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Que é o Teito do petróleo?
• É o momento a partir do cal  cada ano se producirá cada vez menos petróleo. 

Como recurso limitado que é,  o  petróleo segue unha curva na súa extracción 
(curva de Hubbert), pasando por un máximo a partir do cal comeza o inevitable 
devalar.

• O que importa é a taxa de extracción, o fluxo de enerxía que chega á sociedade 
grazas ao petróleo, e non as reservas.

• Menor oferta de petróleo  + igual  ou parecida demanda  → maior prezo.  Este 
medre  trasládase  de  contado  a  todos  os  produtos  producindo  inflación.  Suba 
exponencial  hiperinflación?→

• É un  inevitable fenómeno xeolóxico para o que o non estamos preparados, o 
primeiro  choque  do  imposible  crecemento  económico  perpetuo  contra  os 
límites naturais do Planeta.  O seu significado:  cada vez disporemos de menos 
enerxía.

• Non estamos preparados porque é a primeira vez na historia da especie humana 
na que imos dispoñer globalmente de menos enerxía. Ao longo da historia fomos 
dando saltos  acadando cada vez máis  enerxía,  e ampliando a  capacidade de 
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Ilustración 1: Evolución do prezo do barril Brent, en dólares. Fonte: Reuters
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carga do planeta para a nosa especie:
1. No Neolítico, coa invención de agricultura (I gran Revolución da humanidade).
2. Coa conquista de América polos europeos (ampliación da capacidade de carga 

da sociedade europea a base do expolio).
3. Coa explotación do carbón nas máquinas de vapor da Revolución industrial (II 

gran Revolución).
4. Coa explotación do petróleo no motor de explosión, o nacemento da industria 

petroquímica e a mal chamada Revolución Verde (en realidade, 
industralización da agricultura).

• Pero  esa  enerxía  fósil  ten os  días 
contados:  primeiro  se  produce  o 
Teito  do  petróleo  e  case 
simultaneamente  (en  termos 
históricos),  o  do  gas  natural  e  do 
carbón.

• Non é un problema só de cantidades. 
A  TRE (taxa  de  rendemento 

enerxético,  EROI  en  inglés)  está  a 
caer.  Menor cantidade x menor densidade enerxética = aceleración do declive  
enerxético neto. 

• Por debaixo dunha TRE determinada (=5?) non é viable unha civilización de tipo 
industrial, se cadra só certo tipo de civilización agraria1. Podemos chegar a ese 
valor en moi poucos anos! (2025?2).  A civilización industrial acabará sendo unha 
excepción,  un breve periodo,  un pulso de exuberante  consumo enerxético na 
historia humana3.

1 Segundo os estudos feitos por Charles Hall e outros.
2 Segundo cálculos de David Murphy e que coinciden cos feitos na nosa asociación.
3 A Teoría Olduvai, de Richard C. Duncan, prevé que a civilización industrial durará aproximadamente 100 anos contados a partir 

de 1930.
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Ilustración 3: A cantil da enerxía neta: a menor EROI (TRE) 
das fontes enerxéticas, menor enerxía dispoñible para a 

sociedade. Fonte: The Oil Drum

Ilustración 2: Caída da TRE media do 
petróleo. Fonte: David Murphy
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• Existen  diverxencias  en  canto  á  data  concreta  do  Teito  pero  cada  vez  máis 
informes  (de  expertos  e  organizacións  independentes  e  mesmo  a  Axencia 
Internacional  da  Enerxía)  apuntan  a  que  entre  2012  e  2015  comezarán  os 
problemas de desabastecemento da economía mundial.  O feito é que levamos 
desde 2005 cunha niveis de extración estancados.

• Segundo  o  informe 
anual  publicado  en 
2010 pola AIE, o Teito 
do  petróleo 
convencional  (o  de 
maior  calidade 
enerxética)  xa  o 
deixamos  atrás,  de 
feito,  en  2006. 
Despois  de  moitos 
anos  negando  a 
existencia  do 
fenómeno  do  Teito 
por  presións 
estadounidenses4,  ou 
predicindo  que  se 
tardaría  aínda  unha 
década  en  chegar  a 
el,  os teimudos datos 
reais  obrigáronos  a 
lles  dar  a  razón  aos 
científicos  e divulgadores  da asociación internacional  ASPO5 —entroutros—  que 
levan anos alertando ao mundo deste irreversible devalar enerxético.

4 Como demostrou Lionel Badal. Vid. http://vesperadenada.org/2010/06/18/como-o-can-de-garda-do-petroleo-mundial-fallou-na-
sua-mision/

5 Association for the Study of Peak Oil and gas: http://www.peakoil.net/
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Ilustración 4: Gráfica da curva de extracción histórica de 
petróleo e da súa enerxía neta. 

Fonte: Altermundo sobre unha gráfica orixinal de David Murphy

Ilustración 5: Gráfica “maquillada” pola AIE. O espazo azul claro representa en 
realidade carencia de petróleo. Fonte: AIE (2010)
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• Así e todo,  para que non cunda o pánico nas bolsas6, a AIE maquilla de forma 
escandalosa as gráficas enchendo a diferenza entre demanda e oferta previstas 
cun  petróleo  que  ninguén  saber  de  ónde  vai  saír  e  facendo  crer  que  outros 
petróleos residuais e de peor calidade enerxética van poder substituír a tempo e 
na debida proporción o petróleo cru de alta densidade enerxética.

