coma convidado en 
representación de Véspera de Nada: https://www.youtube.com/watch?v=KehWJgFlbpg#t=05m26s

24 https://guanyembarcelona.cat/es/guanyemcultura-hacia-una-economia-cooperativa-de-la-cultu-
ra-dia-1/

25 Referenciado en Lacalle: “El ecocomunismo de Manuel Sacristán”, op. cit.
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e PCE, Equo, EH Bildu, ICV, Procés Constituent, Alternativa Socialista ou Partido 
Castellano, así como de sindicatos como CNT, CGT, Solidaridad Obrera, CC.OO., 
ESK, SAT...

Así mesmo, do proceso electoral municipal de maio de 2015 saíron algúns conce-
lleiros e concelleiras (tanto en Galiza coma no resto do Estado Español) que non 
só sabemos que son conscientes do Peak Oil e do colapso civilizatorio en cerne, 
senón que mesmo poderiamos cualificar de verdadeiros peakoilers: Iolanda Mato, 
do Partido da Terra-Terras de Lousame (Lousame); Xan Duro, de Espazo Ecoso-
cialista-Compostela Aberta (Compostela); Alberto Astudillo de Ganar Móstoles 
(Móstoles, Madrid); e Rosalba Fonteriz, de Equo-Valladolid Toma La Palabra, e 
mais María Sanchez, de IU-Valladolid Toma La Palabra (Valladolid), serían algúns 
dos que teño coñecemento. Ha ser moi interesante ver qué pasos dan, tanto os 
que van formar parte dos gobernos municipais como os que van estar na oposi-
ción, así como o propio Martiño Noriega, asinante do devandito manifesto e novo 
alcalde da capital galega26.

Cando xa estaba a piques de pechar o texto definitivo deste ensaio, observei que, 
de cara ás eleccións xerais de decembro de 2015, tamén se teñen producido in-
teresantes declaracións públicas e programáticas dalgún outro sobranceiro asi-
nante de Derradeira Chamada a nivel español, como Alberto Garzón (IU – Ahora en 
Común)27:

Durante el siglo XX un brillante matemático inició, desde un enfoque ecológico, 
una demoledora crítica de la teoría económica. Georgescu-Roegen tendió puentes 
entre la economía y la termodinámica y la biología. Inauguró así la Economía Eco-
lógica o, como él la llamaba, la Bioeconomía.

Quizás la enseñanza fundamental fue la aplicación de la segunda ley de la termo-
dinámica al ámbito económico, pues nos recordó que la energía al transformarse 
pierde su calidad y se degrada y ello disminuye sus posibilidades para el aprove-
chamiento humano.

Esta constatación lleva a rechazar el capitalismo como sistema económico viable 
en el tiempo, pues requiere del consumo creciente de materiales y energía. Y el 
planeta no es infinito. No es posible, en definitiva, un capitalismo verde. Algunas 
medidas concretas pueden paliar el desastre medioambiental, y hay que defender-
las. Pero son insuficientes. Una plena concepción del problema, vital, nos hace tan 
ecologistas como anticapitalistas.

26 No caso de Compostela estamos especialmente expectantes (Casal, 2015b).

27 Entrada no seu muro de Facebook (28/10/2015), co encabezamento “Por una coherente ecología po-
lítica”: https://www.facebook.com/alberto.garzon.espinosa/posts/954609754631797 Garzón propuxo 
dentro da súa candidatura ás primarias de Ahora en Común, substituír o modelo desenvolvimentista 
por outro ecolóxico e poscapitalista que parta da constatación da finitude dos recursos que consume 
a nosa sociedade (Rodríguez Álvarez, 2015).
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No caso de Garzón, parece unha consolidación de posturas xa anteriormente ex-
presadas28, e que marcan unha vangarda na evolución ideolóxica de certas esquer-
das clásicas, á que coido que tamén paga a pena prestarmos atención.

Un difícil proceso cheo de contradicións

Tristemente, alén destas declaracións de intencións, novas palabras e xestos, 
manifestos e programas políticos que non tiveron polo de agora moitas repercu-
sións fóra do papel, o que non dá aínda chegado é unha importante demostración 
de coherencia, de que cren e asumen internamente o que publicamente están a 
recoñecer: a profunda e necesaria revisión de parámetros identitarios sagrados 
da esquerda como os que fun debullando neste ensaio. Entre eses parámetros 
xa fun citando algúns na primeira parte do libro: a resituación da loita de clases 
e do papel da clase traballadora no contexto do colapso, o dereito ao traballo e a 
relativización do emprego como un instrumento para satisfacer as necesidades 
humanas e non unha necesidade en si mesma, a necesaria re-agrarización de boa 
parte do proletariado, o papel do Estado ante o devalar enerxético, etc. Tampou-
co percibimos aínda unha abxuración dos mitos do crecemento e da tecnoloxía 
salvífica, do industrialismo, do produtivismo (forzas produtivo-destrutivas, que lles 
chamaba Manuel Sacristán), mesmo do xa impracticable desenvolvemento susten-
table (esa “lavagem de cara do atual modelo produtivista”, en palabras de Teresa 
Moure29), así como da visión da economía como algo separado da biosfera, mixti-
ficacións que, desde logo, non lle son exclusivas á esquerda, senón que fan parte 
da cultura desta civilización que nos está a morrer, como veño repetindo. Con 
todo, se ben coido que hai que arriar un chisco a bandeira do proletariado, hai que 
volver izar ao mesmo tempo novas/vellas bandeiras que viran agora fucrais para 
a loita no contexto de colapso capitalista-industrial: para comezar, a da soberanía 
enerxética e alimentar e mais a da protección do territorio e dos seus recursos e 
do noso dereito a facer un uso sustentable deles, nomeadamente o dereito á terra.

En canto ao papel que están a xogar as forzas de esquerda actuais que non acaban 
de asumir o colapso que está a comezar, comentaba Carlos Taibo, en resposta a 
unha pregunta tras unha palestra súa, que lle parecía “un insulto á intelixencia” 
que persoas como Cayo Lara, Xosé Manuel Beiras ou Pablo Iglesias (que poderían 
representar forzas clásicas de esquerda —IU—, forzas en proceso de renova-
ción —Anova— e forzas novísimas —Podemos—) asinasen documentos como o 
manifesto Derradeira chamada mentres as forzas políticas que eles representan 
seguían a promover políticas incoherentes cos principios decrecentistas e cegas 

28 Alberto Garzón expresábase así en 2012, nun batepapo con lectores de Publico.es: “Creo que hay que 
superar el sistema económico y político y en esa tarea las enseñanzas de los autores que escriben 
sobre el bien común y también sobre el buen vivir o decrecimiento deben ser incorporadas en ese pro-
ceso de transformación. Por eso estoy de acuerdo con tu reflexión y la respuesta es sí, necesitamos 
trabajar más conjuntamente. Partiendo de la premisa de que la humanidad tiene que encontrar otra 
forma de producir, distribuir y consumir en un planeta con limitaciones naturales obvias.” (Garzón 
2012).

29 Moure: Politicamente incorreta, op. cit., p. 231.
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ao intre histórico de colapso civilizatorio no que nos estamos a adentrar30. Malia 
o frustrante que nos poida parecer a quen promovemos ese tipo de manifestos a 
incoherencia dalgúns dos seus asinantes, eu penso que debemos recoñecer que 
precisamente esa sinatura é un paso que deben dar; un paso insuficiente, por 
suposto, mais necesario. 

