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Resum
El present treball té com a principal objectiu fer un anàlisi sobre el programa agrícola que
va sorgir a mitjans del segle XX conegut com la Revolució Verda. Per poder realitzar tal
anàlisi, l’obra es centrarà en els precedents d’aquesta, les motivacions que la van tirar
endavant, com es va desenvolupar i que la va caracteritzar. El treball també es fixarà en
altres qüestions com les crítiques que va rebre i la gestió alimentaria actual, tot afegint
conclusions i reflexions a nivell personal.
Paraules clau: Revolució Verda, blat, arròs, híbrids, producció, agricultura, centres
d’investigació, biodiversitat, fam.

Abstract
The main objective of this project is to analyze the agricultural program that emerged in
the middle of the 20th century known as the Green Revolution. In order to carry out such
an analysis, the work will focus on the precedents of this, the motivations that carried it
forward, how it was developed and characterized. This study will also focus on other
issues such as the criticisms it received and the current food management, adding
conclusions and reflections at the personal level.
Keywords: Green Revolution, wheat, rice, hybrids, production, agriculture, research
centers, biodiversity, hunger.
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1. Introducció
L’objectiu d’aquest treball de final de grau és realitzar un anàlisi sobre el procés
d’innovació que va experimentar el món de l’agricultura a la segona meitat del segle XX
conegut com “La Revolució Verda”. L’elecció d’aquest tema sorgeix arran d’haver tractat
aquest procés als temaris de les assignatures d’Història Agrària i Història Social
d’Amèrica impartides a la Universitat de Lleida al grau d’Història. El factor que ha estat
determinant per haver elegit aquest camp de treball és l’interès per conèixer amb més
detall i profunditat un tema que havia estat totalment desconegut per la meva persona fins
no haver-lo comentat a les matèries del grau. L’objectiu del treball es centra en tractar
dues qüestions: La primera és indagar i analitzar la història d’aquest programa per poder
observar com va sorgir i quines van ser les motivacions que van portar a desenvolupar
aquest projecte agrícola. Per altra banda, la segona es basa en estudiar quines van ser les
critiques que van sorgir al voltant d’aquesta Revolució Verda i en ultima instància posar
la mirada la qüestió alimentaria actual.
Amb la intenció de respondre a aquesta sèrie de qüestions l’estructura del treball és la
següent: En primer lloc s’analitzaran els precedents d’aquesta Revolució Verda. Per ferho, és farà un repàs de les principals revolucions agràries que han sorgit al llarg de la
història i que han marcat un canvi en l’alimentació humana. En segon lloc es posarà la
mirada sobre per quin motiu va sorgir aquest projecte i per què Mèxic va ser el lloc escollit
per dur-lo a terme, tot fent incís a la gestions tant per part del govern mexicà i el dels
Estats Units. Per poder aprofundir més en aquestes qüestions és vital analitzar el paper
que va tenir la fundació Rockefeller en aquest projecte i la creació de centres
d’investigació agrícoles arreu del món. A continuació també es parlarà sobre la vessant
més científica d’aquest procés. S’explicarà breument en què consisteix el mètode de la
hibridació, el qual va ser el principal mètode per poder desenvolupar aquestes varietats
d’alt rendiment. Tot seguit es destacaran algunes de les varietats de blat i arròs que més
incidència van tenir, explicant com van ser creades, on i quines avantatges presentaven
respecte les varietats tradicionals. El següent punt del treball està destinat a les crítiques
que va rebre la Revolució Verda i es posarà sobre la taula diversos temes com la pèrdua
de la biodiversitat o les intencions polítiques que hi havia a darrere d’aquest programa.
Després de veure la part crítica, el treball es centrarà en el moment actual per poder
observar quina és l’herència d’aquest fet històric i es comentaran problemes envers la
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gestió alimentaria com les crisis de fam o la gestió monopolista de l’agricultura.
Finalment es realitzaran les conclusions que estaran basades en les conclusions personals
extretes arran de la realització del treball. També hi haurà un aparat destinat a les
referencies bibliogràfiques i el treball inclourà un annex amb una sèrie de gràfics per
il·lustrat algunes de les dades exposades.
Pel que fa l’estat de la qüestió, la majoria de bibliografia sobre aquest tema és en llengua
anglesa, i en segona instància en castellà. Es poden destacar obres com Geopolitics and
the Green Revolution de John H. Perkins, Más allà de la Revolución Verde de Henk
Hobbelink o Trigo en el Tercer Mundo en què el mateix Norman Borlaug és un dels
autors. També hi ha diverses obres que no es dediquen directament al tema de la
Revolució Verda però si que el tracten com La historia de un bastardo. Maíz y
capitalismo d’Arturo Warman o Por el Bién del Imperio de Josep Fontana. El fet de què
la bibliografia en català sigui pràcticament inexistent sobre aquest programa agrícola ha
estat una motivació més per dur a terme aquest treball de final de grau.
En ocasions, la Revolució Verda també se l’ha nombrat la “Primera Revolució Verda”,
ja que cap als anys 80 degut el perfeccionament dels organismes anomenats transgènics
es va encunyar el terme “Segona Revolució Verda”. Per tal de no causar confusió, al llarg
d’aquest treball només es parlarà de “Revolució Verda” ometent en tot cas el terme
“Primera”.

2. Els precedents. De la revolució neolítica a la revolució industrial.
Es poden destacar quatre fites transcendentals en la història de l’alimentació humana que
ens permeten comprendre com va sorgir l’anomenada Revolució Verda.
La primera ens fa remuntar uns 13.000 anys enrere (11.000aC), a les terres del Creixent
Fèrtil (regió històrica del Pròxim Orient que comprenia els territoris de Mesopotàmia, el
Llevant i l’antic Egipte), entre els rius Tigris i Èufrates. Les anomenades persones
primitives van domesticar les primeres varietats vegetals silvestres per la seva
alimentació. A través de la selecció de les llavors més grans s’aconsegueixen variants
cada cop més productives. Aquest fet produeix un canvi que marcarà la resta de la història
de l’espècie. Per primera vegada a la història es disposen d’aliments suficients com per
emmagatzemar-los, i per tant, ja no es depèn de la busca constant i diària per la
subsistència. D’aquesta manera, determinats grups comencen el que coneixem com
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especialització. Aquesta especialització comporta l’organització del grup i la divisió del
treball. Uns es dedicarien a manar i a organitzar el grup, d’altres a “pensar” com millorar
les condicions de vida, altres a treballar, etc. A causa d’aquesta diferenciació entre clans
sorgeixen les primeres societats estructurades que van permetre el naixement de les
futures societats.1
En segon lloc trobem l’anomenada primera revolució agrària a l’Europa nord-occidental
que va tenir lloc entre els segles XI-XIV. Els camperols i ramaders d’aquestes zones ja
feia temps que s’havien vinculat als seus llocs de residència i van començar a aplicar
millores en el camp agrari. Aquestes van consistir en deixar la terra en repòs durant un
lapse de temps, concretament en guaret biennal. Per tant, una part una part de les terres
no es cultivaven per a posteriorment adobar-la amb fertilitzant animal i repartint sobre els
camps una capa d’humus procedent d’aquestes terres no cultivades. Cal apuntar que el
guaret biennal no s’ha de considerar una innovació coma tal ja que es feia servir durant
l’etapa de l’Imperi Romà, però és entre els segles XI-XIV quan es consolida el seu us. El
pas més important però, fou el canvi de la doble divisió a la triple divisió, és a dir, de
treballar la meitat de la terra a treballar-ne dos terços on principalment es cultivaven
plantes farratgeres i blat per al consum humà. També cal destacar la introducció de nous
materials per treballar la terra com l’arada de ferro. Tot i aquests nous avenços per
restaurar la fertilitat de la terra, tant l’agricultura com la ramaderia no eren practicades de
forma intensiva. La terra cultivable estava rigorosament limitada ja que la seva extensió
marcava la possibilitat de poder adobar-la. No obstant, gràcies a aquestes millores que es
van anar estenent per l’Europa nord-occidental es va incrementar la demografia i hi va
haver un augment del comerç gràcies al fet de què es podien disposar de més aliments per
abastir la població. Aquesta sèrie de fets van ser fonamentals pel sorgiment de l’expansió
feudal.2
La tercera fita a destacar és la que es coneix com la revolució agrària moderna als Països
Baixos i Anglaterra. Aquests dos països van ser pioners en dur a terme aquesta revolució
que seria fonamental per la futura industrialització i el sorgiment del capitalisme agrari.