Que consecuencias ten o Teito do petróleo?
• Existen  2 saídas á  situación  que prantexa  o  Teito  á  nosa  especie:  levará  en 

poucos  anos  ao  colapso da  civilización  industrial  ou  ben  a  unha  Gran 
Transformación socioeconómica  e  cultural  de  volta  a  un  consumo enerxético 
sustentable. 

• Por  que  o  colapso?  As  sociedades  complexas  requeren  cantidades  sempre 
crecentes de enerxía para manterse. Cada vez necesitan máis, para manter o 
mesmo nivel de produción e de complexidade, segundo a Lei dos Rendementos 
Decrecentes. Joseph Tainter demostrou que é o motivo polo que colapsaron case 
todas as civilizacións.7

• Non seremos a primeira civilización en fracasar na súa batalla contra a entropía. 
As civilizacións desenvolvénse precisamente cando comeza a existir un excedente 
enerxético  nunha  sociedade  humana:  aparecen  as  cidades,  as  burocracias,  o 
comercio, a división laboral...  Pero a complexidade dunha civilización ten un 
custo enerxético cada vez meirande, e tarde ou cedo chega a un punto en que 
non compensa incrementala... esixe máis enerxía cós rendementos que fornece, 
a enerxía  non chega e ao final (teoría dos Sistemas Dinámicos Adaptativos)  o 
sistema perde bruscamente a súa complexidade (aparece unha discontinuidade, 
un punto de emborque8), é dicir... colapsa.

• Cada vez + E → + complexidade → progreso.
• Cada vez – E → – complexidade → colapso ou decrecemento controlado??

• Tainter fala dunha única civilización na historia da que se saiba que decreceu 
controlando  o  seu  colapso:  o  Imperio  Bizantino.  Nas  demais,  o  colapso  foi 
completo e traxicamente caótico.

• A actual crise non é financeira, nin económica, nin tan sequera política ou social. 
É unha crise de civilización, unha crise entrópica, debida ao punto sen saída no 
que se meteu a civilización industrial ao se construír tan descomunal sobre unha 
base de enerxía finita.

• Nos últimos 150 anos construímos unha civilización baseada na E fósil: viramos 
unha especie  detritívora (comemos literalmente petróleo, é dicir, un detritus 
non  renovable)9.  Abofé  que  comemos  petróleo: para  obtermos  1  caloría  de 
alimento coa agricultura industrializada actual precisamos de media 10 calorías 
fósiles10. Iso é insostible!

• Diversos  estudos  advirten  das  consecuencias  concretas  a  todos  os  niveis: 
económico, alimentar, social, político... O primeiro e máis coñecido foi no 2005 
encargado polo goberno Bush: O coñecido como Informe Hirsch11. Advertía de que 
había  que  anticiparse  20  anos  á  chegada  do  Teito  para  evitar  as  súas 
consecuencias  máis  graves.  Cada  vez  máis  estudos  económicos  e  mesmo 

6 Este motivo para agachar o problema do Teito foi tamén recoñecido por funcionarios do departamento de enerxía dos EUA en 
declaracións que foron filtradas en Internet.

7 Joseph Tainter: The collapse of complex societies (1988).
8 David Korowicz: Tipping Point. Near-Term Systemic Implications of a Peak in Global Oil Production 
An Outline Review (2010).
9 William Catton: Overshoot: The Ecological Basis of Revolutionary Change (1980) e Bottleneck: Humanity's Impending Impasse 

(2009).
10 David Pimentel é un dos autores que mellor ten estudado esta relación.
11 Robert Hirsch: Peaking of World Oil Production: Impacts, Mitigation, and Risk Management (2005).
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militares  abordan  o  tema,  pero  non  teñen  apenas  difusión  na  prensa12.  Os 
políticos  calan  porque  ou  ben  ignoran  o  tema  ou  só  miran  o  curto  prazo 
(eleccións)  e  non  teñen  solucións:  disimulan  mentres  poden,  mentres  nos 
conducen cara o abismo.

• É  máis:  tense  apuntado  á  suba  do 
petróleo en 2008 como o detonante 
da  crise  actual.  Así  que  xa  estamos 
vivindo as primeiras consecuencias.13

• A  práctica  totalidade  dos  elementos 
que conforman a nosa vida cotiá nestas 
sociedades da opulencia enerxética (a 
era da  hibris, que di William Catton), 
dependen  directa  ou  indirectamente 
da dispoñibilidade continua e a baixo 
prezo de combustibles fósiles.

• Estas son  algunhas das consecuencias 
a  medio  prazo  que  apuntan  eses 
estudos:

• Fin do crecemento económico. 
Colapso do sistema financeiro 
baseado na creación de diñeiro vía crédito: ao non haber crecemento non 
se poden pagar xuros.