Se analizamos a cuestión desde posicións realistas, deberemos admitir que o tipo 
de conversión que reclamamos tanto nas forzas políticas de esquerda como nas 
persoas que nelas participan non se pode producir da noite para a mañá, como se 
fose a caída do cabalo de Paulo de Tarso. E se aceptamos que o proceso é pau-
latino, deberá haber necesariamente un periodo de incoherencia no que se dean 
pasos cara ás posicións (neste caso) decrecentistas, mentres persisten vellos tics, 
vellos mantras e programas anquilosados. Idealmente, eses restos da política 
crecentista e inconsciente do colapso irán sendo substituídos grazas a máis pasos 
como pode ser —por que non?— asinar un documento do tipo do mencionado, que 
ademais serve para lles poder refregar pola cara en caso necesario. O que non 
podemos é pretender que se faga a transformación nestas forzas sen que haxa 
polo medio este tipo de pasos, por moi incoherentes que resulten observados nun 
momento puntual, estático, e non como parte dun proceso dinámico e dilatado no 
tempo de achegamento a posturas decrecentistas coherentes e de superación das 
dificultades intrínsecas para comprender e saber gobernar procesos complexos 
como os que están en marcha a nivel civilizatorio e mais para moverse nun entor-
no de paulatino e inédito colapso. E o primeiro paso será sempre “enunciar a posi-
bilidade” de vivirmos sen petróleo, sen crecemento permanente da economía, sen 
industrialismo, sen capitalismo31. Se crucificamos eses líderes pola súa incohe-
rencia, penso que non estamos axudando a que prosigan dando novos pasos cara 
a unha meirande coherencia. Por suposto que debemos utilizar a existencia desas 
incoherencias para reclamarlles a debida coherencia e ilos acompañando nun 
proceso de transformación programática e do seu discurso, pero sen consideralo 
en absoluto “un insulto” como opina Taibo. Obviamente é moi frustrante observar 
ás veces un paso atrás despois deste tipo de pasos adiante32, pero non podemos 
perder de vista que é un proceso e que nós somos necesarios para contribuir a 
botar a andar e realimentar ese proceso: pedíndolles que se posicionen publica-

30 Atopamos estes comentarios nun vídeo publicado o 29/10/2014 e dispoñible en https://www.youtube.
com/watch?v=mOrzdjdThYk Anteriormente Taibo tiña amosado algo máis de comprensión con este 
tipo de incoherencias, polo menos coas de certas persoas da esquerda clásica (vid. Taibo, 2012).

31 Explica Xaime Subiela (2013, p. 104) que o chamado teorema de Thomas mostra que “cando unha 
situación se define como real, é real nas súas consecuencias. Se nos definimos como refractarios 
ao cambio, este é máis difícil que se produza, entre outras cousas, porque non se habilitan os me-
canismos necesarios, funcionando como unha profecía de autocumprimento. Precisamos enunciar 
a posibilidade.” Isto ben o comprenderon os que deseñaron a campaña do Yes, we can de Barack 
Obama e mais o nome de Podemos. Agora precisamos aplicalo a unha posibilidade aínda máis difícil 
de concebir.

32 Resulta moi revelador a este respecto o acalorado debate que se deu nas redes sociais online e nas 
páxinas de ElDiario.es a raíz de que se coñecera que Podemos, despois de asinaren importantes 
líderes da formación o manifesto Derradeira chamada, fichara dous economistas non precisamente 
coñecidos polas súas posicións a prol do Decrecemento, como son Vicenç Navarro e Juan Torres. 
Pódense ler varios artigos que formaron parte deste debate nas páxinas de http://www.ultimallama-
da.org e que se inclúen na bibliografía.
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mente mediante este tipo de manifestos, e posteriormente reclamando máxima 
coherencia e facendo labor pedagóxico e crítico cando observemos unha política 
que contradí o asinado. Estamos a falar desa corrección que fai Chico Whitaker do 
concepto do 99% vs 1%: en realidade a batalla é desoutro 1% que representamos 
os/as conscientes do colapso para facer que o 98% esperte e loite connosco para 
frearmos ese 1% que nos dirixe ao abismo33. Se nos frustramos porque se pro-
ducen as previsibles incoherencias, estaremos renunciando ás posibilidades das 
devanditas estratexias duais e por suposto tamén das estratexias que confían todo 
unicamente na transformación liderada desde riba polos partidos políticos.

O proceso (máis ben un ciclo como viamos anteriormente no apartado de Psi-
coloxía da catástrofe ecolóxica e da adicción ao petróleo) de asunción/conversión 
estaría dividido, polo tanto, nestas etapas:

1ª) A formación política non coñece o Peak Oil (ou o devalar enerxético en xe-
ral) nin as súas consecuencias.

2ª) Escoitan falar do Peak Oil e comprenden superficialmente o seu significa-
do. Non se comprenden de todo as súas consecuencias. Escoitan pero non 
acaban de entender. A inercia ideolóxica mantén o rumo.

3ª) Decídese que o problema é suficientemente importante como para facerlle 
un oco no seu discurso e comézase a dar algunha pincelada programática. 
Comezan a falar do esgotamento dos combustibles fósiles e da necesidade 
dun cambio de modelo enerxético. O resto do programa, e por suposto a 
ideoloxía, permanecen nos parámetros clásicos.

4ª) Xorden as contradicións entre a asunción superficial do Peak Oil e un pro-
grama incoherente que segue a manter a aposta polo crecemento ou o 
desenvolvemento sustentable. Os movementos sociais máis conscientes 
e algúns sectores internos da formación reclaman coherencia. Contrapó-
ñense forzas crecentes á inercia política, aos sesgos cognitivos e mais ás 
presións conservadoras dun sindicalismo aínda ancorado no produtivismo 
e no traballismo. Xorde o temor a asustar o electorado (efecto Carter). Mo-
mento crítico.

5ª) Revisión de obxectivos políticos e de estratexias. Óptase por algunha estra-
texia para buscar esa transformación ecosocial que se deriva dunha fonda 
comprensión do Peak Oil. Aparecen medidas no programa que traducen 
esa comprensión da situación do colapso. Paulatina (e máis ou menos dis-
creta) transformación decrecentista do programa. Xorden as alternativas 
estratéxicas devanditas.

6ª) Bucle permanente de revisión de estratexias e discurso en función das 
citas electorais e do progreso do colapso socio-económico-ecolóxico. 
Continúan os riscos de pasos atrás, disimulos electoralistas e/ou derivas 
autoritarias internas ou externas. 

33 Camilo S. Baquero: “Si uno niega a la izquierda, otros acaban ocupando ese espacio” (entrevista a 
“Chico” Whitaker), El País (13/05/2014).
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Por descontado que iniciar un proceso así non asegura que se chegue ao final, e 
existe un evidente perigo de que se dean uns primeiros pasos para contentar e 
atraer a certos movementos sociais ou activistas concretos/as, buscando o seu 
apoio e recoñecemento, para despois instalarse comodamente na incoherencia 
dunha maneira permanente. E é aí onde cobran sentido duras críticas coma as 
de Taibo ou as que temos feito en diversas ocasións moitos outros. É un momento 
cheo de conflitos internos entre intereses contrapostos, entre tácticas e estra-
texias, entre ritmos diferentes... pero non só para as formacións de esquerda, 
como vimos dicindo, senón tamén para as propias persoas e colectivos activistas 
que nos debatemos entre un apoio crítico pero comprensivo, ou o papel de imper-
tinentes Pepitos Grillo do colapso.

É moi importante termos en conta que este tipo de procesos non adoita ser liñais. 
É dicir, que non se produce a mudanza de conciencia nas formacións políticas ou 
na sociedade a un ritmo constante, nin moito menos. Hai momentos de acelera-
ción, pulsos. Isto explícano moi ben Howard e Elisabeth Odum34:

De acordo cun dos principios [da dinámica de sistemas], os sistemas contribúen 
a maximizar o seu rendemento mediante a acumulación de almacenamentos de 
materiais, enerxía, ou información, que son seguidos despois por un agudo pulso 
de crecemento dun consumidor que os usa. Este mecanismo do cambio aplícase 
tamén á opinión pública. A necesidade dun cambio e a consciencia dela vaise acu-
mulando pouco a pouco en máis e máis xente ata que se alcanza un certo limiar 
no que grupo enteiro debate e troca a súa actitude, usando a enerxía desde o foco 
unificado para mudar as institucións. Talvez esteamos agora na etapa de acumular 
novas actitudes cara ao repregamento e o descenso.

Non foi algo así o que se deu no estourido social naquel 15 de maio de 2011? Eu 
téñoo comparado co salto dun resorte tras amorear enerxía potencial, aínda que 
a analoxía baseada na dinámica de sistemas é moito máis acaída cá baseada na 
mecánica35. Daquela, cómpre non desesperarse e seguir dando pasos, amoreando 
forzas, pequenas mudanzas que se realimenten, información precisa e útil, ener-
xías de alta transformidade —na terminoloxía dos Odum—, na esperanza de con-
tribuírmos á aparición dese trascendental pulso de cambio cultural e social. Algo 
así como o petar na alma das xentes ata crear un estado de ánimo revolucionario, 
que dicía Castelao. Ademais non podemos esquecer que canto máis maioritaria é 
unha ideoloxía, ten máis inercia, máis resistencia ao cambio; os Odum explícano 
en relación ás relixións, pero podemos perfectamente aplicalo ás principais ideo-
loxías de esquerda: cantos máis millóns de persoas comparten unha crenza, esta 
é máis difícil de trocar. Polo tanto, desde as ideoloxías minoritarias como pode 
ser o Decrecentismo ou o Ecosocialismo debemos ser comprensivos con estas 
dinámicas e coñecelas ben para actuar máis eficazmente sobre elas.

