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Fa tot just tres anys, el principal teòric i
abanderat del decreixement, Serge Latou-
che, va venir a Barcelona a parlar-nos sobre
aquest moviment. A França i a Itàlia, la idea
s’estava escampant i proliferaven grups i
publicacions (la Decrescita, la Décroissance,
etc.), mentre que, a casa nostra encara, no
havia despertat prou interès, en gran part
fruit del desconeixement.

D’aleshores ençà, se n’ha parlat i s’han
impulsat les primeres experiències de
grups que difonen les idees decreixentistes
i les treballen. A Catalunya, s’ha posat en
marxa una xarxa pel decreixement (l’En-
tesa) que ha impulsat diverses iniciatives
de difusió i de proposta, entre les quals
destaca una marxa en bicicleta que va recó-
rrer la majoria de comarques del país.

Però, sens dubte, l’esdeveniment que
millor ha visualitzat l’interès general i al
qual els mitjans de comunicació han dedi-
cat un modest, però no gens negligible,
seguiment ha estat la II Conferència d’E-
conomia i Decreixement que es va celebrar
a Barcelona entre els dies 26 i 29 de març
d’enguany. Si bé va sorprendre el volum
d’assistència i participació –s’hi van ins-
criure unes 400 persones d’arreu del món i
hi van passar més de 500 persones–, encara
ho va fer més la qualitat i el nivell de des-
envolupament dels debats, els estudis i les
propostes que s’hi van exposar.

Aprofitant el procés de valoració de la
conferència, aquest article vol fer un balanç
actual sobre l’aposta pel decreixement. Ens
referim al concepte d’aposta, manllevat del
títol d’un dels llibres de Latouche, perquè
al voltant de la idea del decreixement s’han
anat identificant un conjunt molt divers i
cada cop més ampli de persones, experièn-
cies i iniciatives d’àmbits molt diversos, des
de l’acadèmia fins als moviments socials

(ecologistes i no), passant per algunes orga-
nitzacions, o potser millor corrents d’opi-
nió polítiques i sindicals, o simplement
persones atretes per la proposta. I voldríem
puntualitzar que aquesta heterogeneïtat,
sovint, és contradictòria i està poc encai-
xada.

El decreixement té una naturalesa
sobretot transversal i crea un debat sobre la
noció de creixement en el si d’una multi-
tud d’agents. D’altra banda, descriu la
transformació multidimensional de la
societat. En lloc de parlar de “paraigua del
decreixement”, hem preferit recórrer a una
altra imatge més visual i aclaridora, extreta
de la natura, que és la dels rius o rierols que
vénen de fonts diverses i convergeixen, tot
eixamplant-se al delta del decreixement
abans d’arribar als mars.

I és precisament partint d’aquest matís
que voldríem començar la nostra anàlisi,
assenyalant una primera paradoxa que no
és nova en les dinàmiques complexes dels
moviments socials, però que en aquest cas
pot ser fins i tot més pronunciada: aquesta
diversitat enriquidora que constatem, en
termes d’agents actius o estratègia i de
fonts filosòfiques, es podria convertir,
alhora, en un obstacle, si es tractés de cons-
truir una nova ideologia amb una línia
política apta per a la planificació. Feliç-
ment, aquest no és el cas.

Agents actius: acadèmia i activisme
Actualment, els principals agents del
decreixement són la gent activista i univer-
sitària. Precisament, un dels objectius que
es va plantejar l’organització de la confe-
rència va ser superar un dels ponts més
difícils, aquell que vincula el món acadè-
mic i el de l’activisme.

Són prou sabuts els recels tradicionals
entre aquests dos col·lectius, perquè mal-
grat perseguir –en teoria– els mateixos
objectius, els enfoquen de maneres dife-
rents: l’activista retreu a l’acadèmia l’excés
de reflexió i la manca de compromís
directe amb la mobilització i l’acadèmia
retreu a l’activista la manca de recerca i
reflexió (la incapacitat de discriminar entre
diverses opcions), així com la incapacitat
d’anar més enllà de les seves propostes,
sovint inassolibles per la majoria de la
població. És a dir, es tractava d’assumir el
repte d’assolir la proporció adequada entre
utopisme i realisme, entre essencialisme

Els 
camins del
decreixement
En aquest número dels Quaderns d’Illacrua us propo-
sem un monogràfic al voltant d’un dels moviments
socials que, des de fa uns quants anys, està començant
a organitzar-se: el decreixement. Aquest mot, més enllà
del seu to provocador, és una mena de paraigua que
aglutina una sèrie de pràctiques transformadores per
fer front a la societat del consum massiu i la depredació
dels recursos naturals. A banda de situar els principals
reptes de futur del moviment a casa nostra, també ens
centrem en la pràctica del decreixement en l’àmbit
internacional mitjançant quatre entrevistes.
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moral i pragmatisme polític i tècnic, el rep-
te d’acceptar els diferents rols que cadascú
pugui jugar i d’establir una comunicació
fluida entre uns i altres.

S’ha assolit aquest objectiu? S’ha pogut
concretar una estratègia conjunta entre
activisme i acadèmia? S’han arribat a com-
promisos en ferm?

La participació d’activistes a la confe-
rència, no exempta de reserves –que es van
escenificar amb els retrets fets a l’organit-
zació per les condicions econòmiques que
s’exigien a les participants, l’anglès i la
manca de traducció en els grups de treball
i el pretès matís institucional de la convo-
catòria (bàsicament pel lloc escollit: la seu
de la plaça Universitat de la Universitat de
Barcelona)–, ha estat un primer pas, però
encara molt insuficient. Ha servit per apro-
par i establir relacions, però no n’ha sortit
cap mena de compromís.

A aquestes resistències, també cal afe-
gir-hi les reserves que trobem en alguns
sectors del moviment ecologista més insti-
tucionalitzat, que en teoria haurien de sen-
tir-s’hi vinculats (o afins), sobretot pel que
fa al concepte de decreixement. Conside-
ren que les connotacions negatives del
terme tenen un pes massa determinant que
fa difícil que pugui ser assumit socialment
com una alternativa viable. Hi entreveuen,
també, contradiccions amb algun dels seus
plantejaments, com per exemple el repte
que han assumit per demostrar que, amb
l’expansió de les energies renovables, es
pot garantir el creixement. L’ecologisme
escèptic amb el decreixement considera
que la tecnologia és la resposta, però quina
és la pregunta?