• Colapso progresivo dos mercados e do sistema económico mundial.
• Reinstauración do control gobernamental sobre determinados campos. 

Racionamento enerxético e de produtos. Renacionalización de sectores 
estratéxicos?

• Fin da mundialización neoliberal polo encarecemento do trasporte e o 
fallo nas cadeas de subministro mundiais. Relocalización da actividade 
económica.

• Desabastecemento de combustible, de alimentos, de todo tipo de produtos 
de consumo.

• Abandono parcial das cidades e retorno masivo e desordeado ao campo.
• Colapso do sistema sanitario.
• Recuperación de prácticas preindustriais.
• Crise cultural e de valores. Readaptación custosa en termos psicosociais.
• Conflitos políticos e sociais, dentro dos países e a nivel internacional.
• Colapso total dalgúns países. Desintegración doutros.
• etc.

12 Polo de agora déronse a coñecer ou filtráronse informes dos exércitos dos EUA e de Alemaña.
13 Xoán Ramón Doldán explícao así: “O sector financeiro aumentara a súa actividade por mor da economía especulativa e da 

mundialización. Isto levou a máis préstamos e unha maior produción de bens e servizos, que precisou dun maior uso de materiais  
e enerxía. A forte presión sobre a enerxía (en particular a de orixe fósil non renovábel) e os materiais (non renovábeis tamén) 
xunto coa dificultade para acompasar a súa oferta á demanda,  acabou por afectar ao prezo. Cando esa suba se fixo moi forte  
(caso do petróleo no 2008) provocou unha retracción na economía real. Isto supuxo o incremento das débedas ao non poder pagar 
os créditos ou as compras, con efectos nos traballadores cando se trasladaron eses elevados prezos á súa economía doméstica. Se  
empresas e familias deixan de pagar as súas débedas comenza darse unha situación de desconfianza xeralizada que remata por 
retraer os movimentos de capitais e o sector financeiro entra nunha crise que leva a reducir os préstamos. Se non se conceden  
créditos as empresas da economía real teñen máis dificultades para seguir producindo e entran en crise; ademais se as familias  
non teñen facilidades no acceso aos créditos comprarán menos, ao que se suma a maior desconfianza no futuro, o paro e os 
menores ingresos familiares: hai crise de consumo e crise de sobreprodución, empeorando o problema do pagamento das débedas 
e reducindo a capacidade de aforro e de investimento no sector financeiro. Finalmente isto provoca unha redución da actividade  
produtiva e do consumo e polo tanto unha redución na demanda de enerxía e materiais, e así a presión sobre os prezos é menor e 
tenden a diminuír.” 
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Ilustración 6: Modelo de caída progresiva en 
escaleira da economía mundial a partir de 

subas sucesivas do prezo do petróleo. Fonte: 
PostPeakLiving.com
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Ilustración 7: Consumo enerxético nas diferentes zonas políticas do planeta. Fonte: Pedro Prieto 
para CrisisEnergetica.org
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Ilustración 9: Correlación entre prezos do petróleo e prezos dos alimentos

Ilustración 8: Posibles escenarios a partir do Teito. 
Fonte: Crude-oil-alerts.blogspot.com
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Algúns mitos en torno ao petróleo
• O petróleo é  un recurso  máis,  unha materia  prima como calquera outra.  

Falso:  o  petróleo  —e  a  enerxía  en  xeral—  é  a  conditio  sine  qua  non para  a 
produción  de  todo  o  demais.  A  actual  civilización  industrial  é  dependente 
especialmente  do  petróleo,  unha  fonte  de  enerxía  única  e  de  moi  difícil 
substitución. Por exemplo todo o sistema de trasporte mundial de mercadorías e a 
produción  agrogandeira  industrializada  son  totalmente  dependentes  dos 
combustibles fósiles. A perfecta substituibilidade dos factores produtivos, un dos 
mitos da economía capitalista, non se cumpre.

• A cuestión do petróleo é un tema de ecoloxía. Si, pero non só. A ecoloxía non é 
un tema máis no que dividir a análise e a praxe política: en realidade é a base de 
todo, absolutamente trasversal e condicionante de todo o demais. Isto pódese 
comprobar especialmente cando falamos de consumo de recursos e da cuestión 
enerxética:  non  se  trata  do  deterioro  ambiental  ou  de  protexermos  o  medio 
ambiente, como se fose unha cousa allea a nós. Sen a biosfera non existimos, e 
sen a enerxía que obtemos dela/nela, tampouco. Non se pode debater ningunha 
política nin ningunha actuación política ou social  sen ter en conta a situación 
crítica da nosa especie en relación ao seu ecosistema. As leis físicas, xeolóxicas, 
biolóxicas,  ecolóxicas...  teñen  precedencia  sobre  as  políticas,  económicas  ou 
sociais e condiciónanas de maneira absoluta. Non hai esquerda ou dereita que 
valla, capitalismo ou comunismo, cando falla o soporte enerxético dunha especie.