1

Fagan, B. (2005). World Prehistory. A Brief Introduction. Ed, Pearson Education Inc. New York. pp.150157.
2

Slicher Van Bath, B.H. (1974). Historia agraria de Europa Occidental (500-1850). Ed, Península.
Barcelona. pp.17
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La visió convencional sobre aquest fet narra a grans trets que els grans terratinents
d’Holanda i Anglaterra van ser els percussors d’aquest canvi, cap al segle XVIII al
potenciar el tancament dels camps (enclosures) i introduir els nous mètodes de cultiu, la
qual cosa va portar a una reducció de la mà d’obra, un increment de la producció i
finalment a la Revolució Industrial pròpiament dita. Aquesta visió fou acceptada fins a
mitjans de segle XX on va agafar molta força la reinterpretació d’aquesta teoria i
actualment és el punt de vista més acceptat. Aquesta reinterpretació afirma que els qui
realment van dur a terme aquesta revolució agrícola no van ser els grans terratinents, sinó
que van ser els petits agricultors que treballaven als open fields, els anomenats yeomen,
que entre el 1600 i el 1740 es van convertir en els verdaders herois d’aquesta revolució.
La teoria més acceptada és que ho van realitzar a través de tres pràctiques: el cultiu de
llegums, la millora del bestiar i la millora de les llavors. Els historiadors defensors de la
nova reinterpretació afirmen que en règim d’open fields també es van introduir els nous
mètodes del cultiu de la terra com el mètode Norfolk (la rotació quadriennal de naps,
alfals, blat i ordi), així contradient la antiga versió que afirmava que només s’havien
introduït aquestes noves pràctiques en els camps tancats dels grans terratinents. Gràcies
a la millora del bestiar per part d’aquests petits agricultors es va aconseguir en
conseqüència un millorament dels adobs que va portar a obtenir collites de més qualitat i
en més quantitat. Finalment aquests yeomen es van dedicar a la millora de les llavors per
dues vies. La primera fou a través del comerç interregional, ja que quan les llavors es
plantaven a altres llocs d’Anglaterra aquestes creixien amb més força depenent de
l’indret. La segona fou la selecció de les millors llavors escollint i reservant les que més
produïen. Les úniques avantatges que tenien les enclosures sobre els open fields era que
els agricultors dels camps tancats tenien la possibilitat d’introduir més fàcilment els nous
cultius i que en els pobles els quals hi havia aquest règim la renta per hectàrea era més
elevada. De totes maneres l’impacte va ser mínim i la nova reinterpretació va poder
demostrar que els open fields van actuar com a comunes de progrés i no com un lloc lligat
a les tradicions passades com s’havia cregut tradicionalment. Per tant, com s’ha dit
anteriorment són aquests yeomen els qui van actuar com a motor principal de la
revolució.3

Allen, R. (2002). “Revolución en los campos. La reinterpretación de la revolución agrícola inglesa” dins
de Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural. Nº 26. pp.16-32.
3

6

La darrera, més propera, la trobem a la segona meitat del segle XIX. L’abundància o
l’escassetat dels aliments en el desenvolupament de l’Europa Occidental centra el paper
de l’agricultura en la Revolució Industrial. Sovint es diu que l’agricultura va tenir un
paper fonamental en el desenvolupament d’aquesta, però és necessari valorar de quina
manera ho va fer. La Revolució Industrial va ser provocada per una acceleració dels ràpids
canvis tecnològics que va patir l’Europa occidental durant el període d’urbanització
preindustrial. Les repetides escassetats d’aliments durant aquest període no havien
impedit el creixement de les activitats no agrícoles, sinó que havien estat el resultat de les
mateixes. Aquest va ser un període en què les activitats urbanes i la demanda de soldats
van competir per la mà d’obra amb l’agricultura, al contrari de la clàssica creença de què
havia estat una època amb excedent de mà d’obra. D’aquesta manera el sector urbà no li
va ser sempre fàcil poder reclutar els treballadors necessaris i per aquesta raó es van
iniciar experiments amb tècniques que estalviessin treball. Aquestes tècniques es van
generalitzar fins i tot abans de la Revolució Industrial, però la seva utilització es va
incrementar amb més freqüència durant aquesta i després. Amb l’increment de població
les zones de bosc, i per tant el seus recursos com la fusta i el carbó vegetal per la producció
de ferro es feien cada vegada més escassos, al mateix temps que els nous canvis
tecnològics incrementaven la demanda d’aquests productes. Feia més de 200 anys que es
feien proves amb el carbó per la producció de ferro les quals van assolir l’èxit a finals del
segle XVIII es va poder superar l’escassetat d’energia i matèries primers i es va fer
possible la Revolució Industrial. Per tant, els canvis industrials van tenir origen en el propi
sector industrial i no en l’agrícola, el qual es va adaptar a aquests però no els va
desencadenar.4
Entre els finals del segle XVIII i inicis del segle XIX es van donar canvis de vital
importància en el món de l’agricultura els quals es poden destacar l’ampliació de l’espai
agrícola, l’eliminació del guaret i l’increment de la producció de farratge. En primer lloc,
l’ampliació de l’espai agrícola va respondre tant a la creixent pressió demogràfica, com a
les necessitats alimentaries de les ciutats i a les renovades possibilitats tècniques. Tot i
que a mitjans del segle XVIII ja es buscava aquest increment de nous espais agrícoles no
va ser fins a finals de segle on hi ha l’augment més elevat. Aquesta recerca de nous
terrenys va estar moguda per dos motivacions. La primera era l’objectiu de l’abastiment

