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Durant 1'anv ttl7o boil ha parlat i ha escrit molt, a tot el 111611, tie

proteccio de la ratura , de polducio , de (d'explosio demograhca)) i tambe

d'ecologia . Han estat organitzades reunions d ' estudi i de pressio a tots els

nivells, des tie petits grups fins als grans organismes internationals. Tots

els qui toquem , tie prop o de lluny, alguns dels ternes esmentats sembla

que tenitn una major obligacio de parlar-ne . Jo voldria insistir menys

sobrc els perills i anenaces suspesos corn espasa de Damocles dahuunt la

hurtranitat , i parlar senzillauient de la possibilitat i de la conveniencia de

precisar cls problemes , realinent greus , que tenim davant en ternes mes

rigorosos i dins tin context hues estrictarnent ecologic . Es inevitable que

en tot ntovihient de 1'amplitud d'aquell en cl qual participem, una

serie de conceptes originate en la ciencia siguin usats despres corn a crits

de batalla i deformats , i que al mateix temps condicionin respostes amb

una forta carrega emotiva. Un examen mes fred de la questib no vol dir

deixar de compartir una preocupacio profunda , a tots els nivells de la rao

i de la sensibilitat humaues , per les sever implications . L'ecologia hutnana

no cs sinuplenuent un terra d ' intcres academic, o un complement benvingut

per a aunpliar la teoria ecolbgica general , sino que demana una partici-

pacio seriosa per part de tota persona reflexiva . Potser una de les obliga-

tions dels ecolegs, es la tie sensibilitzar la gent envers els problemes exis-

tents, adhuc tractant de provocar una reaccio exagerada, unica possibilitat

d'anullar que esdeviuguin realitat les multiples profecies que han estat

exterioritzades , totes elks de color molt fosc. Una actitud excessivament

indiferent i cortplaguda ens portaria a reaccionar potser tnassa tard. Una

cosa cs evident : els problemes que tenirn davant son de tal inena que no

solantent poser en rellcu la solidaritat biologica de toda la huni anitat,

sino tantbc els lligains i la dependencia mutua de la hurtarritat respecte

a la resta de la biosfera.

No tree csser desntetitit si abrmo que el problema material mes greu

enfront del qual es troba avui la huhtanitat es un problema ecologic.

La poblacio humana creix i consumeix energia i tota mena de recursos

it velocitat accelerada. La consequencia es que la Terra se'ns va quedant

petita.
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El probleina es pot plantejar d'una manera molt simple. Coin a prime-
ra aproxiuiacio -valida sempre daunint un curt segment de temps
suposein que l'auginent del nombre d'individus en una poblacio es pro-
porcional al nombre d'individus existents, i que l'augnient en el consum
o flux d'energia per individu cs proporcioiial a 1'energia que ja usa
el niateix individu. D'aci deriva la seguent formulacio exponencial:

dNjdt = rN N = nombre d'individus
E consum individual d'energia

dE/dt = fE NE = consum total d'energia
r - taxa d'augment net de la poblacio

d(NE)/dt (r + f) (NE) f = taxa d'augment en l'us individual
d'eitergia

(N E)t = (NE). etr+tlt L = temps

Tret que la suma (r + f) sigui igual a zero, la darrera expressi(Ii
correspon a una corba que creix cxponencialment. Pere 6bviament la
corba no pot crci.xer exponencialmeut, perque l'energia cs limitada. Jo
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uicnt do la pobla-
i in bnmana, en
milions d'indivi

(ills

inateix he ridiculitzat soviet l'us de models semblants per a situations
molt complexes, coin son les que ens inleressen . Honi to tins quarts punts.
Iii fa passar unit ratlla , a till, i, Si la fmlcio creix rapidameut, la dc-
clara exponencial i aixi es extrapolada (fig. i). En rcalitat i pel que fa al
creixemelit en nombre de la humanitat , no segueix pas una funcio expo-
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nencial; pero potser si una serie de funcions exponencials la taxa d'aug-

ment (la r) de les quals va canviant de tant en tant. De manera que

qualsevol prediccio basada en un model molt simple es defectuosa. Molt

m6s exacte i conceptualment mes correcte es estudiar el mecanisme del

proces en el punt que representa el present. Per exemple, en la poblacio

humana, r depen de la distribucio de la poblacio per edats i de la distri-

bucio de la fertilitat segons 1'edat. Ensems, l'estructura demografica de la

poblacio humana es afectada per canvis en la mortalitat i aquests canvis

se succeeixen a una velocitat molt gran en conlparacio de la vida d'una

generacio. Aleshores es factible de fer una projeccio o distribucio d'edats

en ant's futurs, pero mai no inassa allunyats, i aplicar estimacions mes

o menys versemblants de la fertilitat futura, per tal d'obtenir una pre-

diccio de r. Pero, repeteixo, aquesta prediccio no es pot estendre a mes

enlk't d'una o dues desenes d'anys.