34 Odum & Odum: A prosperous way down, op. cit., pp. 11, 81 e 270, entroutras.

35 Manuel Casal Lodeiro: “El movimiento indignado interpretado como una fuerza física”, De(s)varia 
materia (01/09/2012).
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“avísame media hora antes do colapso”

A compañeira Begoña de Bernardo ten usado esta frase para describir a actitude 
que amosa moita xente cando percebe a mensaxe do Peak Oil e o colapso asociado, 
entre eles moitos responsables políticos. É dicir, compréndese ata certo punto 
que hai un gravísimo problema pero preténdese demorar a actuación (persoal, 
familiar, política) ata o último minuto, por motivos que xa viñemos comentando 
(inercias psicosociais ou culturais, medo ao efecto Carter, etc.). Antonio Turiel 
descríbeo con acerto nestes termos36:

Dejando a los más cínicos aparte, se tiene que decir que la mayoría de las personas 
que preguntan cuándo se producirá el colapso no dudan de mis datos. Incluso 
aceptan la relativa proximidad temporal de este momento crítico de nuestra so-
ciedad. Quieren saber, sin embargo, cuándo el colapso será un hecho innegable, 
inescapable. No sólo lo quieren saber: lo necesitan saber. Necesitan saberlo porque, 
en el fondo, no contemplan un cambio drástico en sus vidas hasta el momento en 
que la realidad del colapso sea tan palmaria y evidente para todo el mundo que el 
coste social de emprender este cambio no sea grande. Es decir, no tener que luchar 
con la familia, con la pareja, los amigos y el entorno social, y no tener que pasar por 
una persona excéntrica que se sobreprotege de un peligro sobre la inminencia del 
cual no hay un consenso social. 

No caso concreto das formacións de esquerda isto calla nunha actitude reactiva no 
canto da actitude proactiva preparacionista que será precisa para afrontar un pro-
blema desta magnitude e destas características. Volvendo á metáfora do tsunami, 
sería como quen ve o aviso inequívoco de a marea baixar de súpeto pero agarda 
ata ver a onda xigante diante dos fociños, cando xa é tarde para botar a correr 
cara aos altos. Algo disto puidemos apreciar durante a campaña para as eleccións 
municipais de 2015 cando analizando os diversos programas electorais das for-
macións que se presentaban para gobernar diversos concellos galegos, atopamos 
que curiosamente aquelas formacións que partían en teoría dunha conciencia 
máis temperá sobre o problema, pero que se vían con moitas opcións de gober-
nar (Compostela Aberta, con Martiño Noriega á cabeza; a Marea Atlántica, onde 
se integraba a Esquerda Unida do concelleiro peakoiler César Santiso) amosaban 
un moi tímido compromiso programático respecto ao Peak Oil, mesmo temerosos 
de seren demasiado antecipados ou avanzados coa cuestión, como amosaría a 
expresión “sen alarmismos” nesta frase do programa de Compostela Aberta37:

Debemos tomar consciencia, sen alarmismos e con responsabilidade, do esgo-
tamento progresivo do modelo de crecemento económico capitalista actual, 
baseado no consumo de enerxías fósiles, na financiarización da economía e na 
especulación inmobiliaria.

Porén, outras forzas en principio menos coñecedoras do tema atrevíanse a levar 
baterías máis ou menos completas de medidas sen medo a identificalas co Peak 

36 Antonio Turiel (2015b): “El contexto de nuestro colapso”, 15/15\15 – Revista para una nueva civilización, 
nº -15 (mayo de 2015). URL: http://www.15-15-15.org/webzine/2015/04/25/el-contexto-de-nuestro-co-
lapso/

37 http://programa.compostelaaberta.org/
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Oil: a Marea de Vigo, o BNG en Ames ou en Miño, etc. É dicir, mentres as forzas 
políticas non se ven con posibilidades de gobernar, poden chegar a asumir medi-
das correspondentes a unha estratexia franca, se cadra como medio para atraer 
algúns votos peakoilers38, pero en canto acariñan as posibilidades de gañar unhas 
eleccións, esa franqueza dilúese en medidas máis disimuladas e óptase, como 
moito, por estratexias hipócritas —que non poucas veces botan man da descul-
pa da protección do medio ambiente ou da loita contra a mudanza climática por 
non amentaren a becha do Peak Oil á hora de propoñer algunha tépeda medida 
que camiñe no sentido da resiliencia e do aforro enerxético— ou simplemente 
cáese na actitude reactiva de dicir en privado: “Si, sabemos do problema, pero de 
momento imos gobernar como se non o houbese ou como se non fose tan grave 
ou urxente, e despois cando cheguen as consecuencias, xa faremos algo”. É dicir, 
preténdese nadar ao tempo que se garda a roupa, incorporando dunha cómoda 
maneira de mínimos algún concepto do Peak Oil, se cadra coa dupla función de nos 
contentaren aos activistas da cuestión e de deixaren unha porta medio aberta a 
desenvolver máis adiante —cando sexan máis vendibles politicamente— medidas 
máis concretas, ambiciosas e coherentes nesa liña, sacrificando a coherencia do 
conxunto do programa, que segue a ser moi business-as-usual, con máis ou me-
nos toques verdes. Polo menos iso é o que parecen reflectir certas evolucións/
involucións programáticas que xa comezamos perceber39. Como di Turiel, referín-
dose ao valente programa marco municipal presentado polas CUP ás eleccións de 
maio de 2015: “cabe preguntarse si la CUP sería tan clara y explícita si fuera una 
verdadera alternativa de gobierno; quizá porque en realidad el grupo tiene una 
vocación minoritaria y más esencialista pueden permitirse el lujo de ser tan claro 
en medio de tanta confusión actual.”40

Un obxectivo claro e algunhas ideas-forza

Ao final do proceso descrito, a esquerda debe rematar por aceptar que o xogo 
político mudou para sempre e que o seu obxectivo xa non pode ser conquistar para 
as masas un anaco máis grande dunha riqueza social sempre crecente, nin tan 
sequera se pode limitar a defender as conquistas sociais e os supostos dereitos 
cuxa realización material depende da abundancia de enerxía fósil. Agora o seu 
obxectivo debe mudar para deixar de “perder o tempo con enfoques erróneos”41 e 
así poder axudar á sociedade a se autoorganizar e sobrevivir ao colapso da estru-
tura social e económica que posibilitou ese petróleo que levamos apenas século e 
medio a desbaldir coma uns necios novos ricos. Se non temos un obxectivo acaído 

38 Algo parecido explica Turiel no seu artigo “Elecciones municipales y autonómicas en España: la 
crisis energética, según los partidos” (2015a), referido aí ao caso das mencións ao Peak Oil das 
CUP: “quizá porque en realidad el grupo tiene una vocación minoritaria y más esencialista pueden 
permitirse el lujo de ser tan claro en medio de tanta confusión actual.”

39 Estas evolucións, así como as medidas que van recollendo os diversos programas electorais póden-
se seguir no wiki Municipios.PosPetroleo.com.

40 Turiel (2015a).

41 Montserrat: “Ya inventarán algo”, op. cit.
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ao excepcional momento histórico que vivimos, a estratexia nunca poderá ser a 
necesaria. 

Debemos preguntarnos se existe un enganche dese novo obxectivo coa ideoloxía 
e propostas actualmente maioritarias na esquerda posibilista. Cal debería ser o 
pé que facilite mudar con urxencia e profundidade o guión político, que convirta 
o papel da esquerda nesta obra no da heroína que evite a traxedia final? Arnau 
Montserrat dá unha pista, ao meu parecer, moi clara (a cursiva é miña)42:

De lo que se trata, en fin, es de tener claro que todas las empresas que renacionali-
cemos, todas las necesidades que desmercantelicemos y todas las economías coo-
perativas que levantemos tendrán que enfrentarse a un escenario de contracción. 
Y que los costes hay que repartirlos entre todas las naciones y dentro de cada país. 
Lo que dicho sea de paso cuestiona que nuestro horizonte político sea convertirnos 
en escandinavos, pues su consumo extrapolado equivale al de cinco planetas.