Boserup, E. (1990). “El impacto de la escasez y la abundancia del desarrollo” dins de Rotberg, R. I.; Rabb,
T.K. El hambre en la historia. Ed, Siglo Veintiuno de España Editores, S.A. Madrid. pp220-221.
4
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que responia a una forta pressió demogràfica com és el cas de Prússia, Itàlia central i
França. La segona motivació respon al desenvolupament d’una agricultura de caire més
comercial i en són exemples la colonització prussiana de Posnània, el Piemont i
Dinamarca on es va fundar la Societat de Rotulació de les Landes on l’any 1890 havia
reunit més de 25.000 granges. Pel que fa l’eliminació del guaret es va iniciar amb
amplitud a l’Europa nord-est a finals del segle XVIII. El perfeccionament de la rotació de
cultius va fer retrocedir de forma progressiva al guaret. Tot i que els avenços són molt
complicats de situar en l’espai, es poden observar progressos molt espectaculars a llocs
com la Bohèmia en la qual el guaret cobria el 22% del territori al 1848 i a finals de segle
cobria menys del 5%. Es va estendre per tota Europa Central la remolatxa sucrera que
presenta diverses avantatges: no esgota la terra, l’aireja, la restitueix amb els seus
elements fertilitzants i és un complement per l’alimentació del bestiar. Tot i aplicar-se a
molts llocs com Alemanya, Polònia o la Rússia meridional, a altres indrets com a França
el seu avenç va quedar frenat pels interessos colonialistes de la canya de sucre. Per tant,
la rotació de cultius no va tenir tant protagonisme, i a finals del segle XVIII el guaret
encara comprenia una cinquena part de les terres laborables de França. Tot i aquest
retrocés, va permetre a aquestes economies anomenades de terres estèrils i grans
consumidores d’espai a convertir-se en una economia cerealística intensiva, vinícola i
adient per la criança d’animals. A més, la introducció d’alfals als terrenys va provocar
una autèntica revolució farratgera.5
Aquesta producció de farratge va ser motivada per la creixent demanda de productes
càrnics i làctics per part dels membres d’una nova classe urbana sorgida amb la Revolució
Industrial. Aquesta demanda va incrementar tant els preus dels productes animals que la
producció de plantes farratgeres va passar ser rentable. Com a resultat d’això es va
incrementar el nombre de caps de bestiar, la producció dels derivats de la ramaderia i una
quantitat d’adob més elevada. Es necessitava mà d’obra addicional per produir cereals,
remolatxa sucrera, naps, patates i altres productes de farratge a les zones les quals eren
dedicades al guaret. Aquesta nova mà d’obra va venir de dos llocs; per una banda va
arribar per l’increment de la població i per l’altra va ser aportada per dones, nens i altres
membres de la família que no s’havien dedicat (o que s’hi havien dedicat poc) al treball
agrícola. Aquest membres de la família que s’havien dedicat al treball tèxtil o a la

Garrier, G. (1979). “Las nuevas agriculturas” dins de Leon, P. Historia económica del mundo. 4. La
dominación del capitalismo, 1840-1914. Ed, Zero-Zyx. Madrid. pp.404-419.
5
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fabricació d’altres productes no agrícoles per al consum familiar, una vegada van baixar
marcadament tals productes, la producció casolana va ser substituïda per la compra de
productes industrials. Per aquest motiu els qui treballaven a casa van passar a ajudar més
a l’agricultura o bé van començar a treballar a fàbriques. Molts historiadors van descriure
aquesta sèrie d’avenços com el canvi revolucionari de l’era malthusiana a la post
malthusiana. Això es va deure que van finalitzar l’escassetat d’aliments a curt termini,
excepte d’alguns casos concrets. Les fams van desaparèixer a l’Europa occidental, molt
en gran part perquè la patata va poder alimentar a les classes pobres i també perquè va
millorar la dieta dels animals, especialment porcs i aus, cosa que oferia reserves suficients
per els anys que la collita de cereals era insuficient. Anteriorment quan hi havia una mala
collita els preus del gra eren inassolibles per les classes pobres. A partir d’aquell moment
les fluctuacions dels preus entre anys bons i anys dolents de collita es van fer més petites,
ja que en anys dolents es sacrificava més bestiar i és reposaven en anys bons. A part, va
millorar el transport i gràcies també al creixent comerç entre els països europeus evitava
l’escassetat a curta distància tant a nivell regional com nacional. Tot i la desaparició de la
fam cal matisar que és força dubtós que millorés la nutrició de les classes més baixes, la
desigualtat de rentes va augmentar amb la Revolució Industrial i aquest increment de la
producció animal va beneficiar principalment a les classes mitjanes. A l’inici d’aquest
apartat s’ha afirmat que aquesta revolució agrícola es situa a mitjans del segle XIX i pot
resultar confós ja que tots els avenços explicats són del segle XVIII o inicis del XIX. El
motiu pel qual es fa tal afirmació és perquè és quan totes aquestes innovacions comencen
a tenir efectes a més elevada escala i també és el moment quan comença la mecanització
del treball animal que fa que es redueixi la mà d’obra al camp i també és quan
s’introdueixen fertilitzant químics més treballats. 6 El segle XIX doncs, va ser
profundament productiu en qüestió de descobriments científics i avenços en el camp de
la indústria i l’agricultura, i es van assentar les bases per la posterior arribada d’una
autèntica revolució en els nostres hàbits alimentaris: La Revolució Verda. 7

Boserup, E. (1990). “El impacto de la escasez y la abundancia del desarrollo” dins de Rotberg, R. I.;
Rabb, T.K. El hambre en la historia...; pp220-221.
7
Pedauyé Ruiz, J.; Ferro Rodríguez, A.; Pedauyé Ruiz, V. (2000). Alimentos transgénicos. La nueva
Revolución Verde. Ed, Antonio García Brage. Madrid. pp.3
6
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3. La Revolució Verda
Després de la Segona Guerra Mundial, la necessitat de produir majors quantitats
d’aliments per poder abastir a les poblacions afamades va propiciar un canvi sense
precedents a l’agricultura mundial. El principal objectiu era augmentar els rendiments
tant en agricultura com en ramaderia i mitjançant l’ús de pesticides, adobs, una creixent
mecanització i el desenvolupament tecnològic, agrònom i veterinari. Aquesta Revolució
Verda va contribuir al despoblament dels ambients rurals a favor d’un creixement de les
ciutats, les quals van passar a ser megalòpolis habitades per milions de persones (un èxode
rural que havia començat al segle XIX amb la Revolució Industrial). Per poder alimentar
a aquesta massa de població calia una producció d’aliments basada en la tecnologia.8
Els pioners d’aquesta tasca “revolucionaria” van ser quatre científics estatunidencs
finançats per la fundació Rockefeller. Encapçalats pel Dr. George Harrar, el qual era
expert en malalties de les plantes, van aconseguir desenvolupar una varietat de blat d’alta
productivitat. La seva obra va ser continuada pel Dr. Orville Vogel, del departament
d’agricultura dels Estats Units, i pel Dr. Norman Borlaug, que van creuar amb èxit
varietats de blat d’alt rendiment i nanes, adequades a les condicions tropicals de les
granges experimentals mexicanes.9 Tot i així, el procés és molt més complex. És a Mèxic
doncs, on hem de posar el punt de mira per entendre com va començar aquesta revolució.
En primer lloc, tot això no hauria estat possible sense una política d’estat que va posar en
marxa un macro-projecte econòmic el qual va consistir en la construcció de grans canals
d’irrigació. Amb la construcció d’aquests múltiples i enormes canals de rec, la frontera
agrícola es va expandir en milions d’hectàrees durant el segle XX. Les institucions que
van ser creades des de 1925 van ser fonamentals pel desenvolupament socioeconòmic del
país. Les fundacions del Banc de Mèxic, la Comissió Nacional d’Irrigació i el Banc
Nacional de Crèdit Agrícola, els quals van ser encarregats de subministrar recursos tant a
les grans obres d’infraestructura hidràulica, com la idea simultània de repartir la terra i
l’aigua entre propietaris mitjans i petits, a més de la múltiple aparició de diverses activitats
financeres tant rurals com urbanes. Entre el 1930 i el 1970 es van obrir a l’explotació al
menys dos milions i mig d’hectàrees, i si es sumen les que es van afegir a la següent