Prikticament tota 1'energia ens ve del Sol, la present i la passada

-petroli, carbo de pedra-. La radiacio solar representa 177 239 milions

de megavats (taula I). Pero solament la meitat, aproxinradament, to una

TAULA I

Flux d'cnergia que rep la Terra i quc passa per la biosfcra a diferents nivells. S'expressa

en vats, i cs donen divcrsos factors do conversib per a altres unitats . El consum per

l'hoinc, no estrictamcnt alimentari, varia ampliament, segons lcs nacions, entre 0,03 i

22,9 vegades et consum rnitj:t quc correspondria at consum que s'indica de la humanitat

cntcra

ENERGIA QUE VE DEL SOL . . . . 177 238,9 x 1012 W

(seccio de la Terra: 127,5 x 10" cm2,

constant solar: 1,99 cal nlin-' -0,139 W cm-2)

PRODUCCIO PRIMARIA . . . . . 122,5 x 1012 W

((i5,9 x 1015 gC anv-1; 1 gC any'0,001858 W)

CONSUM HUMA: ALIMENTS . 0,4 x 1012 W

(9 x t o" cal dia' ; 1 cal dia--1 = 0,000048 W)

ALTRE . 3,0 x 1072 W
(molt divers, de 0,03 a 22,9 x 1)

PRODUCCIO) BIOLOGICA HUMANA . 0,00055 x 1012 W

longitud d'ona tal que pot esser aprofitada per les plantes. El sistema

fotosintetitzador dels vegetals ha evolucionat de manera que la seva efica-

cia es intrinsecament molt baixa. Encara hi ha moltes dificultats tecniques
en la mesura de la produccio prinlaria, i 1'exploraci6 i l'estudi de la biosfe-
ra estan molt endarrerits, de manera que 1'energia total que fixen les plan-
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tes ens Cs coneguda d'una manera imperfecta. La xifra avancada en la tau-

la 1, de 122 milions de megavats, es basada en extrapolations forca dubtoses

de dades no sernpre segures, tractant de tenir en compte tota la informacio

de que horn disposa actualment; pero potser no s'aparta mes d'un 20 0 30%%

dels valors arealsu, i aquesta ((precisio)) es suficient per al nostre proposit.

La xifra es vol referir a la produccio prinuu-ia total, es a dir, sense deduir

la respiracio, encara que es dificil d'interpretar en aquest sentit molter

de les dades originals. La produccio primaria correspon a la fixacio de

129 grams de carboni per metre quadrat i any i nomes es el o,8 per nlil

de l'energia que ens ve del Sol.

Aquesta proporcio pot augmentar sens dubte, pero no indefinida-

ment. En les millors conditions, en cultius d'algues i en alguns cultius de

plantes terrestres (canyadolca, remolatxa, etc.) hom obte rendinicnts fins

it io vegades mes, es a dir, s'aprofita el o,8 per cent de l'energia procedent

del Sol; pero donada l'estructura de l'organisme vegetal es impossible d'anar

mes enlla, i tambc senibla impossible d'augmentar la produccio si no es

en regions limitades, nlai en la Terra entera. Desfernnant la imaginacio

podein pensar en futures possibilitats d'una fotosintesi in vitro, que encara

son Ilunyanes. En tot cas hi ha un fet cert i es que una biosfera sotmesa,

per part de 1'home, a una explotacio que n'accelera el flux d'energia -en

benefici de 1'honle i vers l'home- ha d'csser una biosfera simplificada

(fig. 2), mes sotmesa que factual a fluctuacions capricioses i fins catastro-

fiques i indubtablement mes lletja, almenys als ulls dels qui hens viscut

en un mon on encara hi ha boscs, Macs blaus i oceans sense niassa brutor.