Pel que fa als agents, un altre objectiu
de la conferència era construir ponts cap a
altres sectors. En primer lloc, els grups
d’activistes (practionners) estaven relativa-
ment ben representats, en bona posició per
experimentar i desenvolupar alternatives
locals. En general, ha faltat la presència i el
suport de partits polítics i sindicats. Encara
que hi ha algunes excepcions localitzades
(especialment alguns sindicats de Cata-
lunya), molts encara creuen en el creixe-
ment econòmic, o en el creixement “limi-

tat” o verd com a solució a tots els proble-
mes mundials. El debat amb els sindicats és
molt important, especialment en l’àrea de
compartir el treball.

Un altre repte ha estat el de contactar
amb gent de dins de les grans organitza-
cions no governamentals. Les principals
organitzacions de la societat civil volen
jugar un paper important en la transforma-
ció de la societat, però per ara se centren
sobretot a canviar els comportaments indi-
viduals. Donar missatges positius és clau
per aquestes entitats. Amb la promoció de
productes verds i justos, intenten aconse-
guir un “bon sentiment” com a persones
consumidores per no tenir problemes de
consciència. El canvi de comportament
individual s’està convertint en el Sant Greal
per al desenvolupament sostenible. Es
tracta d’una tendència perillosa perquè
despolititza el moviment mediambiental i
social. Parlar de decreixement els sembla
massa polític, a aquestes organitzacions.
Hem de ser capaces de discutir uns altres
assumptes fonamentals de la nostra econo-
mia que condueixen a problemes tan enor-
mes com la degradació ambiental, l’estrès
social i la desigualtat, el canvi climàtic, les
crisis financeres...

La diversitat d’estratègies defensades
ha contribuït a enriquir la idea de decreixe-
ment i mostra que dista molt de ser una
ideologia o fins i tot simplement un con-
cepte unificat o una directriu. A més, a-
questes estratègies semblen complementà-
ries, tot i que s’han de sotmetre a debat,
considerant l’especialització d’alguns dels
seus agents.

Actualment, les persones seguidores
de les diferents estratègies treballen en
diverses fases d’una transformació de la
societat: els suports a alternatives locals i
les activistes que s’oposen projectes de
desenvolupament industrial i d’infraes-
tructures impacten la trajectòria de crei-
xement present; el món intel·lectual s’o-
cupa de la descolonització de l’imaginari
creixentista; els agents polítics –en un
sentit ampli– intenten frenar l’explotació
dels recursos naturals i humans. L’objec-
tiu del decreixement és arribar a una veri-

table sostenibilitat. Per aconseguir-ho,
alguna gent es dedica a la conservació d’e-
cosistemes, a la definició de la sostenibi-
litat forta en totes les seves dimensions,
incloent-hi la social.

La claredat del missatge
S’ha entès el missatge del decreixement? Si
les objeccions provenen dels sectors que
en teoria haurien de sentir-s’hi afins, és
lògic que generi moltes més resistències
entre la població que comença a patir la
crisi i que encara es deixa enlluernar pels
discursos economicistes que ens han colo-
nitzat l’imaginari, com ara els de personat-
ges mediàtics estil Sala Martín, que defen-
sen que cal créixer a qualsevol preu perquè
les societats amb un PIB alt suporten més
fàcilment les crisis (donant engrunes de
riquesa als pobres), amb les quals, per altra
banda, ens hem d’anar familiaritzant per-
què formen part de la pròpia naturalesa del
sistema.

La gent entén i fins i tot subscriu la
crítica que es fa des del decreixement.
També sap que hi ha unes propostes per
portar a la pràctica el decreixement. Tot
això està molt bé: però, què hi ha a dins?
Costa veure-ho. Costa que s’entenguin
els continguts. Aquest continua sent un
repte pendent i vivim en un moment
especialment difícil, que ho serà més a
mesura que la crisi vagi mostrant la seva

pitjor cara (l’atur, el càstig a les capes
socials més vulnerables, etc.). No obstant
això, hi ha qui pensa que aquesta pot ser
una bona oportunitat per capgirar una
inèrcia que ens està conduint irremissi-
blement a la catàstrofe.

Intercanvi de reflexions i experiències
Un segon objectiu d’aquesta conferència
era posar en comú les diferents fonts del
decreixement pròpies de les diverses socie-
tats del món. Es tractava, en primer lloc, de
fer possible un coneixement mutu més bo
dels diferents debats i reflexions, de les
diverses experiències i praxis que s’estan
desplegant. En segon lloc, es pretenia la
difícil tasca de cohesionar els diferents
àmbits de l’aposta al voltant d’uns eixos
sòlids i, així, fer un pas endavant en el pro-
cés de maduresa. També es volien coordi-
nar millor els esforços i les estratègies i, en
darrer terme, assolir la fita ambiciosa d’ar-
ticular una estratègia conjunta.

Hem comentat els diversos àmbits del
decreixement i també l’heterogeneïtat de
les procedències que abasta. A la conca del
decreixement, hi conflueix gent del
moviment ecologista; de l’antiutilitarisme
(que fa una crítica culturalista a la mer-
cantilització de les relacions humanes); de
l’alterglobalització o la crítica al model
econòmic de desenvolupament (la globa-
lització econòmica); de la crítica de les
tecnologies (Illich va desenvolupar la tesi
que, per damunt d’un cert llindar, la tec-
nologia perjudica els objectius originals
de benestar); de l’economia social i soli-
dària; de la defensa d’una altra democrà-
cia; del moviment per la igualtat i l’equi-
tat (els països enriquits han de decréixer
per afavorir una vida digna als països
empobrits); de denúncia dels límits dels
recursos naturals i la importància de dis-
minuir les seves extraccions per poder
sobreviure molt de temps en aquest pla-
neta (Georgescu-Roegen); del moviment
per la pau i la noviolència (com a crítica a
un model de desenvolupament que és un
model de domini); de recerca del sentit de
la vida (una certa espiritualitat) i defen-
sora de la simplicitat (aposta ètica). Diver-
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A la conca del decreixement, 
hi conflueix gent del moviment
ecologista, de l’antiutilitarisme, de
l’alterglobalització, de la crítica de 
les tecnologies, de l’economia social 
i solidària, de la defensa d’una altra
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per la pau i la noviolència...
-
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sos interessos i diverses sensibilitats apor-
ten les seves idees i experiències, les seves
anàlisis i les seves propostes.