• A  enerxía  renovable 
substituirá  ao  petróleo. 
Efectivamente a  única 
enerxía que nos quedará será 
a renovable,  pero a enerxía 
renovable  non  é  un 
substituto  viable  da  enerxía 
fósil:  a  súa  implantación 
msiva  requere  unha 
cantidade  enorme  de 
enerxía...  que  en  boa 
medida é precisamente fósil! 
O  problema  é  que  a  TRE 
destas  enerxías,  unha  vez 
temos  en  conta  a  enerxía 
que se precisa para poñelas 
en  marcha,  é  moi  baixo 
comparado co do petróleo. E 
os  cálculos  de  escala  non 
saen: non pode termar dunha 
sociedade  industrial  de 
consumo  como  a  actual14. 
Saquemos esa ilusión da nosa 
cabeza canto antes!

• Hai  moito  petróleo!  Cada 
vez  vano  sacar  de  máis  
sitios de onde antes non era rendible. Que haxa máis ou menos petróleo non é a 

14 Ted Trainer: Renewable Energy Cannot Sustain a Consumer Society (2007)
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Ilustración 10: Comparación do EROI (TRE) de diversas 
fontes de enerxía. Fonte: Hall & Day
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cuestión,  senón  se  somos  capaces  de  extraelo  ao  ritmo  que  precisa  a  nosa 
economía e se o tipo de petróleo que queda (o peor, pois sempre se extrae antes 
o máis doado e de maior enerxía) dá para abastercernos ou non. Ademais, canto 
máis petróleo e máis rápido se extraia, máis brusco será o colapso.15

• Se hai un descenso enerxético será simétrico ao ascenso e iremos pouco a  
pouco reducindo o consumo e adaptándonos. O descenso enerxético non será 
simétrico ao ascenso:  unha economía mundial  que só sabe funcionar se crece 
continuamente non poderá adaptarse a esta situación de descenso irreversible: 
isto implica unha situación de colapso.  As leis da termodinámica tamén inflúen 
para facer imposible esta simetría. Por riba, o tempo do que dispoñeremos para 
ese descenso será moito menor do que levou facer o ascenso (pola combinación 
de caída da TRE e da extracción anual mundial). 

O mito do progreso continuo
• A tecnoloxía hanos salvar. Moita xente non distingue entre tecnoloxía (froito da 

inventiva  humana)  e  enerxía  (froito  exclusivo  de  fontes  naturais:  unhas 
renovables e outras non). Así, crer que a tecnoloxía por si soa é capaz de producir 
enerxía é negar os principios da Física e caer no terreo da fe anticientífica.  Esta 
superstición afecta por desgraza á esquerda desde hai demasiado tempo, malias 
as críticas de autores como Walter Benjamin ou o propio recoñecemento de Marx 
de que a riqueza provén en derradeira instancia da natureza e de que o traballo é 
forza de traballo, é dicir, unha fonte de enerxía natural máis.

• A humanidade sempre foi cara adiante, non é posible unha volta atrás en  
termos de progreso material. Falso. A historia nos demostra que civilizacións 
avanzadas desapareceron en periodos máis ou menos curtos de tempo debido a 
múltiples causas, que como Tainter demostrou, moitas veces son reducibles ao 
problema  dos  rendementos  marxinais  decrecentes.  Cidades  enteiras  ficaron 
abandonadas  e  en  ruínas,  recursos  naturais  devastados,  coñecementos 
desenvoltos durante séculos perdidos... A nosa non está a salvo desas leis físicas e 
ecolóxicas, malia a nosa habitual soberbia intelectual, filla de Ilustración, e que 
só se puido manter porque a abundancia da enerxía fósil permitiu un progreso 
exuberante durante os últimos dous séculos.  O progreso vai para diante e para 
atrás na historia, e agora, tras o periodo de maior desenvolvemento poboacional, 
técnico e civilizatorio coñecido é probable que experimentemos o maior colapso 
da nosa historia como especie.

• Os humanos somos diferentes e a nosa inventiva é capaz de salvarnos das  
leis que gobernan o mundo natural. Falso. Malia a nosa capacidade intelectual e 
a  nosa  enorme capacidade  de  adaptación,  temos  como especie  dúas grandes 
taras: non somos quen de adaptarnos máis cás condicións que experimentamos, e 
só  algúns  individuos  teñen  capacidade  de  adaptarse  anticipadamente, 
sacrificando  aparentes  vantaxes  a  curto  prazo  para  acadar  unha  meirande 
resiliencia  a  medio  ou  longo  prazo.  En  segundo  lugar  somos  incapaces  de 
comprender  ben  e  intuitivamente  a  función  exponencial,  e  estamos  a  nos 
comportar  exactamente  igual  que  as  levaduras  que  dentro  dunha  botella  de 
mosto, consumen o abundante azucre multiplicándose exponencialmente ata que 
este se esgota e morren asfixiadas no seu propio residuo, o alcohol. Esa é a nosa 
verdadeira altura intelectual como especie!