Cada especie to una necessitat minima d'energia, per a mantenir-se en

vida, creixer i reproduir-se. A 1'home li interessa d'explotar espccies en

les quals un tant per cent molt alt de l'energia ingressada s'inverteix en

la creixen4a; pero 1'evoluci6 en coudicions naturals de les especies mostra

una tendencia molt general a reduir, de primer, l'energia invertida en la

reproduccio i despres en el creixement, i, finalment. a manteuir -la qual

cosa a vegades porta a un augment relatiu- 1'energia usada en el movi-

ment. La relacio enure la produccio secundaria o augment de massa

atribuible a creixement i reproduccio, i 1'aliment consumit, es de l'ordre

del 5 al 22 per cent en lierbivors, del 12 al 35 per cent en carnivors; pero

baixa rapidanlent en annuals coin les formigues -i a 2,6 per cent-

i especialment en 1'houie, o,i per cent, [vegeu taula 1 (0,00055/0,1)].
L'home es, doncs, tin organisme que nienja molt i produeix poc, en

termes de Inateria viva. Una altra caracteristica humana cs his d'una

energia suplenlentaria per a necessitats no estrictauient nletaboliques, per it

escalfar-se, cuinar, transport, etc. Si l'evolucio biologica porta en molts

organismes a un consuui d'energia mes aviat baix per la massa de nlateria

que es mante en vida, l'evolucio cultural de 1'home ha augmentat febril-
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ntent el consum suplelnentari d'cnergia. Aquesta energia no es consutniria

si no doncs un avantatge obvi a 1'home en el seu domini i control de la

biosfera. El transport, per exemple, cs tin caracter positiu en la competcn-

cia i en la seleccio: cl transport de substancies que fa el miceli dels

fougs afavorcix aquests vegetals; la Inobilitat de les tonyines i la con-

nexio de llurs migracions amb la circulacio oceanica els permet d'ex-

plotar diverses arees marines de forty produccio. Gracies al transport,

l'home escapa a la regulacio local: quan ha malutcs una regio, se'n va en

una altra, o importa aliments, i erosiona successivament tota la terra.

L'os d'energia, a part l'alimentacio, Cs molt gran en Phonic i especial-

flux d'energia"normal"

FIG. 2. - Esque-
ma etc 1'efecte de
1'cxplotacio sobrc
1'estrucwra do la

biosfcra

flux d'energia accelerat

estructura complexa ustructura simplificada

III I

Z^'^ o

nlent gran en la ciyilitzacio que es diu <<americana,,, peril que resulta

seductora per it tin espectre molt ampli de regims politics: per terme ntitja

cs mis de den vegades superior a les estrictes necessitats metabilligties.

Una part molt considerable d'aquesta energia procedeix d'ecosistemes del

passat: es 1'energia fossil del petroli i del carbo tnineral.Una altra ve d'eco-

sistemes del present (fusta, etc.) i una altra es energia solar que no ha

passat per la biosfera (energia hidraulica).

La reserva de carbo fossil explotablc cs molt elevada (taula 2), proba-

blement mcs de 20 vegades la quantitat de carboui fixada en la biosfera

actual, i tines 150 vegades la produccio primari.a anual. Una altra part

considerable de carboni es troba en les substancies dites <<humiques» del

sol i dissoltes en les aigiies naturals. Rccentment hoot ha tnanifestat una

certa inquietud sobre possibles canvis atmosferics products per una com-

bustio excessiva de carbo fossil. lEs probable que el perill sigui menor que

hots no sospita gracies it la capacitat de retencio de carboni inorganic en

1'aigua del mar: el carbonic de 1'atmosfera es dissol rapidament en l'aigua

i la solucio s'equilibra per dissolucio d'una major proporcio de calcaria. En

aquest sentit, i en molts altres, els oceans acompleixen la missio d'un volant
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equilibrador dels cicles i de les fluctuacions. Horn ha dit que Deu cenyl la

Terra amb els oceans per evitar que 1'home fcs inassa disbarats irreparables.

L'ecoleg no to pas cap dubte que, tambc pel que es refereix a les

poblacions de les diverses especies, i per tant de la humana, hi ha nie-

canismes de regulacio i que, tard o d'hora, funcionen o funcionaran.

Es naturalment absurd de pensar que la humanitat pugui arribar a un

punt en que nonlcs ens toqui tin metre quadrat de terra a cadasdt, o

que l'energia consumida pugui arribar a esser una fracci6 molt important

de la que ens arriba, o que 1'energia acmnulada pels ecosistemes del

TAULA II

nuantitat de carboni en la biostera i en reserves f:icilment mobilit7ablec per la
biosfera. Una quantitat enorrnc de carboni es troba, a mcs, en lcs roqucs calvaries.