8

Pedauyé Ruiz, J.; Ferro Rodríguez, A.; Pedauyé Ruiz, V. (2000). Alimentos transgénicos. La nueva
Revolución Verde, ...; pp.3
9
Hobbelink, H. (1987). Más allà de la Revolución Verde. Las nuevas tecnologias genéticas para la
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dècada es van arribar a unes tres milions i mig. Aproximadament tres milions d’aquestes
s’ubicaven en grans obres construïdes i controlades pel govern federal.10
El lloc escollit per dur a terme aquest projecte de tal magnitud va ser el nord del país. Els
projectes entre els anys 20 i 30 van dependre en gran mesura d’Álvaro Obregón i Plutarco
Elías Calles. Aquestes dues persones definits com homes de frontera estaven acostumats
a conviure amb l’ocupació dels Estats Units. Les seves propostes i idees van incloure
combinar renovades dinàmiques productives amb una reforma agrària tipus farmer, per
la qual no només s’havia d’expropiar als grans terratinents sinó que també era necessari
expandir la frontera agrícola, humitejar-la, tecnificar-la i acotar-la amb les propietats
privades mitjanes i petites. Va començar el procés anomenat “agriculturització del
desert”, es va accentuar la disputa per les aigües fluvials (riu Colorado a l’oest i riu Bravo
al centre i orient) amb el país veí i al poblament de les zones irrigables amb la finalitat
estratègica de beneficiar-se de l’efervescència capitalista dels Estats Units. Mèxic,
després de la revolució de 1910 necessitava de forma urgent ampliar la seva capacitat
exportadora. Davant l’evident caiguda del sector miner es va apostar per l’agricultura i el
seu mercat “natural” és a dir, els Estats Units. El remot nord de Mèxic va passar a ser des
d’aleshores a un dels espais amb més protagonisme sociopolític, econòmic i empresarial.
La vessant Callista del govern mexicà de l’any 1940 va continuar amb l’obra començada
l’any 1925 i va apostar per la posada en marxa de grans obres hidràuliques, obrir al cultiu
les àrees semiàrides mitjançant els canals de rec i propiciar mecanismes de distribució de
la terra entre centenars de propietaris mitjans i petits. A mitjans del segle XX la gran
hidràulica havia transformat el nord de Mèxic i l’oest dels Estats Units. Gràcies als
avenços en enginyeria hidràulica, juntament amb l’ús intensiu d’acer i ciment, es va poder
sostenir tecnològicament aquests projectes enormes que es van començar a generalitzar
als dos països a partir dels anys 30. Tots els governs que hi va haver a Mèxic entre 1925
i 1970 es van comprometre en què el Govern Federal assumís aquestes inversions. Els
embassaments van tenir un paper fonamental en la generació d’energia hidroelèctrica i a
la necessitat de poblar àrees gairebé deshabitades. El desert va passar a ser una zona de
conreu al sud-oest dels Estats Units i al nord mexicà. A més a més, en aquesta conjuntura
oferia un dels correus més rentables: el cotó. Cal apuntar que els estats del centre-sud de
Mèxic (Tabasco, Puebla, Oaxaca, Michoacán i Guanajato) també van rebre inversió per
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aquests projectes però no sumaven ni el 23% del total, ja que com s’ha comentat els estats
més beneficiats es situaven al nord (Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Baixa Califòrnia i
Chihuahua). Els districtes més grans que es van anar posant en funcionament van anar
generant resultats molt importants i diverses demandes. Com s’ha esmentat, es van
construir una varietat de camins regionals i veïnals que s’entrellaçaven amb les carreteres
troncals al centre i al nord del país i en direcció als Estats Units. Els sectors que van fer
possible tota aquesta operació van ser el crèdit, intermediació financera, agroindústria,
transports, investigació aplicada, serveis i la industria pesada.11
Un dels escenaris que cal destacar especialment i que va ser vital, no només per aquesta
reforma agrària mexicana, sinó pel desenvolupament de la Revolució Verda en general,
va ser la Vall del Yaqui. Aquesta vall situada al sud de l’estat de Sonora, entre la Serra
Occidental i el Mar de Cortés hi havia un important escenari de disputa, el riu Yaqui.
Entre el 1880 i el 1820, els grups autòctons van haver de fer front als continuats atacs de
grups colonitzadors tant d’origen mexicà com estrangers que tenien l’objectiu de posar el
sòl i l’aigua sota el domini del capital. Finalment aquests grups es van veure obligats a
cedir part de les terres i l’aigua a l’estat i va començar aquesta transformació agrícola on
sorgiria un escenari ideal per la Revolució Verda. Aquesta penetració agrícola sota el
domini del capital es va expandir pel marge meridional del riu a partir de la segona meitat
dels anys 20. Dins d’aquest cicle van sobresortir dos cultius: l’arròs i el blat. Aquests dos
cultius no només definirien un paisatge rural de llarga duració, sinó a la mateixa vegada
el caràcter agró-industrial de la futura Ciutat d’Obregón. Durant la dècada dels anys 20
aquests dos cultius van arribar a ocupar el 80% de l’àrea treballada. Cal dir que el blat es
consolidaria com el cultiu per excel·lència de la vall del Yaqui, però l’arròs va viure
també autèntiques etapes d’auge ja que la composició de la majoria dels sòls era ideal pel
desenvolupament d’aquesta planta i el règim pluvial coincidia amb el cicle de la vida de
l’arròs. Degut però a la regulació de les aigües que consumirien les preses hidràuliques
que es van construir l’arròs acabaria desapareixent de la vall. A la part septentrional de la
conca es va construir la presa anomenada “La Angostura”. Aquesta va ser impulsada pel
govern de Cárdenas i les primeres extraccions regulars es van registrar al 1942. Gràcies
a aquesta construcció la superfície irrigada va passar a ser de 120.000 hectàrees. Si
aquesta presa ja permetia el rec d’una superfície molt elevada encara es va poder abastir
més territori gràcies a la construcció d’una altra presa anomenada “El Oviáchic”. Amb
11
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aquesta segona presa es podia aprofitar pràcticament tot el règim pluvial del riu, permetre
la construcció d’un gran canal i poder regar sense deficiències unes 220.000 hectàrees.
Aquest canal anomenat “Canal Principal Alto”, va ser construït a 40km de la ciutat
d’Obregón. Aquestes construccions tant massives demostren el que s’ha esmentat
anteriorment sobre el creixement de la ciutat d’Obregón com un autèntic nucli agroindustrial. Tot i així cal remarcar que això va suposar la desaparició del cultiu d’arròs de
la vall. De totes maneres el Yaqui es convertiria en l’àrea agrícola més important de tot
Mèxic.12
Amb el blat consolidat com el cultiu dominant d’aquestes terres, aproximadament cap als
anys 50, els valls costers de l’estat mexicà de Sonora (amb el vall del Yaqui com
l’escenari més destacat) es convertirien en l’escenari per posar en marxa aquest projecte
el qual avui dia anomenem la Revolució Verda. Aquesta va aportar un anomenat “paquet