Para isto haberá que optar na esquerda por promover o liderado sociopolítico das 
experiencias sociais poscapitalistas de base, aínda que xorda o comprensible te-
mor de que esa autoorganización reste protagonismo ao papel dos partidos: nese 
sentido será precisa unha auténtica purga polos feitos das persoas que están en 
organizacións de esquerda con ambicións persoais máis ou menos lexítimas (go-
zar dos privilexios dun cargo público, ter un papel protagonista na transformación 
social, etc.). O que quero dicir é que vai ser cada vez máis ineludible para as per-
soas dirixentes e militantes das organizacións de esquerda, predicar co exemplo, 
demostrar o auténtico compromiso con esta transformación ideolóxica, mediante 
accións prácticas, mediante a coherencia ética na propia vida diaria (o privado é 
político), mediante a implicación sincera, humilde e non manipuladora en todo 
tipo de proxectos postos en marcha polos movementos sociais pioneiros a prol 
da resiliencia. Por outra banda, ben pode decatarse a esquerda política de que, 
na medida en que favorezan a autoorganización da sociedade, estarán a facilitar 
o seu propio camiño ás institucións, en primeiro lugar porque así diminuirán a 
necesidade de ter que contar mentiras piadosas acerca da situación de colapso 
para non perderen votos. Isto significa que cantas máis persoas estean en proceso 
de se liberaren do capitalismo e do Estado, menos as poderá asustar a mensaxe 
radical propia dunha estratexia franca43.

Para esta mudanza na autoconcepción das formacións políticas de esquerda é 
preciso volver aos valores fundacionais da esquerda e transformalos conscien-
temente en audaces estratexias adaptadas aos tempos de emerxencia que nos 
tocou vivir. Se o fai, se abandona o dogma polo dogma, entón volverá ser máis 
ideoloxía e menos relixión, ou mellor dito unha secta, unha subdivisión dentro da 
gran relixión do Progreso Perpetuo. Esa recuperación histórica non pode ter un 
fundamento máis acaído, pois na historia das loitas de resistencia contra as pri-
meiras formas de capitalismo podemos achar moitas das claves —nunha notable 

42 Ibid.

43 Debo esta interesante apreciación a Begoña de Bernardo (com. pers., 22/02/2015).
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simetría histórica— da resistencia contra as formas finais que pode este adoptar. 
Así, lémbrannos Ramón Fernández Durán e Luis González Reyes que44:

Estas resistencias a la implantación del capitalismo a través de la usurpación de 
bienes y derechos comunales o del rechazo a la colonización, que en gran parte 
fueron campesinas, unieron la lucha por la equidad social con la lucha contra la 
degradación del medio, pues intentaron mantener un metabolismo local y más 
sostenible (…).

A nova visión, o novo papel estratéxico que debe asumir a esquerda no seu 
conxunto, debe ser o de construír e liderar as lanchas salvavidas nas que a socie-
dade poida abandonar o Titanic capitalista-consumista-industrial para comezar 
a construír desde baixo alternativas autoxestionadas o máis diversas posibles (a 
biodiversidade aplicada tamén como estratexia para a resiliencia política) que non 
só sexan unha saída tanxible para os millóns de náufragos do sistema, senón que 
dean corpo a unha revolución non meramente social, política ou enerxética, senón 
antropolóxica ao nivel das outras dúas grandes revolucións na historia humana: a 
creación da Agricultura e a Revolución Industrial. 

Fago miñas as palabras de Trainer cando di que non pretende45

(…) condear a esquerda radical senón dirixir as forzas das súas indispensables 
perspectivas revolucionarias e valores cara a unha meta redefinida. Ao contrario 
que a inmensa maioría doutros movementos internacionais emancipatorios, eco-
lóxicos, pola xustiza ou pola paz, a esquerda radical comprende que o progreso 
non é posible a non ser que, e ata que, o capitalismo for trascendido. En consecuen-
cia ten un papel indispensable que xogar na conformación a partir dos múltiplos 
movementos de descontento [social] dunha coalición que poida acadar ese fin, 
pero non pode xogar ese papel a menos que asuma a escaseza e a [necesidade 
da] simplicidade.

Xa falamos de que é unha mutación tremendamente difícil porque implica des-
prenderse dos discursos e linguaxes gravados a lume nas esquerdas durante 
máis dun século de análises e loitas, porque require renunciar a conceptos hoxe 
baleirados de significado para adoptar outros que lle son alleos ás tradicións 
hexemónicas eurocéntricas e que deberán partir probablemente de bagaxes se-
mánticas dos pobos orixinarios e das culturas tradicionais, como o sentido dos 
límites e da autocontención das filosofías orientais, como o Sumak Kawsay/Ben 
Vivir da América do Sur46 ou a sustentabilidade ata a sétima xeración dos indíxenas 

44 Fernández & González: En la espiral de la energía, op. cit., vol. 1, p. 223.

45 Trainer: “A Limits to Growth Critique...”, op. cit.

46 Achego estoutras denominacións para quen queira pescudar sobre as diferentes plasmacións e 
variantes locais en diversos lugares do mundo: Bo Vivir, Vivir Bien, Alli Kawsay, Sumaj Kawsay, Suma 
Qamaña, Teko Porâ, Teko Kavi, Yaiko Kavi Päve, Ñande Reco, Svadeshi, Swaraj, Apargrama... Un texto in-
teresante ao respecto da relación entre estes conceptos e o colapso da civilización é Mateo Agua-
do & Carlos Benítez (2015): “Redibujando alternativas al capitalismo. Entrevista a Alberto Acosta”, 
Iberoamérica Social: revista-red de estudios sociales (IV), pp. 9-13. URL: http://iberoamericasocial.com/
redibujando-alternativas-al-capitalismo-entrevista-a-alberto-acosta
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norteamericanos47. Adoptarmos esa linguaxe pode facilitar moldearmos o novo 
paradigma mental con todas as súas dimensións antropolóxicas, ético-filosóficas, 
ecolóxicas, bioeconómicas, termodinámicas... 

Atrevereime a apuntar finalmente algunhas ideas-forza en torno ás que reali-
zarmos o debate actualizador das esquerdas e que ben poden resumir o que vin 
analizando e propondo ao longo deste libro:

 Non vivimos unha crise económica nin apenas sistémica, senón a fin da civi-
lización industrial. Esta crise non vai rematar nunca.

 Nin a tecnoloxía nin a enerxía renovable poderán soster do actual modelo 
civilizatorio.

 O crecemento non é xa posible, e tampouco é desexable. Recuperar a senda 
do crecemento é un camiño errado, por imposible.

 As vellas políticas (keynesianismo, produtivismo, etc.) e modelos teóricos da 
esquerda xa non valen para o novo mundo poscrecemento.

 Os valores fulcrais da esquerda non son o traballo, o produtivismo nin a 
abundancia material. Eses foron medios para procurar o benestar (Ben Vi-
vir), a igualdade, a xustiza dentro dun modelo que xa remata. Cómpre buscar 
outros medios.

 A rerruralización e a relocalización socioeconómica son inevitables. A terra 
e os demais recursos naturais centrarán as loitas do mañá.

 Os Estados non sobrevivirán ao colapso da civilización, polo menos na súa 
extensa e complexa configuración actual. O Estado do Benestar deixará de 
ser posible. Xa que logo, non debemos apostar única ou principalmente por 
esa vía para a transformación necesaria.

 Ou Decrecemento organizado democraticamente ou barbarie.

 A dereita si se está a preparar para o colapso pero non o estamos aínda 
sabendo interpretar na súa auténtica dimensión e consecuencias.

 Estamos a loitar contra unha besta moribunda, pero da súa morte pode na-
cer algo aínda peor.

 O socialismo e o anarquismo non son incompatibles coa ecoloxía: precisa-
mos ecosocialismo/ecocomunismo e ecoanarquismo.

 A explotación do capitalismo tamén é dos labores de coidados das mulleres 
e da propia natureza. Todas as explotacións capitalistas son inseparables e 
deben abordarse como unha soa. 

 A xeración da plusvalía tamén procede desoutras explotacións de fondo, e 
para comprendela é preciso entender os ciclos de materia e enerxía impli-
cados no metabolismo social.

 A revolución debe ser sobre todo ética e cultural.

47 Achamos esa moral por exemplo na Constitución da Confederación Iroquesa: http://www.indige-
nouspeople.net/iroqcon.htm
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 Os partidos e a clase obreira deben renunciar ao seu papel protagonista 
desa revolución.

 É absolutamente vital crearmos experiencias prácticas e replicables de vida 
e organización social poscapitalista/postindustrial. Debemos primar a prác-
tica e a propaganda polo feito.