Fer una valoració d’aquest objectiu
amb aquest ventall tan ampli és força més
ambiciós. Som conscients que la presència
de gent de tots els àmbits esmentats no es
va poder garantir i que la conferència hau-
ria pogut tenir més poder de convocatòria,
però, malgrat aquests inconvenients, sí que
podem assenyalar algunes consideracions.
En primer lloc, la metodologia emprada va
possibilitar l’intercanvi d’experiències, els
debats i la reflexió. Aquests resultats van fer
possible que els contactes s’intensifiques-
sin i que es posessin les primeres pedres
per la millora dels esforços de coordinació.
Però encara som a les beceroles.

La metodologia emprada en l’organit-
zació de la conferència respon a la necessi-
tat d’experimentar un mètode innovador
de participació. L’aprofundiment en la
democràcia és un dels pilars del decreixe-
ment. Com que és un moviment nou i no
està sotmès a cap mena de llegat orgànic,
pot experimentar dinàmiques participati-
ves amb una clara voluntat inclusiva. La
crisi multidimensional que estem vivint,
les incerteses que genera i la urgència de les
solucions comporten uns reptes que la
comunitat científica no pot afrontar sense
processos participatius que mirin d’in-
cloure la societat civil. El debat polític no es
pot deixar només en mans de la ciència, la
tecnologia i el mercat.

Es van fer presentacions científiques i
es va donar molta importància a la presen-
tació de cartells (Poster Tour). Les partici-
pants també van col·laborar en uns 30
grups de treball (Working Groups) per dis-
cutir sobre polítiques i pràctiques de
decreixement i plantejar els possibles dub-
tes que es poguessin originar. Es va impul-
sar una perspectiva transdisciplinària on els
temes econòmics, socials i ambientals van
ser tractats conjuntament. Els diferents
grups s’acabaven trobant a les assemblees
(Assemblies), on presentaven la seva discus-
sió i es posaven en comú les conclusions i
les qüestions conflictives, cosa que facili-
tava la confrontació entre els diferents

temes. Els resultats, que representaran una
base important per al treball ulterior en
cada tema, es troben disponibles a la web
de la conferència.

Temes preferents
Des del moviment pel decreixement, s’han
anat abordant diverses temàtiques, però la
conferència ha permès veure quines són
les qüestions que desperten més interès.
Podríem destacar-ne algunes: les monedes
locals i la seva implantació; l’economia so-
cial i, més concretament, l’impuls a em-
preses autònomes i locals; la defensa dels
béns comuns locals i la creació de noves
jurisdiccions per als béns globals (especial-
ment l’aigua); la instauració de polítiques
integrades per reduir les hores de treball i
la introducció d’ingressos bàsics (renda
bàsica); la institucionalització d’un límit
d’ingressos basat en una proporció de mà-
xims i mínims; la desincentivació del con-
sum d’articles d’un sol ús i la reducció del
consum de durables; l’abandó d’infraes-
tructures a gran escala com les centrals
nuclears, preses, incineradores, transports
ràpids...; la reconversió de les infraestruc-
tures basades en el cotxe per altres de més
sostenibles; els impostos a la publicitat i la
seva prohibició als espais públics; el suport
als moviments de justícia ambiental del
sud que vagin en contra de l’explotació de
recursos; la introducció de moratòries
d’extraccions globals a àrees de gran biodi-
versitat i valor cultural i les compensacions
per deixar els recursos sota terra; la denún-
cia de les mesures top-down de control de la
població i el suport als drets reproductius
de les dones; la procreació conscient i els
drets de migració lliure; la participació
directa en la presa de decisions; etc.

Quan Serge Latouche va venir a parlar-
nos de decreixement, va aconseguir tenir
presència als grans mitjans d’informació.
Després van proliferar els articles i els dos-
siers a diverses publicacions de caire alter-
natiu. Amb la conferència del mes de març,
es va recuperar aquell ressò públic de la
primera ocasió, però amb un actiu afegit.
No solament la premsa i els mitjans audio-
visuals de masses van cobrir l’esdeveni-

La II Conferència
d’Economia i
Decreixement 
es va celebrar a
Barcelona del 26 
al 29 de març
-
Arxiu

ment, sinó que institucions com l’Ajunta-
ment i la Diputació de Barcelona i la Gene-
ralitat de Catalunya també s’hi van apropar.
Però, no ens enganyem, no va ser la classe
política directament (la situació encara no
es visualitza tan desesperada per haver de
renunciar al mite del creixement), sinó
més aviat les persones que tenen responsa-
bilitats tècniques a les administracions i
que han descobert que el desenvolupa-
ment sostenible està fent aigües des de fa
molt temps.

En el marc de la crisi en què estem ins-
tal·lades, el decreixement desperta reac-
cions i sentiments contradictoris. Per la
gent que proposa superar la crisi utilitzant
com a remei la causa de la crisi, el decreixe-
ment només és una profecia de caràcter
apocalíptic. Per aquella que desconfia de
les benaurances del sistema, el decreixe-
ment obre nous camins. Descolonitzar l’i-
maginari economicista és una tasca massa
gran i ambiciosa, però és la condició fona-
mental perquè les tesis decreixentistes
vagin guanyant consens.