tecnològic” que va irrompre Mèxic durant els anys 50, que combinava d’una manera molt
eficaç mecanització, millorament de llavors, fertilitzants, pesticides i altres innovacions
derivades de la segona revolució tecnològica-científica i que no hauria estat possible
sense les monumentals construccions pels sistemes d’irrigació. Sense aquesta fase, no
hauria estat possible la seva aplicació. Sobre les serioses discrepàncies que hi ha al voltant
d’aquest projecte i les seves conseqüències es tractarà mes endavant.13
Anteriorment s’han esmentat diversos noms com a actors principals per l’aplicació
d’aquest projecte enorme. Tot i que no va ser l’únic, la figura més destacada d’aquesta
revolució va ser l’estatunidenc d’arrels noruegues Ernest Norman Borlaug el qual era
doctorat en fitopatologia. Va arribar a Mèxic l’any 1944 gràcies a un programa dut a
terme per la Secretaria d’Agricultura i la Fundació Rockefeller. Aquesta fundació ja havia
emprès diverses tasques des de 1941 per poder maximitzar la productivitat de
l’agricultura mexicana. Els objectius dels científics de la Fundació Rockefeller que
treballaven conjuntament amb els experts mexicans eren: abaratir les fronteres agrícoles,
nacionals i internacionals, que les noves llavors resistissin amb més força a plagues i
malalties vegetals que les varietats locals, incrementar la producció gràcies al millorament
de llavors i fer rotar els nous cultius per enriquir el sòl i millorar la retenció d’aigua un
cop s’haguessin adaptat i acceptat. Els científics que havien precedit a Borlaug afirmaven
que un dels problemes més complicats de Mèxic era el millorament de maneig del sòl i
12
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les pràctiques de llaurar. Calia seleccionar, introduir i estendre varietats vegetals millor
adaptades, de rendiment més elevat, de més qualitat i controlar les plagues i les malalties.
Aquest va ser el primer experiment agrícola que va dur a terme la Fundació Rockefeller
a tot el planeta. La proposta de l’Estat Federal i de la Fundació Rockefeller i la decisió
d’aplicar-la a la Vall del Yaqui va ser acceptada àmpliament pel govern de Sonora i una
gran quantitat de productors locals. Una de les funcions que va tenir Norman Borlaug de
forma permanent va ser la de controlar plagues que destruïen el blat. Quan va començar
les seves tasques al sòl mexicà, les autoritats locals afirmaven que els camps de Mèxic no
tenien ni un clima adequat ni un sòl adient per aquest cultiu. Finalment després d’aquest
seguit de projectes i inversions s’aconseguiria l’autosuficiència. 14
Norman Borlaug al 1970 va rebre el Premi Nobel de la Pau i va definir la Revolució Verda
no com una cop de sort sinó que el seu èxit es va basar en la investigació agrícola
treballada i fonamentada. Fou a Mèxic on després de dues dècades d’investigació sobre
el blat van capacitar el país per no només aconseguir l’autosuficiència, sinó que a més va
servir de punt de partida per a poder augmentar la producció a altres països. Borlaug va
afirmar que fou a Mèxic on es van formar i millorar les varietats nanes i també el lloc on
es va estructurar i dirigir la nova tecnologia de producció que va permetre a aquestes
varietats desenvolupar-se i generar aquest potencial d’alt rendiment quan se les cultiva
correctament. Borlaug va explicar que les varietats semi-nanes mexicanes de blat van
constituir el punt de partida que va impulsar la Revolució Verda. I el que va fer que
aquestes varietats fossin el catalitzador va ser la seva extraordinària habilitat d’adaptació
combinada amb un alt potencial genètic de rendiment, una notable eficiència de l’ús
d’altes dosis de fertilitzants i un gran ventall de resistència a les malalties. Aquest
augment de producció de blat no només es va basar en aquestes varietats nanes, sinó que
també va ser molt important la transferència d’aquesta nova tecnologia de producció a
llocs com la Índia i el Pakistan per poder exhibir el seu potencial de rendiment. Aquests
dos països les van començar a fer servir a partir del 1963 i davant dels bons resultats el
Pakistan va importar 350 tones i la Índia 250 tones l’any 1965. Els resultats van seguir
sent bons i la Índia al 1966 va importar 18.000 tones de llavors i el Pakistan en va importar
42.000 al 1967. Borlaug va afirmar que a part de la transferència de llavors i de les noves
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tecnologies de producció, va ser de vital importància les campanyes de producció per part
dels governs. Segons aquest enginyer agrònom considerat el pare de la Revolució Verda,
les polítiques governamentals van assegurar als agricultors un preu adequat pel seu gra,
els béns necessaris (llavors, pesticides, maquinaria, fertilitzants, etc.) i el crèdit per
aconseguir-los. Les estratègies i el subministrament de béns per tant van ser la base de la
Revolució Verda. Aquest científic també parla sobre la seva experiència a Mèxic i explica
que a l’any 1943-1944 Mèxic importava més del 50% del blat que consumia, amb una
xifra similar pel panís, i els camps produïen uns 750kg per hectàrea. Per tant, la necessitat
requeria un remei urgent i es va iniciar aquest programa d’augment de producció en el
qual Norman Borlaug hi va treballar 26 anys i va explicar les diverses fases que havia
tingut el projecte. En primer lloc es van estudiar els factors que limitaven la producció de
blat. Seguidament va haver-hi diverses investigacions que incloïen el camp de la genètica,
l’enginyeria agrònoma, la fertilitat del sòl, la fitopatologia, la entomologia i més endavant
ciències més avançades com la bioquímica. A mesura que la investigació va fer possible
l’aparició de noves varietats, millors fertilitzants i noves pràctiques agrícoles,
s’incorporaven als programes de producció i eren els agricultors els encarregats de posarho en pràctica tot i que els propis investigadors organitzaven demostracions als terrenys
dels agricultors per demostrat
l’efectivitat de les noves varietats.
Borlaug va explicar que des del
1944 fins al 1970 els camps de blat
van passar a produir de mitjana
3000kg de gra per hectàrea, una
xifra molt més elevada que els
750kg que es produïen en un inici
(vegeu Annexos gràfic 1). Aquest Il·lustració 1. Norman Borlaug. (Font: Universitat de
increment massiu de producció va Minnesota)
fer que Mèxic passés a ser autosuficient l’any 1956 segons, l’enginyer i amb el
repartiment de llavors nanes l’any 1961 per tot Mèxic els agricultors més ben preparats
van poder recol·lectar entre cinc i vuit tones o més per hectàrea. Així doncs, en un període
de set anys es va duplicar el rendiment mitjà nacional i aquestes varietats nanes es van
convertir en el puntal per dur a terme la Revolució Verda a la Índia i al Pakistan. Per
aquest motiu Borlaug va declarar que el programa de Mèxic es va convertir en un model.
Així doncs, les bases de “tan verda revolució” havien estat la investigació, les polítiques
15