15 Isto enténdese moi ben vendo a gráfica animada dos irmáns Ballenilla en 
http://www.ua.es/personal/fernando.ballenilla/Apuntes/Picomeseta.html
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• Houbo outros avisos de catástrofes e non se cumpriron, mesmo dicían que o  
petróleo se ía acabar e non foi así. Resulta obvio que o petróleo tarde ou cedo 
non é que se esgote senón que non compensará extraelo e refinalo porque costará 
demasiada enerxía facelo en relación á que achegue ese derradeiro petróleo de 
mala  calidade.  Dicir  que  como  nunha  sucedeu  algo  nunca  vai  suceder,  é 
sumamente irracional.  Ou que como os avisos anteriores, erraron, todos o van 
facer. E esa afirmación tampouco parte dunha premisa certa: moitas civilizacións 
antes cá nosa afrontaron análogas situacións sen saída e acabaron por colapsar.

• Malthus xa falaba dalgo parecido, e trabucouse.  O biológo Firmino Martínez 
explicábao moi ben no Novas da Galiza16: “En que errou Malthus? Em 1880 o 70%  
da energia usada na agricultura e indústria procedia da força muscular humana.  
A actividade económica  estava  limitada  pola  mesma produçom de  alimentos.  
Malthus  nom  previu  os  efeitos  da  revoluçom  industrial  e  o  uso  maciço  dos  
combustíveis  fósseis,  um recurso  barato  e  abundante.  Actualmente  o  80% da  
energia que usa a humanidade procede desta fonte providencial, que permitiu  
um incremento inimaginável da produçom industrial e de alimentos, bem como o  
progresso material  de milhons de pessoas.” Pero agora esa enerxía  extra que 
permitiu  pospoñer  as  predicións  malthusiáns,  está  a  devalar,  e  por  riba  a 
poboación humana é 7 veces maior que nos tempos de Malthus!

• Non, isto non pode pasar, é demasiado terrible! É comprensible pasar pola fase 
da negación cando comezamos a ser conscientes do panorama ao que nos expón o 
Teito. De feito actitudes como o optimismo tecnoutópico17 teñen moito que ver co 
temor psicolóxico a ter que revisar profundamente certezas arraigadas na psique 
colectiva e individual, a ter que considerar como mito algo que se daba ata o de 
agora como certeza, e a ter que recoñecer que o ser humano non pode fuxir das 
leis naturais. Tamén existe unha grande resistencia a ter que mudar de hábitos. 
Disque a xente é máis doado que troque de ideoloxía ca de hábitos de vida e de 
consumo,  e  ese  é  un  gran  perigo  que  termos  en  conta  pois  poderán  medrar 
ideoloxías que prometan continuar cun imposible nivel de consumo, se cadra a 
costa da desaparición de millóns doutros seres humanos e do  saqueo dos seus 
recursos.18

O decrecemento e mais o Teito
• O Decrecemento como movemento político pode ser unha  opción en tempos de 

abundancia, pero cando o decrecemento como feito histórico xa comezou, vira 
máis que unha opción ética, unha obriga práctica pola supervivencia.

• Canto antes decrezamos, farémolo en mellores condicións:  disporemos de máis 
tempo,  recursos,  enerxía...  A derradeira  enerxía  fósil  deberíamola  usar  para 
poñer  en  marcha  as  infraestruturas  que  nos  permitan  vivir  unicamente  da 
renovable.

• Se  nos  adaptamos  voluntaria  e  colectivamente,  evitaremos  que  elementos 
egoístas  da  sociedade  que  sexan  conscientes  do  que  nos  espera  acaparen  os 
recursos fundamentais. Isto está a suceder hoxe con recursos vitais para unha 

16 O erro de Malthus, no nº 88 do NGZ. Nos comentarios a http://vesperadenada.org/2010/03/26/o-erro-de-malthus/ Xoán Doldán 
achega unha interesante avaliación política do traballo de Malthus.

17 Acuñouse o termo cornucopianismo para describir a actitude de esperar que maxicamente xorda enerxía de onde non a hai, como 
da Cornucopia, o corno da abundancia. Vid. http://en.wikipedia.org/wiki/Cornucopian#Peak_oil

18 Nassim Taleb en El cisne negro: el impacto de lo altamente improbable (Paidós, 2008) explica que os humanos temos desenvolto 
mecanismos psicolóxcos de resposta diante da incerteza que sesgan o noso raciocinio, facendo que evitemos imaxinar e prever 
aquilo que non desexamos que ocurra. Isto afástanos da racionalidade á hora de entender, prever e actuar en relación a estes 
fenómenos.
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Galiza post-petróleo: terra fértil, auga, biodiversidade, etc. Un poder capitalista 
consciente do Teito non vai avisar ás poboacións para as preparar, senón que 
tomará posicións e farase cos máis valiosos recursos para o futuro post-industrial 
e  post-capitalista,  antes  de  que  a  evidencia  da  escaseza  enerxética  leve  as 
poboacións a actuaren masivamente.

• As sociedades que decrezan anticipadamente renunciarán en apariencia a estar á 
altura  das  demais,  en  niveis  de  consumo,  pero  cando  cheguen  os  peores 
momentos do declive, estarán mellor preparadas. O mesmo se pode dicir a nivel 
das empresas, colectivos sociais, vilas, familias... personas individuais. É preciso 
tempo para unha gran transición social e económica como nunca antes se veu, e o 
tempo  xa  corre  en  contra  de  nós.  Faríannos  falta  varias  décadas  e 
probablemente só contemos xa cuns poucos anos.