Expectatives de futur immediat
I, de tot aquest treball, què n’ha acabat qua-
llant? La resposta no és fàcil, ja que s’ha d’a-
nar veient amb el temps, però –sens
dubte– s’han creat relacions que poden
arribar a ser molt fructíferes, com ara fer la
web, participar al Fòrum Social Europeu,
difondre propostes, etc. Però la qüestió que
va planar sobre la conferència i que va sus-
citar un debat important va ser si calia
invertir els esforços més grans a teixir una
xarxa internacional. Contra tot pronòstic,
aquest no es va considerar un objectiu pri-

mordial. Dedicar esforços a crear infraes-
tructures resta energia al poder de fer i
experimentar. No es farà xarxa si no se’n té
la necessitat i només se’n tindrà si es fan
coses. No es pot posar el carro davant dels
bous. Tornant al símil hidràulic, cal anar
fent petits embassaments (evitar que es
dispersi l’aigua) i, després, ja ens encarre-
garem de les canalitzacions per fer arribar
l’aigua a les cases. L’important és anar cons-
truint una visió comuna. Tal com hem dit
abans, el decreixement no és un paraigua,
hem de ser més modestes. No es busca la
incorporació sota un mateix discurs, sinó
confrontar i aprendre les unes de les altres.
Fugir de l’organicisme i estar disposades a
la renovació i la innovació. No es tracta
d’una recepta màgica que la gent ha d’a-
prendre, sinó més aviat d’un seguit de pro-
postes que cal practicar i que la gent pot fer
seves.

Aquesta tendència que acabem de des-
criure permet entendre perquè, malgrat
això, s’ha encarregat a l’organització la tasca
i l’esforç de redactar unes conclusions.
Però també cal destacar que els documents
disponibles a la web després de la confe-
rència són impressionants (incloent-hi
presentacions, actes, cartells, resultats dels
grups de treball, vídeos, etc.). Això és, cla-
rament, un resultat de la conferència: ofe-
rir a la societat els resultats d’una reflexió
col·lectiva sobre el decreixement que
pugui ser utilitzada per tothom. Més que
mostrar la seva feblesa, va constatar l’estat
prematur, però creatiu, en què es troba el
moviment pel decreixement.

I com a resultat de tot això, què tenim?
El paquet del decreixement és prou clar?

L’anàlisi del problema i la visió crítica
formen un corpus prou consistent; hi
manca, però, encara més confrontació en-
tre les propostes. Les idees conflueixen en
l’anàlisi i, així, aquesta resulta contundent.
Però, quan passem a la pràctica, el ventall
s’obre i es diversifica. Aquesta és la riquesa
que confirma que el decreixement és, so-
bretot, un moviment diferent i transversal,
un moviment orientat a processos col·lec-
tius i no una ideologia que dóna un con-
junt de propostes únic.

-
Dedicar esforços a crear infraestructures
resta energia al poder de fer i
experimentar. No es farà xarxa si no
se’n té la necessitat i només se’n tindrà
si es fan coses
-
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El biòleg Debal Deb és un dels impulsors
del Centre for Interdisciplinary Studies
(CIS), que promou la conservació de la
biodiversitat i l’establiment de sistemes
de vida basats en l’equilibri ecològic.
Nascut a Calcuta, fa més de vint anys que
treballa amb les comunitats locals de
l’Índia intentant aportar alternatives
pràctiques a l’economia del creixement.
Arran d’aquesta inquietud, ha contribuït
a fundar Vihri, un banc de llavors indíge-
nes, i Bashuda, una granja que ensenya
tècniques de construcció sostenible,
agricultura respectuosa amb l’entorn,
conservació forestal i aprofitament d’e-
nergies renovables i recursos de l’aigua.

Mar Carrera i Alba Gómez
entrevista@setmanaridirecta.info

En quin estadi es troba el moviment pel decreixement?
Hi ha gent de tots els continents que està començant a enten-
dre la futilitat de la filosofia del creixement i que el Producte
Interior Brut (PIB) és un índex defectuós. No té en compte la
felicitat de la gent, la seva satisfacció, la qualitat del creixement
de la societat i, per descomptat, la integritat del medi ambient.
S’ha arribat a un consens sobre la necessitat d’un desenvolu-
pament qualitatiu –no només material–, de reduir el consum
i la producció de béns de luxe. El decreixement es coneix
sobretot dins el món capitalista, a les economies de creixe-
ment. D’altra banda, hi ha moltes persones que encara viuen
en economies precapitalistes, no saben què és el creixement
capitalista i tenen sistemes sostenibles econòmicament basats
en el treball comunitari.

Com podem incloure aquests sectors i coneixements?
Jo he publicat alguns textos i per això es coneix el cas de l’Índia.
Però hi ha centenars de persones que no han escrit res i que ho
estan fent un miler de vegades millor que tots els acadèmics
junts. Hem d’involucrar aquesta gent i portar els representants
i líders de les comunitats perquè comparteixin amb nosaltres les
seves idees. Potser no coneixen el mercat i el consumisme, però
poden explicar als acadèmics d’aquí que és possible treballar
sense pensar només en maximitzar beneficis, ells ho fan cada