 A nova bandeira da esquerda debe ser verde, vermella, negra e violeta.

 Temos moito útil que recuperarmos nos primeiros socialistas e anarquistas, 
pero tamén en autores contemporáneos aínda minoritarios na esquerda e 
mesmo fóra dela.

 Debemos desprendernos do eurocentrismo, e máis aínda, do antropocen-
trismo.

 A esquerda debe defender os dereitos das xeracións vindeiras con tanta ou 
máis forza cós da xeración actual.

 A soberanía enerxética (incluída a alimentar) é a máis importante.

 Esta é a derradeira oportunidade da esquerda. Xa non podemos permitirnos 
máis o luxo da división nin do seitarismo. O reencontro de marxismo e anar-
quismo ten máis sentido e urxencia ca nunca.

O mundo que representaba o vello modelo mental xa non existe máis, estase a 
esvaecer coma unha pantasma, porque por baixo dese sistema de organización 
capitalista que pensaba a esquerda que era a base de todo, existe un modelo de 
civilización, o industrial, cuxa base física comezou a quebrar irremediablemen-
te. Neste inaudito contexto histórico (a “discontinuidade histórica” da que fala 
Riechmann) non precisamos esquerdas descafeinadas, senón todo o contrario: 
esquerdas máis radicais ca nunca, que aborden a raíz do problema. Non podemos 
admitir esquerdas que se limiten a reformar o actual sistema político-económico, 
e tampouco conformarnos coas que pretendan trocar dito sistema: o que precisa-
mos son esquerdas que impulsen, lideren ou dean soporte a un auténtico cambio 
de civilización. A nova civilización que sucederá á actual civilización industrial será 
necesariamente máis simple e modesta, pero na man da esquerda está loitar por 
que sexa unha civilización máis xusta.
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(en versión galega-ILG)

Isto é máis que unha crise econó-
mica e de réxime: é unha crise de 
civilización

Os cidadáns e cidadás europeos, na 
súa gran maioría, asumen a idea de 
que a sociedade de consumo actual 
pode “mellorar” cara ao futuro (e que 
debería facelo). Mentres tanto, boa 
parte dos habitantes do planeta espe-
ran ir achegándose aos nosos niveis de 
benestar material. Con todo, o nivel de 
produción e consumo conseguiuse á 
custa de esgotarmos os recursos na-
turais e enerxéticos, e rompermos os 
equilibrios ecolóxicos da Terra.

Nada disto é novo. As investigadoras 
e os científicos máis lúcidos levan 
dándonos fundados sinais de alarma 
desde principios dos anos setenta 
do século XX: de proseguirmoa coas 
tendencias de crecemento vixentes 
(económico, demográfico, no uso de 
recursos, xeración de contaminantes e 
incremento de desigualdades) o resul-
tado máis probábel para o século XXI é 
un colapso civilizatorio.

Hoxe acumúlanse as noticias que indi-
can que a vía do crecemento é xa un 
xenocidio a cámara lenta. O declive na 

(Xullo de 2014)

Versións noutros idiomas, apoios e 
artigos relacionados:

www.UltimaLlamada.org

(em versão portuguesa-AO)

Isto é mais do que uma crise econó-
mica e de regimem: é uma crise da 
civilização

As cidadãs europeias, na sua maior 
parte, consideram que a sociedade de 
consumo atual pode e deve melhorar 
em relação ao seu futuro. Ao mesmo 
tempo, boa parte das habitantes do 
planeta aguardam se aproximar aos 
nossos níveis de bem-estar material. 
Porém, o nível de produção e consumo 
foi alcançado às expensas de esgotar 
os recursos naturais e energéticos, e 
de estragar os equilíbrios ecológicos 
da Terra.

Nada disto é novo. As investigadoras e 
cientistas mais lúcidas levam indican-
do sinais de alarme de começos dos 
anos 70 do século XX: de continuarmos 
com as tendências de crescimento 
vigorantes (económico, demográfi-
co, utilização de recursos, produção 
de contaminação e incremento de 
desigualdades) o resultado mais pro-
vável para o século XXI é o colapso 
civilizacional.

Hoje há multidões de notícias que 
indicam que a via do crescimento é 
já um genocídio em câmara lenta. 
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dispoñibilidade de enerxía barata, os 
escenarios catastróficos da mudanza 
climática e as tensións xeopolíticas 
polos recursos mostran que as ten-
dencias de progreso do pasado están 
a crebarse.

Fronte a este desafío non abondan os 
mantras cosméticos do desenvolve-
mento sustentábel, nin a mera aposta 
por tecnoloxías ecoeficientes, nin unha 
suposta “economía verde” que encobre 
a mercantilización xeralizada de bens 
naturais e servizos ecosistémicos. As 
solucións tecnolóxicas, tanto á crise 
ambiental como ao declinio enerxéti-
co, son insuficientes. Alén diso, a crise 
ecolóxica non é un tema parcial senón 
que determina todos os aspectos da 
sociedade: alimentación, transporte, 
industria, urbanización, conflitos béli-
cos,… Trátase, en definitiva, da base da 
nosa economía e das nosas vidas.

Estamos atrapados na dinámica per-
versa dunha civilización que se non 
crece non funciona, e se crece des-
trúe as bases naturais que a tornan 
posíbel. A nosa cultura, tecnólatra e 
mercadólatra, esquece que somos, de 
raíz, dependentes dos ecosistemas e 
interdependentes.

A sociedade produtivista e consumista 
non pode ser sustentada polo plane-
ta. Necesitamos construír unha nova 
civilización capaz de asegurar unha 
vida digna a unha enorme poboación 
humana (hoxe máis de 7.200 millóns), 
aínda crecente, que habita un mundo 
de recursos menguantes. Para iso 
van ser necesarias mudanzas radi-
cais nos modos de vida, as formas de 
produción, o deseño das cidades e a 
organización territorial: e sobre todo 
nos valores que guían todo o anterior. 
Necesitamos unha sociedade que teña 
como obxectivo recuperar o equilibrio 

A decadência na disponibilidade de 
energia a baixa preço, os cenários 
catastróficos da mudança climática e 
as tensões geopolíticas pelos recursos 
mostram que as tendências de pro-
gresso do passado estão a se quebrar. 

Frente a este desafio não basta com 
os mantras cosméticos do desenvol-
vimento sustentável, nem as apostas 
tecnológicas eco-eficientes, nem 
uma “economia verde” que encobre a 
mercantilismo generalizado de bens 
naturais e serviços eco-sistémicos. As 
soluções tecnológicas, tanto à crise 
ambiental como ao declinar energé-
tico, são insuficientes. Além disso, a 
crise ecológica não é um tema par-
cial, mas determinante de todos os 
aspetos da sociedade: alimentação, 
transporte, indústria, habitação, con-
flitos bélicos… Do que se trata, é, em 
resumo, da base da nossa economia e 
as nossas vidas.

Tornamo-nos cativos da dinâmica per-
versa de uma civilização que apenas 
funciona crescendo, mas esse cresci-
mento significa destruir as bases na-
turais que a sustentam. A nossa cultu-
ra, tecnólatra e mercadólatra, esquece 
que somos, de raiz, dependentes dos 
ecossistemas e interdependentes com 
eles.

A sociedade produtivista e consumista 
não pode ser sustentada pelo planeta. 
Necessitamos construir uma nova ci-
vilização capaz de garantir uma vida 
digna a uma enorme população hu-
mana (hoje com mais de 7.200 milhões 
de pessoas) ainda em aumento, que 
habita um mundo de recursos min-
guantes. Para isso vão ser necessárias 
mudanças radicais nos modos de vida, 
as formas de produção, o desenho das 
cidades e a organização territorial, e, 
antes de nada, os valores que guiam 
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coa biosfera, e utilice a investigación, 
a tecnoloxía, a cultura, a economía e 
a política para avanzar cara a ese fin. 
Necesitaremos para iso toda a imaxi-
nación política, xenerosidade moral 
e creatividade técnica que logremos 
despregar.

Pero esta Gran Transformación atópa-
se con dous obstáculos titánicos: a 
inercia do modo de vida capitalista e 
os intereses dos grupos privilexiados. 
Para evitar o caos e a barbarie cara a 
onde hoxe estamos a nos dirixir, ne-
cesitamos unha ruptura política pro-
funda coa hexemonía vixente, e unha 
economía que teña como fin a satis-
facción de necesidades sociais dentro 
dos límites que impón a biosfera, e non 
o incremento do beneficio privado.