Hai alternativa ao decrecemento?

• Non hai alternativa ao decrecemento porque non podemos seguir a crecer. O 
decrecemento xa que logo poderá ser:

1. Decrecemento traumático caótico.
2. Decrecemento dirixido polo poder actual en beneficio deles = 

traumático para camadas sociais, para países empobrecidos, etc.
3. Decrecemento socialmente organizado e xusto cos países 

empobrecidos: é dicir, o Decrecemento como movemento social e 
político.
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Ilustración 11: Correlación entre crecemento económico e consumo de enerxía. 
Fonte: David Murphy
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• En  calquera  caso,  o 
decrecemento  xa 
comezou  e  está  a  ser 
traumático, 
semicaótico/semidirixido 
polo  poder.  O 
decrecemento  é 
asimétrico  e  está  a 
producirse  a  diferentes 
ritmos  en  diferentes 
países  e,  dentro destes, 
en  diferentes  sectores 
sociais e económicos.

• Non  o  dubidemos:  o 
decrecemento  é 
inevitable.  Será  un 
decrecemento  en 
enerxía dispoñible para o 
conxunto da humanidade 
e  por  tanto  en 
complexidade, en calidade material de vida, en número de seres humanos... 

Que facermos?
• O  decrecemento,  se  é  organizado  e  xusto,  non  ten  por  que  implicar 

necesariamente miseria ou loita de todos contra todos polas últimas faragullas 
enerxéticas.

• O  decrecemento  podería  traducirse  en  máis  tempo  libre,  vida  máis  sinxela, 
traballo máis repartido, máis xustiza social, menor impacto sobre o planeta... 
Vivir mellor, con menos.

• Ecuación básica: Poboación x Consumo ≤ Capacidade de carga do planeta. 
• Cando desapareza a capacidade de carga extra ou pantasma que tivemos grazas 

ao petróleo... ou temos reducido o noso consumo, ou veremos reducida a nosa 
poboación en varios milleiros de millóns de persoas, ata volver aos niveis de 
poboación  que  pode  manter  o  noso  ecosistema  só  cos  recursos  renovables 
(poboación da época preindustrial).

• É dicir: ou reducimos o consumo, ou a redución efectuarase a costa sobre todo do 
outro factor da ecuación. 

• A lección da Ecoloxía:  despois do colapso podería 
comezar  un  novo  ciclo  adaptativo,  a  lenta 
construción dunha civilización totalmente distinta, 
ou ben a extinción ou cuase extinción (pescozo de 
botella evolutivo19).

• A  alternativa  ao  decrecemento  organizado 
democraticamente é o decrecemento competitivo 
e salvaxe: haberá unha parte da poboación que non 
quererá  renunciar  aos  seus  privilexios  (consumo) 
para  que  outra  parte  poida  simplemente  existir. 
Esta  é  a  guerra  mundial que  hai  tempo  que 

19 William Catton: Bottleneck: Humanity's Impending Impasse (2009).
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Ilustración 13: Ciclo evolutivo 
dos sistemas dinámicos 

adaptativos

Ilustración 12: Aumento da poboación a medida que se aumentou 
historicamente a dispoñibilidade de enerxía. Fonte: 

PostPeakLiving.com
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comezou, a guerra polos restos mortais dunha era que rematou, dunha civilización 
de agoniza. 

As necesarias reformulacións da esquerda fronte ao Teito e a 
prol do Decrecemento

Por que repensarlo todo?

• A xeoloxía non agarda por revolucións.  O decrecemento xa comezou e á clase 
traballadora non lle queda moito tempo para se facer con hexemonías antes de 
deixar  de  ser,  por  forza,  traballadora.  Despois  do  petróleo  xa  non  existirá 
mercado capitalista que combatermos —polo menos tal como o coñecemos— nin 
produción  que  planificar  estatalmente,  nin  seguramente  medios  democráticos 
para o prantexar,  porque os  que estean ao mando cando a nave vaia a pique 
teranse  convertido  daquela  nos  novos  señores  feudais dunha  civilización  en 
ruínas.

• A esquerda, se quere ser fiel aos principais e valores que lle son de seu, debería 
ter visión de abondo para comprender as mudanzas que se achegan e os azos para 
llelas trasmitir ás clases traballadoras e desposuídas.  As regras do xogo social 
mudan radicalmente cando a civilización máis depredadora da Historia bate cos 
límites do planeta: xa non se tratará de loitar por un anaco meirande dunha torta 
que  sempre  medra,  xa  non  se  tratará  de  conservar  dereitos  cuxa  realización 
material depende da abundancia enerxética. Agora hase tratar de sobrevivir e de 
axudar á  propia sociedade a se autoorganizar  para sobrevivir  ao colapso da 
estrutura  social  e  económica  tecida  sobre  o  petróleo,  ao  colapso  da  mesma 
civilización industrial. A esquerda non debe dar por suposto que son posibles os 
aparatos estatais de benestar —que ou ben dependen directamente dun gran 
fluxo enerxético para soster a súa complexidade ou ben dependen duns ingresos 
estables  por  medio da política  fiscal—  sen a  enerxía  básica que move todo o 
edificio económico. Se vai seguir a haber un Estado, se ha de fornecer algún tipo 
de servizo público,  deberá ser un Estado que non basee a súa sostibilidade 
económica no mito do crecemento perpetuo e que asuma a necesidade de 
xestionar ordeadamente o decrecemento.