dia. Aquest és un punt molt important de l’agenda del decreixe-
ment.
Podries donar alguns bons exemples de pràctiques ecolò-
giques i sostenibles del teu país?
El millor exemple són els boscos sagrats, que es consagren a
determinats déus o esperits i es protegeixen culturalment. Es
protegeix tot el que hi viu, no es pot ni treure una fulla o un
fruit, ni tallar els arbres per obtenir fusta. Després de milers
d’anys, encara hi ha boscos protegits a l’Àsia, l’Àfrica i algunes
parts d’Amèrica, amb llacs que tenen una gran biodiversitat. En
aquestes zones boscoses, també s’han conservat espècies endè-
miques. Quan hi vaig, dic als membres de la comunitat que han
d’estar orgullosos de mantenir aquests boscos. Com a científic,
hi aprenc coses que no aprenc a cap altre lloc. Aquesta és la força
de la comunitat, conserven la natura entre tots, és com un sis-
tema polític que hem oblidat i que ara hem de redescobrir. I són
exemples de sostenibilitat a llarg termini.
Com podem prevenir que la gent que viu a les grans ciu-
tats dels països empobrits es vegi influïda pel consum
massiu?
Hem d’inculcar aquesta idea de superioritat de la vida tradicio-
nal sobre l’economia basada en el consum i el diner. Hem de
copiar-los a ells i no a l’inrevés. Si som humils, ells s’adonaran de
la vàlua del seu sistema de vida i se’n sentiran orgullosos. Malau-
radament, els governs i els acadèmics els diuen que protegir un
bosc sagrat és pura superstició, que és millor vendre’s la fusta,
comprar-se una televisió en color... Aquestes idees les estan este-
nent els governs, les empreses i les ONG. I ningú no els diu que
aquests costums poden portar-los al sobreconsum i que el nos-
tre món està prop del col·lapse. Durant segles, han hagut de sen-
tir que el seu estil de vida és endarrerit, no científic, primitiu...
En quins elements d’esperança ens hem de fixar?
Hi ha algunes escletxes. A vegades, aquestes comunitats s’ado-
nen que les seves pràctiques quotidianes són millors que les de
la vida moderna, ja sigui a través d’ells mateixos o perquè entren
en contacte amb l’exterior. Per exemple, a l’estat de Nagaland,
al nord-est de l’Índia, fa cent anys, els missioners van convertir
la comunitat al cristianisme i els van dir que mantenir els bos-
cos sagrats era una pràctica pagana. Així, poc a poc, els boscos
van ser devastats. Amb els anys, però, es van adonar que per
culpa d’això s’estaven endarrerint ambientalment i fins i tot va
disminuir la seva producció agrícola. Finalment, van reinstaurar
els boscos sagrats. Un altre exemple el tenim a l’illa de Monhe-

gan (Maine, EUA). Fa uns 200 anys, els indígenes pescaven amb
moltes restriccions: no podien pescar durant determinades èpo-
ques de l’any, no podien capturar alguns tipus de peixos... Més
tard, es van modernitzar amb maquinària i eines i, al cap d’un
temps, van veure una davallada de la població de peixos, sobre-
tot de crancs. Després de reunir-se, van decidir reinstaurar les
restriccions tradicionals, acompanyades d’altres mesures com
ara limitar la grandària dels vaixells i garantir que les xarxes eren
prou grans per no capturar peixos joves. Tot això no és un tema
de religió, és simplement un tema de saviesa pràctica, sentit
comú econòmic. I ara estan obtenint beneficis. Per tant, es
tracta de tornar a posar en pràctica els mecanismes culturals de
protecció de la natura que s’han oblidat per culpa de la moder-
nització, el cristianisme, la industrialització o el que sigui.

-
“Hi ha gent de tots els continents que
està començant a entendre la futilitat
de la filosofia del creixement”
-
“Hem de tornar a posar en pràctica els
mecanismes culturals de protecció de la
natura que s’han oblidat per culpa de
la modernització, el cristianisme, la
industrialització o el que sigui”
-
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Debal Deb:
“És possible treballar sense pensar
només en maximitzar beneficis”

“Per una comunitat
indígena, la natura 
no és un recurs”
“El terme recursos naturals, ens l’hem inventat. Per una comu-
nitat indígena, la natura no és un recurs. Nosaltres usem una
part de la natura com a valor econòmic i la part que no neces-
sitem es considera com un atractiu, serveix per fer pícnic,
etc. Pels indígenes, la natura té un valor intrínsec, tant si s’usa
com si no. Per exemple, nosaltres hem après a valorar un
arbre en termes de fusta, del valor que n’obtindrem. Fins i
tot, ara, els economistes estan afegint un paràmetre nou: el
valor pel que fa a la producció d’oxigen. Així, calculen quant
oxigen es produirà cada any i, amb això, s’obté un valor en
dòlars. En canvi, no es tenen en compte moltes funcions
ecològiques que no es poden calcular econòmicament. Per
exemple, com calcules el valor de l’ombra? Per les comuni-
tats tradicionals, la natura no es mesura estadísticament per
parts, la totalitat del sistema té un valor immens i s’ha de pro-
tegir. No separen la natura i els humans com dues entitats
diferenciades. Quan diuen nosaltres, inclouen tot l’ecosis-
tema, del qual formen part.

FOTOGRAFIA: 
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Ellie Perkins és una economista experta
en la relació entre el comerç interna-
cional, el medi ambient i les economies
locals. Professora a la Universitat de
York, al Canadà, defensa que no podem
obviar la perspectiva feminista per
estudiar les relacions econòmiques en
un món que és insostenible ecològica-
ment. Les seves reflexions ens ajuden a
comprendre el decreixement d’una
forma més propera i dibuixen alternati-
ves per redistribuir la riquesa, com la
creació d’una renda bàsica universal o
la revalorització dels treballs no remu-
nerats.

Mar Carrera i Alba Gómez
entrevista@setmanaridirecta.info

En quin estadi del decreixement global situaria la
Segona Conferència sobre Decreixement Econòmic
celebrada el març a Barcelona?
El decreixement és un camí llarg i crec que ens trobem en una
fase preliminar d’un procés que ha d’incloure inevitablement
un ventall de gent més gran. La gent del Sud i la gent menys pri-
vilegiada de les nostres societats del Nord han de formar part de
la discussió del decreixement i fer-ho des del principi. Per molta
gent, teoritzar sobre el PIB no és rellevant en les seves vides; en
canvi, tenir més temps per fer el que realment vol, treballar
menys i tenir un sou bàsic sí que és vist, òbviament, com una
bona idea. En realitat, no cal destruir conceptes que ja ni exis-
tien a la ment d’algunes persones.