governamentals que ho van permetre i la gran irrigació. 15 Tot i situar cronològicament la
Revolució Verda a mitjans del segle XX, el terme va ser emprat per primera vegada l’any
1968 pel director de l’Agència per al Desenvolupament Internacional dels Estats Units
William S. Gaud.16
La producció d’aliments per reduir la fam al món va anar més enllà d’aquests “miracles”
aportats per aquests noves varietats d’alta producció (HYV: High Yielding Varieties) i es
va centrar cada vegada més en les implicacions de la tecnologia més àmplia incorporada
a la Revolució Verda. Els seus propugnadors afirmaven que era una solució a la crisis de
producció d’aliments que amenaçava amb la fam massiva a molts països
subdesenvolupats. Els seus partidaris argumenten que l’únic mitjà per enfrontar-se a la
pressió de la població sobre els recursos alimentaris passava per la innovació tecnològica.
Algun dels casos que van portar-los a buscar una solució immediata al problema de la
fam es pot exemplificar amb el fet de què països d’Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina que
exportaven gra, es van convertir en importadors d’aliments després de la Segona Guerra
Mundial. Des de 1960 fins a 1966, les importacions de gra d’aquests països van saltar de
19 milions de tones a 36 milions de tones anuals. Dues males collites durant el monsó van
causar una gran escassetat alimentaria al subcontinenrt indi, una àrea amb una enorme
quantitat de població. Si no hagués estat per les reserves de gra occidentals (concretament
dels Estats Units), la gana s’hauria convertit en una tragèdia per desenes de milions
d’indis i pakistanesos. Els partidaris de la Revolució Verda van afirmar que aquesta ajuda
vinent dels Estats Units va contribuir a crear aquesta crisi alimentaria, ja que la
dependència dels aliments d’occident havia fomentat, entre els dirigents dels partits
polítics i els planificadors dels països en vies de desenvolupament, el rebuig i el desinterès
pels programes agrícoles que podrien resoldre els problemes dels seus països. Per tant,
per aquests partidaris de la Revolució Verda, la solució passava per millorar les tècniques
de producció d’aliments. El problema per fer-ho però, era l’absència de base tecnològica
indígena. La solució que oferien era l’exportació de la revolució agrícola dels Estats Units
a aquests països subdesenvolupats. El finançament i la creació de centres a països del
Tercer Món va ser fonamental per poder exportar-la.17
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3.1 Els Rockefeller i el finançament.