• A esquerda, estatalista ou libertaria,  debería  abxurar desa fe anticientífica e 
convertela no seu principal inimigo, como cancro que é para a sociedade e para a 
propia supervivencia humana. Isto implica adoptarmos un novo paradigma mental 
para explicar o funcionamento das sociedades e do mundo que as alberga: un 
paradigma  ecolóxico,  antropolóxico,  bioeconómico,  físico,  enerxético, 
termodinámico,  entrópico...  científico  en  definitiva.  Renegar  do  mito  do 
progreso, recoñecendo cientificamente os seus límites.

• Por  baixo  do  sistema  de  organización  económica  e  social  que  chamamos 
capitalismo existe un tipo de civilización —industrial— sostida por unha base física 
que está comezando a se fender irremediablemente.  Se só loitamos contra o 
capitalismo, sen ter en conta o estado de colapso daquilo  que o sustenta, 
afundiremos con el. 
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Reformulacións políticas precisas

• A  opción  polo  Decrecemento voluntario  e  anticipado  debe  ser  inequívoca,  e 
asumida tamén a nivel sindical.

• Incorporar aos postulados de esquerda clásica unha visión ecolóxica e científica 
consciente do Teito, a todas as áreas.

• Abxurar do mito do crecemento sostible.

• A esquerda non pode vivir ancorada nos parámetros dunha civilización industrial 
que está a morrer. Hai que repensar o futuro e nese mundo sen petróleo, local, 
desintegrado... qué vai significar ser unha forza política de esquerda?

• Pódese seguir sendo progresista cando chegou a fin do Progreso? Como defender 
un Estado do Benestar condeado a morrer por falta de enerxía?

• A  misión  non  debería  trocar  de  trasformar  a  sociedade  a  axudar  a  unha 
sociedade abandonada polo poder a sobrevivir a unha trasformación inevitable?

• Trocar  tamén  o 
referente,  que  xa 
non  será  máis  a 
clase 
traballadora.  Terá 
sentido  seguir  a 
falar do  dereito ao 
traballo?

• A  aposta  polo 
abandono de modos 
de vida consumistas 
debe  ser  case 
relixiosa:  máis  ben 
é  unha  apostasía 
da  relixión  do 
crecemento 
perpetuo.  Os 
dirixentes  de 
esquerda  deben ser 
os primeiros en dar 
exemplo doutra maneira de vivir, fóra do capitalismo.

• Poñer  en  primeira  liña  a  cuestión  ética:  renunciar  ao  petróleo  para  non 
roubarlles  o  futuro ás  vindeiras xeracións.  Acusar sen medo aos usuarios  de 
coche  privado  ou  consumidores  de  mercadorías  procedentes  de  milleiros  de 
quilómetros de roubar ese futuro. Deixar de usar o coche para que poida andar o 
día de mañá un tractor que produza alimentos ou unha ambulancia que trasporte 
enfermos. Radicalidade ética do aforro e a sobriedade enerxéticas.

• Denunciar  a  economía  ortodoxa  por  anticientífica  e  apostar  pola  economía 
ecolóxica.  Demandar  medidas  de  cuantificación  do  custo  de  reposición  do 
petróleo,  da  mochila  enerxética  dos  produtos  e  apoiar  encarecementos, 
racionamentos e impostos que promovan a redución do seu consumo.

• Aposta crítica e realista pola  enerxía renovable, partindo de que é imposible 
substituír con ela a fósil.
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Ilustración 14: Correlación entre empregos (non agrícolas) e consumo 
de petróleo nos EUA. Fonte: Gail Tverberg (OurFiniteWorld.com)
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Reformulacións estratéxicas precisas

• Modificar  a diagnose:  non é unha crise de sistema, é algo máis:  unha crise 
civilizatoria.

• Todo o que fagamos debe ser posto en marcha con urxencia, dada a inminencia 
do Teito.

• É demasiado optimista  pensar  en alcanzarmos  responsabilidades  de goberno a 
nivel  nacional  antes  de  que  comece  a  impactar  o  Teito,  e  tamén  pensar  en 
convencer  aos  partidos  maioritarios,  e  polo  tanto  debemos  asumir  que  non 
poderemos aplicar políticas de preparación a tempo, polo menos a esa escala.

• Se  cadra  no  nivel  local  si:  aí  deberían  incidir  con  decisión  e  valentía  os 
concelleiros/as e alcaldes(as) de esquerda.

• Divulgación:

• Explicando aos cidadáns o problema.

• Explicando cómo prepararse.

• Promovendo a difusión da cuestión a niveis máis altos, sobre todo sendo 
referente para outras administracións de como vivir sen petróleo cando 
comece a escaseza e a nova suba dos prezos produza unha nova gran caída 
económica.