La massa dc la humanitat es 4 X io-6 de la niassa total do la biostera

CARBON I INORGANIC: EN L'ATMOSFERA . 65o x 10'' gC

EN LA MAR . . 35 000 x 10" gC

CARBONI ORGANIC MORT : HUMUS . . 4 000 x 10t' gC

HULLA I PEJFROLI . 10 00o x 1015 gC

CARBONI ORGANIC VIU (BIOSFERA ) . 480 x 10" g('

vegetals 479
animals o,2 - 1

home (4x 10' b . ) 0,0018

passat sigui inesgotable. No parlem ara de 1'energia atimiica, que to molt

d'interes i que presenta nous problemes, pero que substancialment no fa

canviar el plantejament de la situacio.

El problenla que realment es debatut ve del fet que el minim vital no

coincideix am]) el nivell de vida desitjable o desitjat per l'home i que
tots els utecanisnics de regulacio poden esser qualilcats de desagradables,
emprant un qualificatiu molt moderat. No parlenl ja d'alguna catastrofe
global, poc probable, sin() de regulacions biologico-cLilt urals conlunes en
la historia de la humanitat. L'home ha recorregut a l'infanticidi, al cani-

balisme i a d'altres sistemes igualnlent repugnants per a mantenir baixa
la poblaciG, i els sistemes annexos a la civilitracio tecnologica als ulls dc
molta gent tenen tin caire repulsiu semblant.

La lilttitacio del malbaratament de recursos -selnpre expressable en
termes de flux d'energia- pot tenir atractiu moral i fins portar certes
compensacions, si horn 1'accepta coin a part d'una lilosola; pero no es pot
acceptar corn a sistema iulposat i es contraria al que en diem societat
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de consuui, que, nlalgrat tots els escarafalls, es la que tc mes atractius per

al poble.

Cal acceptar que hi ha un limit superior eu el producte NE, es a dir,

en 1'energia que l'home pot utilitzar. La humanitat retc una certa capa-

citat do decisio en la forma corn aixo es produiru. ^Quc disuiinuira abans:

r o f, o tots dos alhora? ^O encara passara temps fins que comencin a

davallar? ^ O potser 1'6s individual d'energia continuara augmentant i la

poblacio humana es reduira a un nombrc mes petit?

Tenini dos problemes basics o primaris, propianlent ecologies: un

problema d'augnlent de poblacio i un probleuni d'augment d'us d'ener-

gia. Cadascun d'aquests problemes porta associat un altre problema que

es pot dir secundari i de forta transcendencia social. Les variations demo-

graGques generen canvis en la composicio de la poblacio per edats, font

de difIcultats socials i politiques. L'augment en el flux mitja d'energia

n'augrnenta tambc la variabilitat individual, i augmeuta el grau de con-

trol i explotacio d'uns grups humans per uns altres.

Una poblacio es din estable si la proporcio d'individus de diferent edat

es mante constant. I estacionuria o en equilibri si es cl nombre total

d'individus cl que no varia, es a dir, si r = o. La poblacio hutnana no es

ni estable ni estacionuria. I suposant que es fcs estacionuria, seguiria

essent inestable per molt de temps. A mes, qualsevol regulacio de 1'estabi-

litat dcpcn de la forma de regular r. La taxi ncta ('augment ha cstat

molt propera a zero durant la major part de la historia de la humanitat

i pot retornar a zero, sigui mantenint una inortalitat relativament alta,

sigui reduint molt la natalitat. Indubtablciuent cis mctges han influit i

influiran molt a fer que predoinini una o altra solucio. La liinitacio de

naixemeuts tc l'aspecte negatiu d'implicar una cura excessiva en la con-

servacio dels escollits, alterant el curs de la selcccio natural que fins ara

havia actual. Potser horn ha exagerat cis rcsultats previsibles d'agnest can-

vi en l'estil de selcccio; pero cs cert que ha de tenir alguns efectes.