En el punt anterior s’ha esmentat que la Fundació Rockefeller va col·laborar en el projecte
mexicà de perfeccionament de l’agricultura. A continuació s’observarà amb més
profunditat quina va ser la tasca d’aquesta fundació i el paper que va tenir en el
desenvolupament de la Revolució Verda mitjançant els seus programes. Aquest
organisme va ser fundat l’any 1913 per John D. Rockefeller, el seu fill John D.
Rockefeller Jr i l’empresari Frederik Taylor Gates, sota la bandera que la fundació havia
nascut per fomentar el benestar a les persones.18
La seva tasca va ser fonamental pel desenvolupament de les tecnologies agrícoles. Les
iniciatives més importants que van realitzar en el món de l’agricultura van ser a Mèxic al
1941 i a la Índia al 1956. Al 1940, només els països industrialitzats de l’Europa
Occidental, Amèrica del Nord i Japó havien realitzat els únics avenços en qüestió de
resolució de problemes agrícoles. Els països sense industria i amb economies
predominantment agrícoles tenien cap o molt poca capacitat per l’experimentació. A part
que la majoria vivien sota el domini colonial (per exemple, al 1940 el 75% de la població
de la Índia vivia en zones rurals i sobrevivien amb agricultura de subsistència, i tot tenir
un petit establiment de ciències agrícoles aquest es dirigia a l’exportació de productes
comercials a la metròpoli). Els països no industrialitzats doncs, no només no tenien
activitat en ciència agrícola, si no que a més, cap organisme internacional s’ocupava de
la promoció de la ciència agrícola o de què les nacions industrialitzades s’ocupessin
d’ajudar-los. Només a través de llaços de l’imperi es va invertir amb ciència agrícola
tropical que només va servir pels interessos de les potencies imperials. En aquest context,
van sorgir aquests dos grans projectes de la Fundació Rockefeller.19
L’any 1941 la Fundació va iniciar un programa a Mèxic en el qual podria ajudar a aquest
país en el desenvolupament de la ciència a l’agricultura i a la incrementació dels productes
bàsics. Aquest projecte va ser pioner ja que mai abans una fundació s’havia aventurat en
projectes agrícoles. Fins aquell moment cap govern havia disposat a crear una
infraestructura científica d’aliments bàsics. A més no s’havia reflexionat gaire sobre com
18
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els tècnics d’un país industrialitzat podien ajudar a les persones d’un país no
industrialitzat per adquirir les noves tecnologies que oferia la ciència moderna, tret de les
inversions que hi havia hagut en enginyeria o salut pública. Tot i que la data oficial és el
1941, ja des de 1933 s’havia intentat un acostament per part de la fundació cap a Mèxic,
però no van sorgir converses positives degut a un clima de tensió entre Estats Units el
país mexicà. Amb Roosevelt al poder, les tensions van disminuir i aquest va enviar al
vicepresident Henry Wallace a la presa de possessió del nou president de Mèxic Manuel
Ávila Camacho al 1940. Wallace va mantenir converses amb l’ambaixador Daniels on
van tractar el tema de la pobresa agrícola. Un cop Wallace va tornar als Estats Units va
mantenir converses amb Nelson Rockefeller i Raymond B. Fosdick, el qual era el
president de la Fundació en aquell moment. Fodsick es va reunir amb experts com el
Warren Weave, el director de ciències naturals de la Fundació i Albert R. Mann,
reconegut enginyer agrícola de la Universitat de Cornell. Es va decidir que s’enviarien
tres experts enginyers agrònoms a Mèxic: Paul Manglesdorf, Richard Bradfield i Elvin
Stakman. Durant l’estiu de 1941 van realitzar una gira per Mèxic van realitzar un informe
on van explicar que la Fundació Rockefeller podia ajudar a la millorar de l’agricultura
mexicana establint una comissió per assessorar el Departament d’Agricultura Mexicana.
D’aquesta manera va néixer el MAP (Mexican Agriclture Program). El 1943 la Fundació
va escollir a George Harrar com a director del programa.20
Aquest projecte va tenir diverses característiques que van marcar la trajectòria de la
Fundació en el món de l’agricultura. En primer lloc, és vital nombrar que aquest era un
programa operacional, és a dir, no subvencionava els diners a altres responsables de les
tasques científiques, sinó que van traslladar un centre d’operacions al país i aquest patró
s’aniria repetint a altres indrets.21 En segon lloc, va ser la primera vegada que la fundació
invertia tanta quantitat en agricultura tot i que aquest camí no va ser fàcil. Al 1938 Warren
Weave com a director de ciències naturals no havia identificat els camps de treball
agrícoles en la planificació estratègica de la branca que dirigia i fins i tot havia descartat
explícitament el millorament vegetal i animal amb la proposta de concentrar l’esforç amb
la biologia experimental. Al 1945 la Fundació gastava 100.000 dòlars anuals al programa
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agrícola mexicà, quan el pressupost de ciències naturals era de 1.7 milions aquell any.22
Del 1933 al 1948 la Fundació va destinar 27 milions de dòlars a la branca de ciències
naturals els quals el 80% es van destinar a la biologia experimental. A inicis dels anys 50
Weaver va veure que els resultats del programa mexicà estaven sent realment
prometedors i juntament amb George Harrar van realitzar el projecte per posar fi a l’esforç
econòmic de la biologia experimental i centrar el capital al projecte agrícola. Al 1951 van
defensar aquesta transició davant del president de la Fundació del moment, Chester
Bernard. Van argumentar que la biologia experimental ja contava amb una gran quantitat
de subvencions de gran organismes com la Fundació Nacional de Ciències i els Instituts
Nacionals de Salut i que degut a això els fons de la Fundació havien caigut un 6%. Per
aquest motiu s’havia de produir aquesta reorientació gradual de les subvencions cap a
l’agricultura on es va oferir un pressupost 1.5 milions de dòlars l’any. Aquesta xifra no
tindria un impacte gaire elevat venint d’una fundació privada. Per això calia que és
dediquessin a un enfocament diferencial i que es desmarqués del Departament
d’Agricultura dels Estats Units (USDA). El programa de Mèxic va ser el model el qual
demostrava que la subvenció era necessària i prometedora. Weaver, juntament amb el
Comitè Assessor de les Ciències Agrícoles va redactar l’informe anomenat “El problema
Alimentari Mundial, Agricultura i la Fundació Rockefeller”. Aquest informe explicava
que el problema era que la superpoblació creixia més que els recursos alimentaris i
acusava els comunistes d’aprofitar-se de les tensions que generava la manca d’aliments
(cal recordar que era context de Guerra Freda). L’informe va ser ben rebut i el President
de l’Institut de Tecnologia de Massachussetts va suggerir que la Índia seria un bon lloc
per portar el projecte agrícola Rockefeller amb l’argument de la superpoblació i
“l’amenaça” comunista.23
Amb aquesta premissa de superpoblació com a culpable de la misèria i l’anticomunisme
es va acceptar el projecte de la Índia. L’equip format per Weaver, Harrar i Manglesdorf
van ser els encarregats d’anar a la Índia per realitzar les primeres valoracions i van
redactar les “Notes On Indian Agriculture” a l’abril de 1952. Aquest informe va seguir
amb la línia anterior de culpar els problemes alimentaris a la superpoblació definit la Índia
com un lloc amb les cases amuntegades, sense infraestructura i incapaç de produir
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excedent suficient per les ciutats. També explicava que la misticitat instaurada en la
població feia reduir l’esperança cap al progrés i que la tradició prevalia per sobre de tot.
També van esmentar en aquest cas el perill del comunisme rodejava el país. Per tant van
elaborar quines serien les formes més útils les quals la Fundació podia ajudar a la Índia.
Van proposar invertir en la millorar de la qualitat de l’arròs i el blat, la reforma de
l’educació agrícola de les Universitats ,el millorament de l’educació a zones rurals i la
facilitació de viatges de científics. No es va arribar a un acord amb el govern indi fins al
1956 i hi van haver diverses dificultats. En primer lloc, els científics dels Estats Units
van insistir amb la importància de perfeccionar el blat i l’arròs (a part de que veien l’arròs
com un problema de tot Àsia no només de la Índia). En canvi els científics indis
encapçalats pel Dr. Badri Nath Uppal volien un projecte a curt termini per potenciar la
industria del panís. L’altre problema va ser que la Fundació Ford havia firmat un acord al
1951 de 1.2 milions de dòlars per realitzar el Projecte de Desenvolupament Comunitari a
la Índia el qual apostava per l’extensió de l’educació immediata. L’any següent a més,
l’Agència dels Estats Units pel Desenvolupament Internacional va firmar un acord de 86
milions de dòlars per fomentar l’economia índia i millorar els àmbits rurals. La Índia
també va iniciar el seu propi programa de desenvolupament conegut com “Grow More
Food”. Segons els científics de la fundació Rockefeller aquests projectes van retardar la
creació de nous coneixement en el camp de l’agricultura. Tot i que presentaven algun
programa pilot sobre cultius Weaver va afirmar que el projecte li faltava personal
capacitat, que presentaria problemes tècnics i que era insuficient la varietat genètica dels
cultius plantats. El govern de la Índia, la Fundació Ford i l’Agència dels Estats Units pel
desenvolupament Internacional insistien en utilitzar els coneixements existents per
fomentar el desenvolupament que la recerca de nous. Els científics de la Fundació
Rockefeller defensaven que com en el cas de Mèxic s’havia d’apostar per una inversió
agrícola quasi des de zero. Per aquest motiu les negociacions no van fer fruit fins al 1956.
La fundació Rockefeller va ajudar al desenvolupar l’Institut Agrícola de la Índia a Nova
Delhi i van acordar un programa per millora de cereals els quals eren el blat i l’arròs. Cal
esmentar que la Índia però, havia fet la petició de què es potencies principalment el
millorament del panís i això no es va dur a terme. La fundació va donar doncs 1.38 milions
de dòlars i es va establir a la Índia. Tot i això els rendiments importants no van sorgir fins
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després de 1967 quan la Fundació pocs anys enrere va començar a facilitar l’arribada de
llavors de les varietats mexicanes.24
3.2 Els centres d’investigació
La creació de centres d’investigació arreu del planeta va ser fonamental per estendre la
Revolució Verda arreu del món. En aquest apartat es destacaran dos dels centres
d’investigació agrícola els quals han estat els més reconeguts popularment i que van
desenvolupar importants varietats de cultiu que es van estendre per un gran nombre de
països. Aquests centres són el CIMMYT i el IRRI. També és posarà la mirada sobre el
CGIAR, l’organisme que agrupa tots aquests instituts agrícoles.
Començant pel CIMMYT, situat al parc de El Batán a Txecoco, Mèixc, respon a
l’acrònim de “Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo” va ser inaugurat
oficialment l’any 1966 ja que va ser la continuació del MAP (Mexican Agriculture
Program). Per tant, tot i que la data oficial sigui aquesta, els seus inicis es remunten a
l’any 1941 com s’ha explicat al punt anterior.25 Norman Ernest Borlaug va ser la figura
més reconeguda d’aquesta institució on ell i el seu equip van desenvolupar les varietats
de blat semi-nan (les quals seran comentades en el proper punt) que van ser portades
arreu del món i van fer Mèxic autosuficient a finals dels 50 com han explicat els exemples
anteriors. El CIMMYT va ser mundialment reconegut gràcies a la visibilitat que Norman
Borlaug va oferir al guanyar el premi Nobel de la Pau al 1970. El mateix institut explica
que gràcies a la seva labor van evitar la fam al sud d’Àsia i altres parts del món. Segons
aquest centre al 2017, 64 milions d’hectàrees de països en desenvolupament cultiven
varietats de blat que han estat creades per la seva institució les quals representen el 75%
de la superfície on es cultiven varietats de blat. Pel que fa el panís el 50% que es conrea
son varietats millorades o creades per aquest organisme. Al ser el centre en el qual es van
desenvolupar les primeres varietats que van ser exportades en massa se’l considera el
centre més important de la Revolució Verda del segle XX. El CIMMYT és un organisme
totalment actiu i realitzen les tasques d’ajuda a la conservació y utilització de la gran
diversitat genètica de blat i panís, oferir coneixements per promoure el desenvolupament
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i s’involucra en tasques d’acceleració de recuperació després de desastres naturals. Els
seus reptes actuals són aconseguir un nivell de vida per les persones amb pocs recursos,
prioritza la fomentació de l’agricultura ecològica i col·laborar amb altres organismes per
la investigació i el desenvolupament.26