Com es pot garantir una distribució democràtica dels
recursos?
És una pregunta difícil. Garantir un sou bàsic seria una alter-
nativa que permetria que totes les persones tinguessin les
necessitats cobertes per gaudir d’una vida bàsica i digna. Pot-
ser és fàcil parlar d’això als països del Nord, però als països
pobres, si parles d’un sou o renda bàsica, et prenen per boja.
En aquests països, molta gent té maneres informals de pro-
veir-se per la seva subsistència. En algunes ciutats de l’Àfrica,
per exemple, molta gent té un familiar que viu al camp i els
porta vegetals i, a canvi, els de les ciutats els proporcionen un
sou. És a dir, hi ha una transferència activa de béns i serveis
que es troba a cavall entre el treball remunerat i el no remu-

nerat. I, si aquesta és la línia de què parlem quan ens referim
al decreixement, hem de ser imaginatives i incloure aquesta
gent.
Si el decreixement suposa fomentar el comerç local, què
passarà, per exemple, amb les empreses productores
espanyoles que ara venen mandarines a Toronto?
Fa cent anys, aposto el que vulguis que cap productor espanyol
de mandarines clementines no les venia a Toronto. Així doncs,
una pregunta seria: què feien els productors abans? I no em
refereixo a  tornar a l’Edat Mitjana... Doncs s’usaven menys
combustibles fòssils per transportar a llarga distància i, alhora, la
gent treballava de maneres útils en funció de les necessitats de
la seva comunitat local. I ja en tenien suficient per viure. Però
ara, si la gent treballa menys hores, rebrà menys compensació?
I com aconseguirà allò que necessita per viure? És una bona
pregunta i important. Però crec que hi ha respostes a aquesta
pregunta.
Què aporten les teories feministes al decreixement?
Tant el feminisme com l’economia ecològica han reflexionat
sobre com el medi ambient proveeix serveis a l’economia de
forma gratuïta. Els arbres, per exemple, quan creixen al bosc,
capturen diòxid de carboni i contribueixen al benestar dels
humans. Tot i això, no són part de l’economia formal fins que
no són tallats i transportats a les ciutats per construir cases.
Quan companyies com ara Shell o British Petroleum obtenen
petroli i el venen, no estan pagant a ningú per l’oli que extreuen!
El treball no remunerat funciona de la mateixa manera. No es
concep que quan algú cria el seu fill i li ensenya a parlar està fent
un servei que hauria de ser compensat econòmicament, oi? Per-
què és natural! Així, veiem que el patriarcat, el colonialisme i el
capitalisme han contribuït a equiparar allò natural amb allò no
remunerat.

I com encaixa el decreixement en el sistema capitalista?
De fet, no ens enfrontem directament al capitalisme; nosaltres
tan sols diem “fem que la nostra economia local sigui sosteni-
ble”. Si fem això en l’àmbit local, cal que hi hagi un nou pro-
grama per redistribuir els recursos globalment. I aquí és on
entra en el joc Internet perquè, ara, a diferència de fa deu o vint
anys, és possible estar presents en les realitats dels altres i, a tra-
vés d’ells, veure la nostra realitat.

De què depèn tot aquest procés de canvi?
Del fet que les persones siguin capaces de comunicar-se entre
elles, sense rebutjar l’opinió dels altres. Són importants les habi-
litats que aprenem quan tenim tres o quatre anys sobre la reso-
lució de conflictes, sobre no tenir prejudicis, sobre la inclusió
de tots els punts de vista. Per exemple, en un pati d’escola, quan
hi ha un nen que es queda arraconat i un altre li diu, per què no
véns i juguem? Aquest és el líder... I com s’aprenen aquestes
habilitats de lideratge? Com aprenem a respectar la gent que és
inclusiva? Aquestes són preguntes importants. Potser alguns
mestres coneixen la resposta a aquesta pregunta, però crec que
els economistes també hi haurien de pensar.

-
“El decreixement és un camí llarg i crec
que ens trobem en una fase preliminar
d’un procés que ha d’incloure
inevitablement un ventall de 
gent més gran”
-

Ellie Perkins:
“No ens enfrontem directament al
capitalisme, tan sols fem que la nostra
economia local sigui sostenible”

FOTOGRAFIA: 
Mar Carrera

-
“Per molta gent, teoritzar sobre el PIB
no és rellevant en les seves vides; en
canvi, tenir més temps per fer el que
realment vol, treballar menys i tenir un
sou bàsic sí que ho és”
-
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Giorgos Kallis (Atenes, 1972) és investiga-
dor de l’ICREA (Institució Catalana de
Recerca i Estudis Avançats), de l’ICTA
(Institut de Ciència i Tecnologia Ambien-
tals) i professor associat del Departa-
ment de Geografia de la UAB. Molts del
seus treballs sobre economia ecològica
s’han centrat en els problemes de l’aigua.
En aquesta entrevista, Kallis afirma que
el benestar d’un país no es pot mesurar a
través del PIB i alerta dels perills i les
contradiccions que presenta el discurs
del decreixement.

Mar Carrera, Alba Gómez i Marta Salinas
entrevista@setmanaridirecta.info

Per què els decreixentistes critiqueu el PIB?
En economia ecològica, es critica el PIB perquè mesura les des-
peses com a beneficis. Per exemple, destruir una regió amb
pol·lució i, després, haver-la de netejar compta com a creixe-
ment econòmic. També es critica el PIB perquè, des del punt de
vista polític, s’utilitza com a indicador de si anem bé, però el
PIB no mesura si anem bé, si estem més alegres o si la societat
millora. El PIB no mesura la felicitat o el benestar. EL PIB sola-
ment mesura uns aspectes econòmics que no necessàriament
indiquen si millorem. I molts cops no millorem, sinó que
empitjorem, perquè utilitzem tots els recursos que tenim. Una
altra crítica és que mesura malament alguns aspectes tècnics; és,
per tant, una mesura falsa. En economia ecològica, s’han volgut
desenvolupar altres indicadors que mesurin més els gasos del
medi ambient, les despeses socials, etc. Aquests altres indica-
dors demostren, per exemple, que no hi ha hagut millora de l’e-
conomia en els últims vint o trenta anys.

