
UN FRAGMENTO DE TEXTO PARA A REFLEXIÓN: 
QUENTAMENTO CLIMÁTICO E SOCIEDADES EN PERIGO

“En última instancia, a causa do quentamento é só unha discusión colateral. 
Vivimos dentro da cápsula da economía global, esquencidos, ao parecer, de 
acontecementos climáticos que teñen o potencial de acabar coas vidas de miles de 
persoas, nunha época na que as poboaciópns humanas se incrementaron enormemente e 
as cidades son a forma de asentamento humano dominante. Coa Revolución Industrial, 
demos un xigantesco paso cara a unha era na que atopamos alarmantemente expostos á 
catástrofe potencial, paso aumentado pola nosa propia capacidade de quentar a Terra a 
aumentar a probabilidade de acontecementos climáticos extremos. A escala potencial da 
catástrofe resulta case irrecoñecible en termos históricos. Cando menos 20 millóns de 
persoas morreron de fame e epidemias vinculadas á fame produto de sucesos ENSO e 
secas durante o século XIX. Na actualidade, máis de 200 millóns de persoas viven en 
terras marxinais desde o punto de vista agrícola, no norte de Brasil, o Sahel sahariano, 
Etiopía e numerosas rexións de Asia. A deforestación, que avanza a un ritmo anual 
comparable ao tamaño de Arizona, deixa a terra espida. Millóns de nós habitamos altos 
edificios, vivendas suburbás e barrios pobres de cidades intensamente industrializadas, 
que son extremadamente vulnerables ás violentas marexadas ciclónicas dos furacáns. A 
diferenza dos cromañóns, os chumash ou, incluso, os maias, non temos a opción de 
trasladarnos a outro sitio. Nos nosos días, as terras viciñas están cheas de viciños. 

Que ocurriría, por exemplo, se o casquete de Groenlandia liberase tanta auga de 
desxeo no Atlántico Norte que a Corrente do Golfo se detivese repentinamente, tal e 
como fixo durante o Dryas recente? Sumiríase Europa en condicións case árticas no 
lapso dunha xeración ou menos? A onde irían os actuais habitantes de Escandinavia, 
Alemania, Francia, Holanda, Polonia, os Estados Bálticos e Rusia? Que comerían? Hai 
científicos que pensan que tal cambio climático é completamente imposible.

O optimismo supón que nos adaptaremos a este mundo novo e máis vulnerable. 
Os humanos temos, en efecto, unha sorprendente capacidade para adaptarnos ás 
cambiantes condicións ambientais. Con todo, o optimismo esvaécese ante a realidade 
demográfica. Dos 6.000 millóns de nós que habitamos actualmente a Terra, centos de 
millóns subsisten dunha colleita á outra, dunha estación de choivas á seguinte, igual que 
facían os agricultores da Idade de Pedra e a Idade de Bronce en Europa hai 5.000 anos. 
A fame é unha ameaza remota en Europa e América do Norte, coa súa agricultura de 
escala industrial e a súa elaborada infraestrutura para transportar os alimentos a través 
de grandes distancias. Sen embargo, os agricultores de subsistencia e os habitantes das 
cidades doutros continentes, aínda viven baixo a constante ameaza da fame.

Cada ano, os medios publican historias de fames e inundacións, de miles de 
persoas que morren silenciosamente no norleste de África ou en Bangladesh, mentres o 
mundo continúa sen prestar atención. Para nós, habitantes do próspero e aparentemente 
invulnerable Occidente, estes números son difíciles de asimilar. E faranse aínda máis 
difíciles de entender se as temperaturas globais se elevan moito por enriba dos valores 
actuais; se os océanos –dos que o nivel é cada vez máis alto- inundan chairas costeiras 
densamente pobladas e obrigan a millóns de persoas a trasladarse terra adentro; se unhas 
secas moito máis intensas castigan o Sahel e as rexións con menor dispoñibilidade de 
auga no mundo. Podemos imaxinar, únicamente, a cantidade de mortes nunha era 
futura, na que as oscilacións climáticas poden ser máis rápidas, máis extremas e 
completamente impredecibles a causa da interferencia humana na atmosfera. Os millóns 
de persoas que morreron na década de 1840, durante a fame da pataca en Irlanda, ou as 



decenas de millóns que morreron ao non producirse os monzóns indios a finais do 
século XIX, parecerannos insignificantes. 

O clima contribuíu a modelar a civilización, mais non o fixo sendo benigno. Os 
impredecibles caprichos do Holoceno estresaron ás sociedades humanas e obrigáronas a 
adaptarse para non perecer. […]

Non hai nengunha razón para supor que escapamos dalgún xeito a este proceso 
modelador. Para nós, a agricultura é menos visible –o número de persoas que produce 
alimentos reducíuse do 90% da man de obra de Europa fai 500 anos, a menos do 3% en 
Estados Unidos, na actualidade- mais aínda precisamos alimentarnos. Na actualidade, a 
nosa vulnerabilidade exténdese moito máis alá da produción de alimentos: as nosas 
costas atestadas, con torres e edificios de apartamentos densamente apiñados, os nosos 
sistemas de comunicación e transporte, os nosos abstractos mundos das finanzas, a 
academia e o entretenemento, están en débeda co clima mundial de maneiras tanto 
obvias como ocultas. Como moitas civilizacións antes que nós, simplemente 
negociamos a unha escala maior, a cambio dunha maior capacidade para manexar os 
estreses menores e máis comúns, como as secas breves e os anos excepcionalmente 
chuviosos. 

Sen embargo, se nos transformamos nun superpetroleiro das sociedades 
humanas, temos que dicir que se trata dun estranamente distraído. Só unha pequena 
fracción das persoas a bordo está dedicada a coidar dos motores. O resto, compramos e 
vendemos bens entre nós, entreténdonos uns a outros ou estudando o ceo ou a 
hidrodinámica do casco. Aqueles que están na ponte non disponen de cartas de 
navegación nin de pronósticos do tempo, e nen sequera poden poñerse de acordo acerca 
de se estes son necesarios; en efecto, os máis poderosos de entre eles suscriben unha 
teoría que afirma que as treboadas non existen ou que, se as hai, os seus efectos son 
íntegramente benéficos e as ondas cada vez máis altas e os albatros que fuxen deben ser 
interpretados como sinais do favor divino. Poucos dos que teñen o mando pensan que a 
inminente treboada poida ter algo que ver co seu destino ou preocúpanse porque só hai 
botes salvavidas para un de cada 10 pasaxeiros. E ninguén se atreve a susurrar ao oído 
do timonel que debería considerar a posibilidade de xirar o timón.”

Brian Fagan: O longo verán.