Por sorte, cada vez máis xente está a 
reaccionar ante os intentos das elites 
de facerlles pagar os pratos rotos. 
Hoxe, no Estado español, o espertar de 
dignidade e democracia que supuxo o 
15M (desde a primavera de 2011) está 
a xestar un proceso constituínte que 
abre posibilidades para outras formas 
de organización social.

Con todo, é fundamental que os 
proxectos alternativos tomen concien-
cia das implicacións que supoñen os 
límites do crecemento e deseñen pro-
postas de cambio moito máis audaces. 
A crise de réxime e a crise económica 
só se poderán superar se ao mesmo 
tempo se superar a crise ecolóxica. 
Neste sentido, non chegan políticas 
que volvan ás receitas do capitalismo 
keynesiano. Estas políticas leváron-
nos, nos decenios que seguiron á se-
gunda guerra mundial, a un ciclo de 
expansión que nos colocou no limiar 
dos límites do planeta. Un novo ciclo 
de expansión é inviábel: non hai base 

todo o anterior. Precisamos de uma 
sociedade que tenha como objetivo 
recuperar o equilíbrio com a biosfera, 
e utilize a investigação, a tecnologia, a 
cultura, a economia e a política para 
avançar para esse fim. Precisaremos 
para isso de toda a imaginação políti-
ca, generosidade moral e criatividade 
técnica que consigamos desenvolver.

Mas esta Grande Transformação acha 
dois obstáculos titânicos: a inércia do 
modo de vida capitalista e os interes-
ses dos grupos privilegiados. Para 
evitarmos o caos e a barbárie a que 
hoje nos encaminhamos, precisamos 
de uma ruptura política profunda com 
a hegemonia vigente, e uma econo-
mia que tenha como fim a satisfação 
das necessidades sociais dentro dos 
limites que impõe a biosfera, e não o 
crescimento do benefício privado.

Por sorte, cada vez mais pessoas es-
tão a reagir diante das tentativas das 
elites de nos fazer pagar pelos seus 
erros. Hoje, no Estado espanhol, o 
despertar de dignidade e democracia 
que implicou o 15 M (da primavera de 
2011) está a dar lugar a um processo 
constituinte que abre possibilidades 
para outras formas de organização 
social.

Porém, é fundamental que os projetos 
alternativos tomem consciência das 
implicações dos limites do crescimen-
to e elaborem propostas de mudança 
muito mais corajosas. A crise do regi-
me e a crise económica só podem ser 
superadas considerando também a 
crise ecológica. Neste sentido, não são 
suficientes as políticas que recuperam 
as receitas do capitalismo keynesiano. 
Estas políticas levaram-nos, nas dé-
cadas seguintes à II Guerra Mundial, 
a um ciclo de expansão que nos colo-
cou no limiar dos limites do planeta. 
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material, nin espazo ecolóxico e recur-
sos naturais que o puidesen sustentar.

O século XXI será o século máis decisi-
vo da historia da humanidade. Suporá 
unha gran proba para todas as cultu-
ras e sociedades, e para a especie no 
seu conxunto. Unha proba onde se di-
rimirá a nosa continuidade na Terra e a 
posibilidade de chamarmos “humana” 
á vida que sexamos capaces de organi-
zar despois. Temos perante nós o reto 
dunha transformación de calibre aná-
logo ao de grandes acontecementos 
históricos como a revolución neolítica 
ou a revolución industrial.

Atención: a xanela de oportunidade 
está a pecharse. É certo que hai moi-
tos movementos de resistencia ao 
redor do mundo en prol da xustiza am-
biental (a organización Global Witness 
rexistrou case mil ambientalistas mor-
tos só no últimos dez anos, nas súas 
loitas contra proxectos mineiros ou 
petroleiros, defendendo as súas terras 
e as súas augas). Mais como máximo 
temos un lustro para asentarmos un 
debate amplo e transversal sobre os 
límites do crecemento, e para cons-
truírmos democraticamente alternati-
vas ecolóxicas e enerxéticas que sexan 
á vez rigorosas e viábeis. Deberiamos 
ser capaces de gañar grandes maio-
rías para unha mudanza de modelo 
económico, enerxético, social e cul-
tural. Ademais de combatermos as 
inxustizas orixinadas polo exercicio da 
dominación e a acumulación de rique-
za, falamos dun modelo que asuma a 
realidade, faga as paces coa natureza 
e posibilite a vida boa dentro dos lími-
tes ecolóxicos da Terra.

Unha civilización acábase e habemos 
de construír outra nova. As conse-
cuencias de non facermos nada —ou 
facermos demasiado pouco— lévannos 

Um novo ciclo de expansão é inviável: 
não há base material, nem espaço 
ecológico ou recursos que pudessem 
sustentá-lo.

O século XXI será o século mais de-
cisivo da história da humanidade. Vai 
constituir uma grande prova para to-
das as culturas e sociedades, e para 
a espécie no seu conjunto. Uma prova 
onde será decidida a nossa continui-
dade na Terra, e a possibilidade de 
denominar como “humana” a vida que 
sejamos capazes de organizar depois 
dela. Temos na nossa frente o repto de 
uma transformação de calibre análogo 
ao dos grandes acontecimentos histó-
ricos, como a revolução neolítica ou a 
revolução industrial. 

Atenção: a janela das oportunidades 
está a se fechar. É certo que há muitos 
movimentos de resistência arredor do 
mundo em pró da justiça ambiental (a 
organização global Witness tem regis-
tado quase mil ativistas ambientais 
mortos só nos últimos dez anos, nas 
suas lutas contra projetos mineiros ou 
petroleiros, defendendo as suas terras 
e as suas águas). Mas, com muito, te-
mos apenas um lustro para elaborar e 
defender um debate amplo e transver-
sal sobre os limites do crescimento, e 
para construirmos democraticamente 
alternativas ecológicas e energéticas 
que sejam à vez rigorosas e viáveis. 
Deveríamos ser capazes de ganhar 
grandes maiorias para uma mudança 
de modelo económico, energético, so-
cial e cultural. Além de combatermos 
as injustiças originadas pelo exercí-
cio da dominação e a acumulação de 
riqueza, falamos de um modelo que 
deve considerar e assumir a realidade, 
fazer as pazes com a natureza e possi-
bilitar prosperidade dentro dos limites 
ecológicos da Terra.
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directamente ao colapso social, econó-
mico e ecolóxico. Mais se empezamos 
hoxe, aínda podemos ser as e os pro-
tagonistas dunha sociedade solidaria, 
democrática e en paz co planeta.

— En diversos lugares da Península 
Ibérica, Baleares, Canarias, Ceuta e 
Melilla, e no verán de 2014.

Uma civilização termina, e temos de 
construir uma outra nova. As conse-
quências de não fazermos nada – ou 
mesmo fazermos pouco – levam-nos 
diretamente ao colapso social, econó-
mico e ecológico. Mas, de começarmos 
hoje, ainda podemos ser as protago-
nistas de uma sociedade solidária, 
democrática e em paz com o planeta. 

— Em diversos lugares da Península 
Ibérica, Ilhas Baleares, Ilhas Canárias, 
Ceuta e Melilha, no verão de 2014.
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 Apoiar decididamente a creación e/
ou consolidación das redes locais 
de distribución de alimentos, e as 
cooperativas de consumo ecolóxico 
e local. 

 Apoiar os proxectos de moeda com-
plementaria que teñan unha función 
social e útil para a transición.

 Favorecer a creación de bancos de 
tempo.

 Colaborar para a realización de todo 
tipo de xornadas de divulgación so-
cial do Peak Oil e das súas implica-
cións para a nosa sociedade.

 Apoiar as redes de distribución 
locais e mais o comercio de proxi-
midade de elementos de primeira 
necesidade.

 Axudar economicamente a empre-
sas locais que fornezan produtos 
sustitutivos dos importados en 
áreas de primeira necesidade.

 Favorecer a formación de persoas 
desempregadas en novos oficios e 
servizos para a resiliencia

 Apoiar e promover a recupera-
ción de saberes, técnicas e oficios 
tradicionais.

 Pór en marcha campañas mediáti-
cas a prol do consumo dos produtos 
locais.

 Realizar campañas informativas de 
fomento e recoñecemento do con-
sumo e uso de bens e servizos con 
menor intensidade enerxética.

 Revisar os curricula educativos para 
incluír neles a capacitación dos 
estudantes en habilidades e coñe-
cementos precisos para unha vida 
pospetróleo

 Revisar os libros de texto escolares, 
nomeadamente na área de coñece-
mento do medio, para incluír a visión 
histórica da relación entre a nosa 
especie e a enerxía, ata chegarmos 
ao momento actual de fin dunha era 
de abundancia enerxética.