Si hi ha tantes errades o imperfeccions, per què el PIB
continua sent l’indicador ‘estrella’?
El PIB no mesura el nostre benestar, això és clar, però mesura el
que és important per als que ara tenen el poder: la producció
econòmica i els beneficis de les empreses. Si el PIB baixa, la
societat capitalista en què vivim tindrà problemes perquè mol-

tes empreses hauran de tancar, hi haurà atur... I si el PIB aug-
menta, les empreses tindran més beneficis. En l’economia capi-
talista, el PIB és clau perquè mesura el que és important per a
aquesta economia. El problema no és tant el PIB, sinó el tipus
d’economia que volem mesurar.
El mateix Sarkozy, fa uns mesos, es va posicionar en con-
tra del PIB dient que una cosa era el creixement econò-
mic i l’altra la qualitat de vida.
Sarkozy, que és molt intel·ligent, utilitza idees del decreixe-
ment, se les apropia i les capgira. Ara que el PIB baixa, Sarkozy
diu: no mesurem el PIB, perquè el PIB no mesura la felicitat i
la felicitat és l’important. Aquesta és una contradicció del dis-
curs del decreixement. Nosaltres diem: els diners no són l’im-
portant. I després Sarkozy diu: d’acord, si els diners no són l’im-
portant, potser la gent pobra tampoc no ho és. Nosaltres hem de
pensar en el que diem i si el que diem és problemàtic.
De vegades, sembla que sí que ho és.
Sala Martín, que també és molt intel·ligent, posa un exemple
molt bo. Diu el següent: tens dos germans. A un li agrada més
tenir temps lliure, treballar menys i viure amb menys diners; un
decreixentista, vaja. Al l’altre, en canvi, li agrada treballar molt
en un banc, fer diners, tenir una gran casa i un bon cotxe. Un fa
100 vegades més diners que l’altre. I els dos estan igual de con-
tents. Després, el govern diu: el qui té més diners haurà de
pagar més impostos i donar els diners a l’altre, que és pobre. I
això crea una dualitat perquè es donaran més diners a la persona
que ja està contenta i no en vol més. Si vosaltres esteu contents
vivint a l’okupa o al camp, d’acord, però deixeu els altres con-
tents amb els seus cotxes. Si els diners no són importants, per
què es demana igualtat en termes de diners? És problemàtic. No
crec que Sarkozy estigui en contra del PIB, el que passa és que,
tant ell com Sala Martín, estan propagant aquest tipus d’idees

per dir: ara no mesurarem més els ingressos i, si la gent és pobra,
que sigui feliç amb altres coses.
El decreixement és incompatible amb el capitalisme o bé
poden anar confluint de manera paral·lela fins que vagin
guanyant pes les tesis decreixentistes? Com et situes en
aquest debat?
El capitalisme necessita creixement, però hi ha una idea que diu
que pot haver-hi creixement immaterial, no necessàriament
creixement físic de recursos. Jo no ho crec perquè, històrica-
ment, el creixement econòmic ha anat de la mà del creixement
materialista. Penso que el capitalisme no va amb el decreixe-
ment. Però després ve el debat: què fas? Proposes un altre sis-
tema que produeixi decreixement o fas canvis dins del capita-
lisme, dins de la democràcia, fins que al final es crea alguna cosa
que potser no té res a veure amb el capitalisme i no t’importa
tant definir què és si tu fas aquests canvis? Després hi ha una
altra opció, que és la més anarquista: tu surts, crees les teves
coses i deixes que la resta es col·lapsi.

Ets optimista en l’actual context de crisi econòmica?
Les èpoques de crisi obren oportunitats, però també conflictes
molt forts. Segur que hi haurà una reacció molt forta de la ultra-
dreta. Segur que sorgiran alternatives. Què passarà amb el sis-
tema polític? El que passa als EUA no em dóna gaire esperança.

-
“El PIB no mesura el nostre benestar,
això és clar, però mesura el que és
important per als que ara tenen el
poder: la producció econòmica i els
beneficis de les empreses”
-
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Giorgos Kallis:
“Si els diners no són importants,
per què es demana igualtat 
en termes de diners?”

-
“Sarkozy, que és molt intel·ligent,
utilitza idees del decreixement, 
se les apropia i les capgira”
-
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Provinent del moviment ecologista, el
professor Miguel Valencia Mulkay ha
estat un dels impulsors del grup Ecoco-
munidades (la xarxa ecologista autò-
noma ubicada a la Cuenca de Mèxic) i un
dels divulgadors principals del moviment
decreixentista a l’estat mexicà. Expert en
l’àmbit de l’energia, va ser l’encarregat
de fer aflorar les possibles vies per al
canvi ecològic i social a la darrera cimera
del clima de Copenhaguen, en què va
participar com a ponent. Amb ell, explo-
rem com es pot emmotllar el decreixe-
ment en un context urbà.

Mar Carrera i Alba Gómez
entrevista@setmanaridirecta.info

La seva xarxa ecologista a Mèxic reanomena el decreixe-
ment com a descreixement. Per quin motiu?
Emprem el concepte descréixer i no decréixer perquè hem cone-
gut el concepte a través dels autors francesos. Creiem que la
paraula prové del segle XIX, quan França influïa científicament
Espanya i els espanyols van traduir literalment la paraula
décroissance. Però, en castellà, el prefix correcte és des, no de. Per
altra banda, decréixer és la paraula que usem normalment i
involuntàriament i, en canvi, descréixer és aquella fita que bus-
quem voluntàriament.

Com s’aplica la filosofia descreixentista a megaciutats
com ara Mèxic D.F.?
Fa més de vint anys que vaig començar a elaborar tot un treball
en contra de l’ús de l’automòbil, però fer decréixer la ciutat és
molt difícil. Mèxic és infernal: té 22 milions d’habitants i qua-
tre milions d’automòbils en circulació. Com que s’ha vertebrat
sobre àrees verdes i boscoses, cada dia es produeix una gran des-
trucció ecològica, a part de la contaminació. La gent destina
prop de quatre hores diàries al transport, fet que entorpeix la
vida familiar.