Els ccononlistes prefereixen una poblac16 relativament estable i crei-

xent. D'aci han sortit critiques al proposit de fer nul cl creixement,

cosy que, de realitzar-se, portaria a una forta desestabilitzacio en la dis-

tribucio per edats. Solanlent despres de divcrses generations hour podria

arribar it Tina poblacio cnsenis estable i estacionuria. Pero de fet la po-

blacio huniana no ha estat pas estable, ahuenys durant el darter scgle, al
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mon occidental . El paranretre demografic mes constant de la poblacio hu-

mana cs la duracio d'una generacio , el periode cntre els moments entorn dell

quals es distribueix la produccio de descendcncia en dues generacions

consecutives , i que es i ha estat per molt temps entre 27 i 29 anys. En

canvi , la duracio mitjana de la vida ha augmcntat rapidament , des d'un

valor comparable al de la generacio , a edats de 70-75 anys en els paisos

mes desenvolupats i de 55-65 anys en els que lluiten per desenvolupar-se.

El quotient entre els dos parametres , que havia estat inferior o proper a la
unitat durant millennis , ha passat rapidament a un valor de dos o de tres.
Aixo reflecteix un canvi profund en l'estructura per edats de la poblacio.
Amb un quocient igual a i, els individus veils tenen un valor indubtable

com a fonts d'experiencia o factors de cohesio social, pero amb tin quotient

igual a 3 tenim convivint diverses generations , aquella funcio positiva dels

individus de mes edat es difon en una mena de gerontocracia i es pre-

senten problemes nous, que son completament caracteristics de 1'especie

humana. En realitat , en tota especie social . els canvis en la distribucio

per edats de la poblacio porten trasbalsos . Si ara disrninuia la natalitat

de manera important , cis loves de la generacio que neix es trobarien

en tin mon en el qual la fraccio de personcs d'edat avancada scria ern
cara mes gran que en el mon actual . No cs facil d'imaginar el desti de la
humanitat enmig de tants esculls . Si es tractava d'una poblacio de parame-
cis, de dafnies o de Triboliitin ens ho podriern mirar amb una certa
indiferencia ; pero es que es tracta de la nostra especie i qualsevol opinio

porta elements emotius.

De tota manera , 1'estudi demogr5fic de l'home posa en relleu algun

canvi tints iloable . Cal assenyalar , incidentalment , que els antics registres
parroquials contenen un tresor d'informacio , molt mes interessant, als
mews tills , que el que puguin dir pragmatiques oblidades . D'estudis fets a
Anglaterra i Franca , referents a periodes no massa llunyans , ( segles xvi a
xviii ) es dedueix que aleshores les corbel de supervivencia eren molt di-
verses d'un pals a un altre i d'un estrat social a tin altre . Avui dia per-
sisteixen algunes difercncics, en paisos en els quals conviuen races diverses,
o entre nacions mes o menys avancadcs en el cami tecnolbgic , pero es tin
fet que la lumanitat ha gnat uniformant lcs seves caractcristiques demo-
grahques d'una manera fantastica i el progres continua . Crec que es un
signe positiu . Tot canvia, i precisament per aixo es tan dificil de fer
predictions : cs a dir, no sols hem de rebutjar una senzilla cxtrapolacio,
a ull, de la funcio de creixenrent, sing adhuc una prediccio basada en un
estudi do la funcio a base de dades presents.
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Parallelament a la gi.iestio demografica tenim 1'explotaci6 i la conser-

vacio de la natura, base de la nostra subsistencia. L'home extrcu els mate-

rials que necessita de la resta de la biosfera; abans, pero, si en treia massa

es moria de fam o havia d'emigrar. L'home ha produit una cultura lligada

a l'us d'un nombre creixent d'artcfactes i a un augment de la mobilitat.

Mobilitat dels individus i mobilitat dels productes de la natura. Tot aixo

es paga amb l'elevat consum d'energia i ha tret l'home de qualsevol me-

canisme de regulacio, de tipus cibernetic, i d'efectes locals. Cada vegada

estem mes lligats els uns als altres i cada vegada la interaccio entre home

i natura es fa a una escala mes amplia, cs a dir, cada vegada seria mes

dificil de superar els nostres disbarats collectius.

Avui dia es parla molt de pollucio. En realitat l'unica definicio que

se'n pot donar es que es tracta de quelcom que esta fora de lloc. Pollucio

i transport estan, doncs, intimament lligats. La gran ciutat importa pro-

ductes d'una area extensa, pero en concentra les deixalles en tin punt. No

cs estrany que els mecanismes naturals de circulacio se'n ressentin i

fallin. I no parlern ja dels altres problemes de contaminacio radioactive

i dels pesticides, creacio per l'home de molecules especials que els altres

cssers vius encara no han apres a manejar. El mal tambe 1'estem fent a

escala mundial i no sabein si podenr confiar en una immobilitzacio natu-

ral o produireni una catastrofe en arribar al nivell critic i afegir la gota

que fare vessar el diposit. Sobre aixo hom ha escrit i escriu copiosa-

ment, aixi com sobre 1'organitzaci6 de 1'espai, relations entre arees urbanes

i rurals, etc.