 Introducir o ensino da Permacultura 
e técnicas afíns en todos os ni-
veis formativos e áreas onde sexa 
aplicable. 

 Manter e potenciar o ensino no me-
dio rural. 

 Promover as escolas populares, os 
ateneos e outros mecanismos de 
autoformación colectiva dos cida-
dáns, facilitándolles, por exemplo, 
locais e a adquisición de material 
formativo.

 Promover unha nova cultura ener-
xética que poña énfase no aforro, na 
eficiencia, e nuns modelos de mobi-
lidade e ordenación do territorio que 
reduzan o consumo real.

Algunhas medidas públicas de 
mínimos para unha estratexia 
facilitadora da adaptación 

social pospetróleo

ANEXO II
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 Priorizar as axudas económicas ás 
empresas a que poñan en marcha 
plans de aforro enerxético ou que se 
teñan auditado enerxeticamente e 
teñan mostrado unha alta eficiencia 
enerxética.

 Promover actuacións económicas 
paliativas nas zonas con presenza 
de actividades fortemente consumi-
doras de enerxía ante futuras e posi-
bles reducións de tales actividades.

 Realizar estatísticas continuadas da 
utilización de enerxías primarias, do 
uso e transformación das mesmas 
así como do consumo por tipos de 
enerxía e usuario, que permitan dis-
por da información suficiente para 
estabelecer liñas de actuación go-
bernamental e facer un seguimento 
do seu cumprimento.

 Promover decididamente o mante-
mento e ampliación da poboación 
no rural, en detrimento das áreas 
urbanas, mediante leis e medidas 
específicas que faciliten o retorno ao 
campo en todos os terreos: econó-
mico, ambiental, de servizos, viven-
da, calidade de vida, etc. Fomentar 
as ecoaldeas como un modelo válido 
para a revitalización do rural, así 
como priorizar os proxectos colec-
tivos para a recuperación de aldeas 
ou para o retorno ao campo en xeral.

 Promover o illamento térmico das 
vivendas, o seu aproveitamento so-
lar pasivo e penalizar un alto consu-
mo enerxético na súa construción. 

 Difundir no sector da construción 
as posibilidades da arquitectura 
bioclimática e subvencionar a súa 
aplicación na construción e reforma 
de vivendas e outros edificios.

 Fomentar, coa colaboración dos 
concellos, a agricultura/horticultura 

urbana ecolóxica mediante cam-
pañas, cursos, incentivos diversos, 
cesión de espazos e apeiros, sub-
vención de sementes, etc.

 Aproveitar fincas non utilizadas de 
titularidade estatal, para a creación 
de hortas urbanas comunitarias e 
ecolóxicas.

 Promover que os concellos faciliten 
tamén a creación de hortas urbanas 
nos terreos da súa propiedade.

 Promover que se cren hortas para 
autoprodución de alimentos nos 
xardíns das urbanizacións privadas. 

 Favorecer un uso do monte autocen-
trado, sostible, diverso e encamiña-
do a fixar poboación no rural.

 Urxir a todos os responsables de 
instalacións de subministración de 
auga potable para que analicen a 
vulnerabilidade das mesmas diante 
dunha súbita carencia de derivados 
do petróleo ou de subministración 
eléctrica. 

 Subvencionar (por exemplo elimi-
nando ou reducindo taxas) a com-
pra, aluguer e reforma de vivendas 
no rural para persoas actualmente 
residentes en núcleos urbanos e que 
pretendan cambiar a súa residencia 
habitual ao rural ou persoas que 
queiran manter a súa residencia no 
rural.

 Simplificar requirimentos para as 
obras e reformas no rural e poten-
ciar que se realicen con material e 
man de obra local, ademais de con 
criterios de aforro enerxético. 

 Defender a parroquia como figura 
xurídica e unidade de poboación 
idónea para a relocalización da acti-
vidade social e económica na Galiza. 
Potenciar a bisbarra como elemento 
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supramunicipal de artellamento do 
territorio.

 Promover a soberanía e autosufi-
ciencia alimentares. Apoiar a pro-
dución ecolóxica local. Prioridade 
absoluta do goberno: asegurar a 
subministración de alimentos á 
poboación.

 Potenciar o banco de terras, tamén 
en zonas urbanas e perirurbanas 
para pór en contacto  propietarios/
as de fincas potencialmente produti-
vas con urbanitas interesados/as na 
produción hortícola para autoconsu-
mo ou para venda.

 Eliminar atrancos burocráticos e 
fiscais á venda en mercados lo-
cais de excedentes de alimentos 
autoproducidos.

 Potenciar a posta en marcha de bos-
ques de alimentos e outros proxec-
tos de agroforestry.

 Revisar a normativa relativa a requi-
rimentos de materiais e embalaxes 
para os produtos hortícolas para fa-
cilitar o emprego de materiais locais 
non derivados do petróleo.

 Modificar a normativa de axudas á 
incorporación de xente nova á pro-
dución agrogandeira á luz dunha 
necesaria simplificación de insu-
mos e características técnicas das 
explotacións.

 Fomentar a investigación en 
Permacultura, técnicas de cultivo, 
deseño de explotacións autosu-
ficientes, tecnoloxías e especies 
axeitadas e outros aspectos para 
unha nova agricultura pospetróleo. 
Identificar insumos alternativos aos 
actuais, sistemas de prevención de 
pragas non químicos, etc. botando 
man tanto da historia agrícola do 

país e do saber tradicional, como 
das experiencias que funcionan 
noutros lugares.

 Promover as feiras e mercados lo-
cais, sobre todo de alimentos.

 Apoiar os bancos e redes de se-
mentes locais, facilitándollas a cal-
quera persoa interesada en cultivar 
alimentos.

 Pór en marcha centros de uso co-
munitario para o envasado de ali-
mentos e fabricación de conservas 
mediante sistemas de máxima ga-
rantía sanitaria e mínimo consumo 
enerxético. Divulgar desde estes 
centros, entre a poboación en xeral, 
técnicas de conserva caseira. 

 Promover a reconversión das ex-
plotacións agrícolas ao modelo 
agroecolóxico.

 Promover a reconversión das explo-
tacións gandeiras para aumentar o 
seu aforro enerxético e minimizar 
a súa dependencia de insumos do 
exterior.

 Promover que se compartan os ve-
hículos privados: con carrís reserva-
dos para estes coches nas estradas 
(coches con 3 ou máis pasaxeiros), 
exención de peaxes e outras medi-
das para a súa promoción. 

 Promover cooperativas de transpor-
te privado (coches propiedade dos 
seus membros), clubes de aluguer 
de coche, redes de autostopistas 
rexistrados e outros sistemas se-
mellantes. Facilitar o aluguer de co-
ches para ocasionais viaxes longas. 

 Realizar campañas para a forma-
ción dos condutores de vehículos 
privados en condución para o aforro 
de combustible.
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 Facilitar e promover o uso da bici-
cleta (carrís-bici, etc.). Substituír 
estradas para coches por vías para 
bicicletas. Dar prioridade para a bi-
cicleta no redeseño das vías.

 Pór en marcha axudas para que ci-
dades e vilas cren carrís-bici, apar-
camentos para bicis en estacións de 
autobús e tren, e percorridos peonís.

 Promover a compactación da sema-
na de traballo: menos días de tra-
ballo por semana, concentrando as 
horas. Incentivar a xornada continua 
en empregos públicos, privados e 
horarios escolares.

 Fomentar a recuperación dos auto-
buses de empresa para o despraza-
mento dos traballadores.

 Revisar todos os tributos para pena-
lizar aquelas actividades que obs-
taculicen a transición enerxética, e 
rebaixando ou anulando as taxas a 
aquelas que a favorezan.

 Reducir a fiscalidade aos comercios 
de proximidade e pequenas tendas, 
sobre todo de alimentación e produ-
tos necesarios.

 Fomentar un cambio cultural con 
respecto ao consumo. Dentro del, 
promover intensamente os produtos 
locais fronte aos importados.

 Favorecer fiscalmente as empre-
sas que faciliten o teletraballo para 
evitar o desprazamento dos seus 
traballadores de fóra das cidades e 
como medida complementar favore-
cedora do retorno ao rural. 

 Favorecer fiscalmente o aluguer 
e compartir de todo tipo de equi-
pamento como alternativa á com-
pra-venda, e para favorecer a am-
pliación da vida útil dos produtos e 
maquinaria. 