I com es podrien reduir els automòbils?
Com diuen els suecs, la indústria de l’automòbil hauria d’haver
mort, ja que genera tanta destrucció que la producció no com-
pensa el dany causat pel seu ús. Amb tot, els polítics continuen
defensant la idea que l’economia d’un país se sustenta fabricant
automòbils! No tenen idees i tornen als postulats de Keynes
dels anys 30, que avui no funcionen. Proven de rellançar l’eco-
nomia amb tecnologia punta i grues, que no generen llocs de
treball, en lloc d’apostar pel treball verd –separació de residus,
tractament d’aigua, producció artesanal, etc.–, que té unes pos-
sibilitats increïbles!
A més d’apostar pel treball verd, quines altres mesures
podrien ajudar-nos a sortir de la crisi?
Caldria apostar per la reparació, la recuperació i la remodelació
d’edificis... però també per la recol·lectivització: pel fet de no
usar tant petroli per moure coses. A Mèxic, totes les ciutats del
nord acullen 8.000 tràilers al dia... és una bogeria de consum.
Per mi, el lliure comerç no té cap mena de sentit ni de futur.
Quins temes prioritzeu des de la vostra xarxa Ecocomu-
nidades?
Avui dia, som un grup més de crítica que no de proposta. Per
exemple, hem començat preguntant-nos com podem sortir de
Wal-Mart, una cadena que ho ha envaït tot... Per nosaltres,
aquesta producció industrial és dolenta per la salut, per la socie-
tat, etc. Sortir del consum industrialitzat és un imperatiu. Per
altra banda, també tenim el problema de l’atur, que afecta espe-
cialment els joves titulats. Ens interessa molt construir un món
en què la paraula treball funcioni diferent.
I com hauria de ser aquesta nova concepció del món
laboral?
En primer lloc, caldria combatre la culpabilització dels aturats:
no és pas culpa d’ells, sinó d’un sistema mancat d’oportunitats.
Per altra banda, caldria trobar la manera d’ocupar-nos i omplir-
nos sense haver de tenir una feina (en el sentit tradicional del
terme). Evidentment, hi ha solucions prèvies al descreixement:

les cooperatives, la producció ecològica, la sobirania alimentà-
ria, etc. A Mèxic, per exemple, hem creat una xarxa per consu-
mir productes locals i fa temps que funcionen les xarxes d’eco-
nomia solidària, una sortida òptima per eradicar l’atur que, a
més, incorpora una dimensió ecològica. També hi ha una pro-
posta encara més profunda, que és la creació de comunitats eco-
lògiques basades en la necessitat, no només en un ideal.

-
“La indústria de l’automòbil hauria
d’haver mort, ja que genera tanta
destrucció que la producció no
compensa el dany causat pel seu ús”
-
“Hi ha solucions prèvies al
descreixement: les cooperatives, 
la producció ecològica, la sobirania
alimentària, etc.”
-

Miguel Valencia:
“Sortir del consum industrialitzat 
és un imperatiu”

Impulsor del proper
Klimaforum10 que se
celebrarà a Cancún
L’activista mexicà és un dels organitzadors del proper Klima-
forum10 que se celebrarà a Cancún, un espai alternatiu a les
negociacions governamentals de la Conference of Parts
(COP-16) del Conveni Marc de les Nacions Unides per al
Canvi Climàtic, que tindran lloc el novembre i el desembre.
La fita del Klimaforum10 serà rebre, entre el 25 de novem-
bre i l’11 de desembre, fins a 5.000 persones diàries a diver-
ses ciutats mexicanes, amb l’objectiu que la gent, els movi-
ments i les organitzacions puguin debatre una resposta
constructiva a la crisi climàtica. Valencia, que va participar a
la conferència de les Nacions Unides de Copenhaguen el
2009, va rebre l’encàrrec de crear un comitè mexicà que
impulsés el nou Klimaforum paral·lel a la cimera mundial.
La darrera edició del Klimaforum, que es va celebrar també
en paral·lel a la COP-15, va culminar amb una declaració
conjunta subscrita per més de 1.200 moviments i organitza-
cions socials d’arreu del món.

FOTOGRAFIA: 
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B
abu Sassi, diuen, és un obrer indi que va arribar a pas-
sar llargs lapses de temps entre el núvols de Dubai, un
dels set emirats que formen part dels Emirats Àrabs
Units. A una alçada de 819 metres, Sassi, operador de

grua de l’edifici més alt del món, el Burj Dubai, ha arribat a
romandre-hi més d’un any. Argumenten que pujar i baixar de
l’edifici li comportava tant temps que no li pagava la pena. A
Sassi, l’anomenen “l’indi al sostre del món”. Amb una supèrbia
sense subtileses, Dubai és la ciutat que més s’apropa al sostre del
món. Els seus edificis transpiren la conquesta de l’escala física i
la destrucció dels límits, que en el món capitalista es concep
com una mesura de poder econòmic. Tot plegat, una ganyota
burlesca al decreixement. El seu trajecte va començar amb els
venecians bussejant al mar en busca de perles. Quan es van
esgotar, Dubai va continuar creixent mitjançant descobriments
petroliers vora la seva costa i, quan aquests van resultar insufi-
cients per continuar creixent, es va convertir en un immens
centre comercial de transaccions i especulació immobiliària. Ha
calgut, també, crear illes artificials retallades amb forma de pal-
mera o demostrar que és possible instal·lar una pista de neu fins
i tot al desert. Per permetre aquestes ànsies de creixement, van

guanyar més de 80 quilòmetres quadrats de terra ferma al mar a
costa de la destrucció dels fons marítims i, per aconseguir-ho,
concentren el 25% de les grues de tot el món. Però, inevitable-
ment, la fantasia del creixement il·limitat fa estralls i posa al des-
cobert una fragilitat evident al cor de tanta fortalesa. Hi ha milers
de Sassis que treballen de sol a sol, patint l’explotació laboral
sobre la pròpia pell socarrimada pels més de 50 graus de tempe-
ratura. Les seves petjades són darrere de cada una de les plantes
dels edificis de Dubai i, en canvi, només s’hi han passejat men-
tre estaven en construcció. El seu llit és a Sonapur, un campa-
ment en condicions indignes on malviuen uns 150.000 treballa-
dors, a pocs quilòmetres de la capital. Quan perdin el seu lloc
d’explotats, passaran a ser persones no productives i seran
expulsades de l’emirat. Ja no podran contribuir al creixement.
Mentrestant, els habitants de primera mantindran la seva golafre-
ria de consum de 550 litres d’aigua diaris per persona, una xifra
que representa el major índex de consum de combustible del
món i que bat el rècord de l’opulència i els excessos, amb una fe
cega cap al creixement il·limitat.

Gemma Garcia
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Creixent cap al 
sostre del món
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