• Apoiando todas as iniciativas de divulgación e preparación.

• Seguindo o exemplo das Transition Towns, PostCarbon Cities, etc. Centos de 
localidades  en  todo  o  mundo  que  están  a  avaliar  a  vulnerabilidade  e 
trazando plans para poder resistir a perda do petróleo.

• A principal misión dunha alcaldesa ou alcalde de esquerdas nestes vindeiros 
anos debería ser preparar o seu concello para aminorar o impacto do Teito 
sobre os seus veciños20.

• Concentrarmos esforzos no nivel local, porque o futuro será local.

• É  vital  crearmos  referentes!  É  o  máis  importante  que  podemos  facer,  como 
organizacións políticas, como institucións, como persoas. A mudanza social terá 
que vir pola replicación de referentes de vida e economía sen petróleo. Cando 
impacte o Teito os cidadáns apreciarán quen lles dea maneiras de saír adiante e 
virará costas a aqueles que non  os avisaron e os mantiveron ignorantes sobre o 
que lles viña enriba. Haberá moita carraxe e moita necesidade de cooperación 
solidaria.  Deberiamos  adicar  o  noso  tempo  menos  a  reflexións  teóricas  ou  a 
combater  un  sistema  que  ten  os  días  contados,  e  máis  axudar  aos  nosos 
concidadáns a prepararse para sobrevivir. Abandonar o obxectivo de chegar ao 
poder para cambiar as cousas... e axudar desde abaixo a afortalar a resiliencia 
social.

• Incidir na acción política e social no rural, xa que será o terreo de xogo principal 
do futuro e onde temos os principais valores e recursos que farán posible ese 
futuro. ...Aínda que os peores impactos hanos sufrir as cidades.

20 Martiño Noriega (de Encontro Irmandiño – BNG) é o primeiro alcalde en todo o Estado en dar pasos nesa dirección.
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• Debemos formarnos e analizar o panorama que imos vivir, para saber como incidir 
e aproveitalo para responder ao capitalismo agoniante. Existen diversas fontes de 
información de calidade en Internet e ao noso redor (especialistas como Xoán R. 
Doldán). A estrema dereita xa se está a informar e preparar en diversos países. 
Os gobernos dos países máis poderosos tamén o saben, mais non o fan público... 
Están  a  preparar  disimuladamente  medidas  de recurte  de  liberdades  que  lles 
permitirán xestionar dun xeito autoritario o colapso.

• Cuba pode axudarnos nese proceso de formación porque é o único país do mundo 
que viveu algo semellante no seu Periodo Especial.21

• Hai que  anticiparse ás manobras previsibles do poder: recuperación da  falsa 
solución nuclear,  agrocombustibles,  busca  desesperada  de  petróleos  difíciles 
(areas bituminosas, augas profundas) e de altísimo custo ecolóxico, p.ex. As élites 
de hoxe tentarán ser as élites post-industriais, neo-feudais... algúns xa se están 
posicionando silenciosamente para flotar por riba da merda.

• Hai que criticar por absurdas neste contexto as novas infraestruturas viarias, a 
promoción do automóvil (mesmo o eléctrico), AVE, etc. É un argumento adicional 
contra todo isto, contundente e irrefutable.

• Tal e como Marx e outros fundadores da esquerda moderna axudaron aos seus 
contemporáneos  a  comprender  a  situación  de  explotación  que  vivían,  como 
chegaran a ela e como loitaren contra ela, é misión nosa agora explicar aos que 
máis van sufrir neste colapso sistémico as causas e as posibles saídas.

• Loitar contra o  cultural lag22, poñendo en marcha xa a mudanza, a  revolución 
cultural e social precisa... desde abaixo.

• Debemos  pensarnos no futuro, a uns poucos anos vista: como afrontarmos un 
progresivo (ou se cadra súpeto) caos social, desabastecementos de comida, paro 
masivo,  economías  e  Estados  en  bancarrota  monetaria  e  enerxética, 
desintegración dos aparatos de Estado, conflito social, violencia, imposición de 
medidas  de  excepción,  restrición  dos  dereitos  civís  (aínda  non  vimos  nada!), 
guerras...

• Viviremos un  contexto revolucionario, moi tentador para populistas, golpistas, 
chauvinistas, racistas... Vanse crear espazos de oportunidade para substituír un 
sistema colapsado.

• Hai quen di que  só un goberno autoritario pode xestionar unha sociedade da 
escaseza.  A democracia  (ou  isto  que  temos  agora  e  que  chaman  así)  é  moi 
dubidoso que sobreviva ao petróleo.

• En resume: Preparémonos para o peor mentres axudamos a construír o mellor.

21 Vid. o documental Power of Community: How Cuba survived Peakoil.
22 Periodo preciso para que se adopte maioritariamente nunha sociedade unha importante mudanza cultural.
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Ilustración 15: Viva o decrecemento! 
Autor: Titom
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Para saber máis

Na Wikipedia

• http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9nit_del_petr%C3%B3leo
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• http://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_de_Olduvai
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• http://crashoil.blogspot.com
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• http://www.energybulletin.net
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• http://postcarboncities.net
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