Voldria remarcar solament que, aixi com el problema deinografic porta

inrplicits problemes socials que depenen dels canvis en la distribucio per

edats, la intensificacio de 1'explotaci6 de la natura porta tin problema

secundari que tc a veure amb la desigualtat entre els homes i entre les na-

tions. Mentre que els individus d'una especie solament consumeixen cncr-

gia en forma d'aliment, es pot dir que estem en tin minim biologic, en

el qual n'hi haura de millor o de pitjor alirncntats: el resultat pot

csser una nrortalitat diferencial i potser una seleccio natural. Pero

la varianca en el flux d'energia individual no varia molt entre la mort

i la sacietat. Quan augmenta el flux total d'energia, que alcshores s'estcn

a moltes altres activitats extrametaboliques, augmenta tambc exagerada-

ment la seva varianca. Encara que pugui disminuir la probabilitat de

morir de fam, es fa mcs pales el control d'unes nations per altres, o d'uns

grups humans per altres. He de reniarcar que aquest fet talla, de dret i de

travcs, totes les ideologies consagrades, la qual cosa fa comprensible que
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1'ecologia resulta un si es no es incomoda quan no es limita a recomanar
discretament que hom no embruti massa els rius o com seria de convenient
de no talar un bosc bonic.

Les relations que comentem poden esser expressades amb un model ci-
bernetic. La interaccio ((home/resta de la biosfera)) es un circuit negatiu o
estabilitzador, en el qual accions i reactions poden esser mesurades corn
intensitats de flux d'energia. Si diferents grups humans donen floc a dife-
rents circuits parallels, entre els terrnes dels circuits negatius parallels
s'estableix un circuit positiu o de competencia: un grup controla o explota

nations avangades nations en progres

t

z

t --

(N.E)t =(N,E )o.e(r+f)t

d(N E)

r =0,01 5
t

Fit. 1. - Aug-
ment de la pobla-
cic i augment del
consum d'cnergia
per individu, en
diferents grups de

nations

realment 1'altre. Es com si posem en una habitacio dos terntostats de carac-
terfstiques diferents: a la fi es un el que governa. L'home to una capacitat
de control del medi mes alt que qualsevol altre esser viu; pero precisament
acf arrelen nous conflictes i.nterspecffics. Cal reconeixer que si be l'augment
fabulos del flux energetic pot fer desaparei.xer 1'esclavatge i la fam, genera
i augmenta ensems la capacitat de control d'uns grups per altres. Pot
realment renunciar 1'home a fer us d'aquesta capacitat de control?

El problema es planteja d'una nianera mes concreta i mes complexa, a
la vegada, quan tractem de veure juntauient la giiestio demografica i la
giiestio de l'us de la natura (fig. 3). Tornem a l'expressio exponential del
principi, aplicant-la a dades recents dels Estats Units i a d'altres de mun-
dials publicades pels organismes internacionals. L'augmcut en el consuin
total d'energia (NE) mostra diferencies d'una nacio a 1'altra, pero cstit en-
torn de 0,05 (valor de r+ f), que aproximadament correspon a una duplica-
ci.o cada 13 anys. Majors son les diferencies en coin es distribucix aquest
total en els seus components. En unes nacions augmenta nits la poblacio,
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en altres el consum d'energia per individu. Aquesta diferent distribuci6 ca-

racteritza respectivarnent les nacions riques i les pobres, o les desenvolu-

pades o en vies de desenvolupainent, coin diem amb tin delicat eufemisine.

Es fa dificil de visualitzar l'evoluci6 futura i les iniplicacions d'aquesta si-

tuaci6. Es una situaci6 de competici6. Tractar-la dintre tin context cieutific

pot afegir objectivitat, treure emotivitat i obrir els ells a solucions ni

utopiques ni despietades.

En realitat no volia pas fer propaganda de l'ecologia. Avui, mcs en

altres paisos que a Espanva, hom parla i escriu moltissim sobre natura,

ambient, polluci6, ecologia, etc., de manera que, repeteixo, no falta una

sorollosa -i estrafeta- propaganda, a escala internacional. Volia recordar,

solament, que l'estudi rigor6s de tots aquests aspectes toca a l'home, coin

a tal, de molt a prop.
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