 Penalizar a obsolescencia progra-
mada nos produtos industriais e 
favorecer a produción de bens para 
toda a vida. 

 Potenciar a fitoterapia entre os 
profesionais da medicina e mais a 
reciclaxe profesional tamén en téc-
nicas de diagnóstico e tratamento 
de mínimo uso tecnolóxico, por 
exemplo no terreo da asistencia aos 
partos: fomentando a formación de 
matronas e doulas para asistencia 
de partos con mínima intervención e 
facilitando o parto na casa.

 Estudar a vulnerabilidade dos 
centros de saúde, hospitais, etc. 
de titularidade pública diante dun 
escenario de escaseza enerxética 
e de materiais derivados do petró-
leo. Propor alternativas nun plan 
específico.

 En colaboración cos profesionais da 
medicina do país, analizar en detalle 
qué outras transformacións é preci-
so acometer para preparar o siste-
ma de saúde público nun contexto 
de carencia de enerxía e materiais.

 Estimular a máxima saúde preven-
tiva entre a poboación e potenciar 
hábitos de vida e alimentación 
saudables.

 Realizar campañas de formación 
específica de persoas de todas as 
idades para a autoxestión e coidado 
colectivo e persoal da saúde, primei-
ros auxilios, etc. 

 Colaborar activamente para que se 
realicen charlas, xornadas, activi-
dades formativas, actividades esco-
lares, proxeccións de documentais, 
creación de proxectos interactivos, 
libros e bandas deseñadas divulga-
tivos e prácticos vinculados con: 
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– O Teito do petróleo.

– Economía ecolóxica.

– Aforro enerxético.

– Decrecemento.

– Resiliencia comunitaria.

– Habilidades útiles nun mundo 
sen petróleo.

– Agricultura natural/ecolóxica/
tradicional.

– Permacultura.

– Autoprodución e conservación 
de alimentos.

– Compostaxe caseira.

– Cociñas solares.

– Autoconstrución de sistemas de 
enerxía renovable.

– Estilos de vida e alimentación 
saudables.

– Tracción animal para a agricul-
tura e o transporte.

– Etc.

 Fomentar a cultura de que só é 
preciso posuír aquilo que é verda-
deiramente persoal, e que o resto 
é máis eficiente compartilo (bens 
comunitarios) mediante aluguer e 
outros sistemas.

 Crear un centro autonómico de 
referencia permanente sobre estas 
cuestións, a modo de centro de ex-
perimentación e difusión, centro de 
demostración de técnicas susten-
tables, granxa-escola, etc. Debería 
coordinar e espallar experiencias a 
nivel comarcal e municipal que re-
plicasen estas funcións e as aplica-
sen sobre o terreo en cada bisbarra. 

 Facer congresos divulgativos tamén 
dirixidos ás asociacións e entidades 
da sociedade civil, do mesmo modo 
que coas empresas.

 Promover que as cidades e vilas 
se unan á rede de Cidades en 
Transición (Transition Towns).

 Subvencionar a tradución e publica-
ción en galego dos principais libros e 
documentais sobre o Peak Oil, mes-
mo mediante coedicións.

 Potenciar a autoxestión e autoorga-
nización da sociedade civil mediante 
un paquete de medidas específico. 
Fomentar en todos os terreos a 
autoorganización da sociedade 
civil, prestando axuda pero sen 
dirixismos.
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A continuación enumero algúns autores e autoras que coido son de 
interese para repensarmos a esquerda en termos ecosociais, decrecen-

tistas e postindustriais. Non diferenciei se pertencen a tradicións marxistas, 
anarquistas ou outras, precisamente porque penso que é necesario bebermos 

de todas as fontes para a reunificación das diversas familias da esquerda baixo os 
parámetros suprascritos:
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 Abdullah Öcalan.

 Alicia Puleo.

 Amaia Pérez Orozco.

 André Gorz.

 Barry Commoner.

 Carlos Taibo.

 Daniel Tanuro.

 Derrick Jensen.

 Edgar Morin.

 Emilio Santiago 
Muíño.

 Ernest Garcia.

 Esther Vivas.

 Florent Marcellesi.

 Francisco Fernández 
Buey.

 Frieder Otto Wolf.

 Gustavo Duch.

 Gustavo Esteva.

 Herman E. Daly.

 Iván Illich.

 Jacques Ellul.

 James O’Connor.

 Joan Martínez Alier.

 Joaquim Sempere.

 Joel Kovel.

 John Bellamy Foster.

 Jorge Beinstein.

 Jorge Riechmann.

 José Manuel Naredo.

 Karl Polanyi.

 Luis González Reyes.

 Manfred Max-Neef.

 Manuel Sacristán.

 Maria Mies.

 Michel Löwy.

 Murray Bookchin.

 Ota Sik.

 Paul Ariès.

 Pier Paolo Pasolini.

 Pierre Rabhi.

 Ramón Fernández 
Durán.

 Raymond Williams.

 René Dumont.

 Rudolph Bahro.

 Samuel Alexander.

 Santiago Alba Rico.

 Serge Latouche.
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 Ted Trainer.

 Vandana Shiva.
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 Wolfgang Harich.
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Ten participado en Decrecimientos. Lo que hay que cambiar 
en la vida cotidiana (2010) e 15-M. O pobo indignado (2011). 
Coordinou a Guía para o descenso enerxético: preparando 
unha Galiza pospetróleo (2013), O fim do petróleo (2014) e 
publicou Nosotros, los detritívoros (2014). É fundador e coor-
dinador de 15/15\15 – Revista para unha nova civilización. 
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Manuel Casal Lodeiro publica agora este inte-
ressante livro para o debate e para a reflexão, com 

uma dose de provocação deliberada, contra essa esquer-
da que, a seu ver, ainda caminha lentamente por estes trilhos 

do decrescimento. Didático, ameno e bem informado, Casdeiro joga 
com os princípios da militância, solidamente alicerçados, porque pre-
tende que o decrescimento seja aderido como uma ideia principal, não 
como mais um adorno nos programas políticos. Retranqueiro e poliédri-
co, mostra-se como um comunicador direto e fundo, desses que fazem 
acordar as consciências dormidas. (…) Numa sociedade de consumo ma-
ciço como esta que nos toca viver, também os livros são provavelmente 
demasiados. Este é dos que, mesmo aplicando um programa de ação 
instalado no decrescimento, são necessários.

Jorge Riechmann >

Un debate urgente el que nos propone Manuel Casal Lodeiro —aunque 
la gran mayoría de la sociedad siga optando por mantener los ojos ce-
rrados, y las manos aferradas al volante, cuando el vehículo llamado 
civilización industrial se precipita hacia el abismo—… Una reflexión va-
liente y valiosa.

Volver á senda do crecemento? Crear emprego para todo 
o mundo? Manter o Estado do Benestar? Procurar un desenvolve-

mento sustentable? Este ensaio explica que as pretensións das es-
querdas políticas e sociais maioritarias son inviables nun contexto 
de irremediable colapso civilizatorio. Apenas movementos como o 
Decrecemento, o Ecosocialismo, o Ecoanarquismo e outros, aín-
da moi minoritarios, son conscientes dese rumbo suicida do que 
nos vén alertando a ciencia cada vez con máis urxencia. Temos 
xa moi pouco tempo para evitar un colapso catastrófico, que 
mesmo pode derivar na extinción da nosa especie. Este libro 
é unha chamada urxente para a conversión das esquerdas 

nunha forza que contribúa a un desenlace alternativo a 
este brusco devalar: a creación dunha nova civiliza-

ción moito máis simple, máis local e máis xusta.

http://esquerda.colapso.info

Apuntamentos para un debate urxente

Contidos

 Limiar (Teresa Moure): 
Decrescimento (também) 
para marxistas

 Unha esquerda postindustrial?

 Negacionismo e atrancos psicosociais

 A adaptación postindustrial doutras correntes 
ideolóxicas

 Mutacións do capitalismo moribundo

 Algunhas das propostas políticas máis conscientes do colapso

 Escenarios e estratexias da esquerda fronte ao colapso

 Conclusións. A imprescindible adaptación anticipada das esquerdas

 Anexos:

 Manifesto “Derradeira chamada”

 Algunhas medidas públicas de mínimos para unha estratexia facilitadora da adaptación social 
pospetróleo

 Suxestión de autores

Xabier Vázquez Pumariño >

O libro que toda persoa de esquerda debería ler. 
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