Il·lustració 2. Edifici del CIMMYT. (Font: Twitter @cimmytesp)

L’altre institució important a destacar és l’IRRI. Situat a Los Baños, Filipines, és
l’acrònim en anglès del “International Rice Research Insitute. Mentre que el CIMMYT
té el seu origen en el MAP, aquest va ser fundat l’any 1960 entre les fundacions Ford i
Rockefeller, sota la direcció Robert Chandler.27 L’Institut Internacional de Recerca de
l’Arròs va ser fundat amb un propòsit similar al del CIMMYT contribuir a la difusió i el
perfeccionament de cultiu, en aquest cas l’arròs, la planta més conreada dels tròpics. Els
seus inicis no van ser fàcils davant del dubte que un petit institut de Filipines podria
realitzar avenços importants, però dos fets determinants com van ser la creació de
varietats d’arròs d’alt rendiment de les varietats semi-nanes (que es comentaran al punt
següent) i l’arribada de les llavors mexicanes va demostrar el potencial de l’agricultura
pel desenvolupament al país. Amb aquestes varietats que havia creat va guanyar una

26

Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo. Historia y datos generales del CIMMYT.
Edició
digital
a
cimmyt.org:
<https://repository.cimmyt.org/bitstream/handle/10883/19419/59405.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
[Consultat l’1 de maig de 2020]
27
Chandler, R. An adventure in applied science. A history of the International Rice Research Institute.
Edició digital a irri.org:
< http://books.irri.org/9711040638_content.pdf > [Consultat el 8 de Maig de 2020]

22

reputació important a finals dels 60. En aquest moment l’IRRI va involucrar a científics
coneixedors de l’agricultura de l’arròs de Japó, Taiwan, Xina i Índia i es va posar en
contacte amb diverses països per cercar inversos per investigar l’arròs. Un d’aquests
contactes va ser amb la NARS (National Agricultural Research System). L’IRRI es va
presentar a la NARS oferint beques i cursos acadèmics de la Universitat de Filipines de
l’Agricultura que van cridar l’atenció a científics de països productors d’arròs. Això
també va facilitar l’intercanvi de material genètic entre nacions per a poder fer recerca.
A partir dels anys 70 va ampliar els seus estudis i va començar a treballar amb altres
variats d’arròs com l’arròs de terres altes o el d’aigües profundes. Amb la creació del
Programa Internacional de Proves de l’Arròs (IRTP) van establir treballs sobre
l’avaluació i la utilització del germoplasma de l’arròs, la seva recol·lecció,
emmagatzemament i distribució. Quan van arribar els 80 l’IRRI va ampliar encara més el
seu programa d’investigació, es van enfortir els sistemes internacionals d’investigació de
l’arròs, la gestió de les plagues i l’enfocament cap a la biotecnologia. A la part que també
es va fer una gran tasca per part d’aquesta institució pel que fa la publicació de llibres i
estudis arreu del món en diferents idiomes. Els èxits de l’aplicació biotecnològica que va
fer l’institut a finals dels 80 van fer que l’IRTP passés a ser la “Red Internacional para la
Evaluación Genética de l’Arroz” (INGER), la qual va convertir-se en la via més gran per
distribuir, intercanviar i provar noves línies d’arròs i varietats selectes. 28 Actualment
l’IRRI també és un organisme actiu i un dels més importants a nivell d’agricultura
mundial. Els seus propòsits són similars als del CIMMYT, és a dir, la lluita per reduir la
fam i la pobresa, el treball per reduir les desigualtats socials, l’ecologisme i les tasques
contra el canvi climàtic.29
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Il·lustració 3. Edifici del IRRI. (Font:irri.org).

Hi ha una gran varietat de centres que es dediquen a
l’estudi i el perfeccionament de l’agricultura que van
sorgir amb l’expansió de la Revolució Verda que també
es podrien destacar en aquest apartat. Tot i així seria més
necessari parlar d’un altre organisme, el qual és el Grup
Consultiu per la Recerca Agrícola Internacional
(CGIAR).

L’objectiu

d’aquest

organisme

és

pràcticament el mateix que els dos centres que han estat
Il·lustració 4. CGIAR. (Font:cgiar.org)

comentats (millora de la salut humana, alimentació i
nutrició, gestió sostenible del recursos...). La seva particularitat és que agrupa a 15 centres
que col·laboren amb instituts d’investigació i amb organitzacions tan públiques com
privades.30 Va ser fundat al 19 de maig de 1971 al Banc Mundial. Va presidir la reunió
el director del Departament de Serveis pel Desenvolupament del Banc Mundial. A la
reunió inaugural van assistir 19 representants de governs països industrialitzats, directors
d’altres organitzacions i observadors. Entre els seus fundadors destaquen la Fundació
Ford, la Fundació Rockefeller, la FAO, el Fons Internacional del Desenvolupament
agrícola (IFAD), la ONU, el Banc Mundial, la Comissió Europea, el Banc Asiàtic del
Desenvolupament, el Banc Africà del Desenvolupament i la OPEC.31 El CGIAR té un
30
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pressupost d’uns 900 milions de dòlars l’any i 11.000 treballadors repartits amb 70 països.
La seva tasca consisteix en crear mecanismes participatius perquè els governs nacionals
i altres organismes financin investigacions agrícoles per tot el món. La seva seu és a
Montpeller i les 15 organitzacions que estan adherides són les següents: 32
•

El Centre Internacional de Millorament del Panís i el Blat (CIMMYT). Mèxic.

•

El Institut Internacional de Recerca de l’Arròs (IRRRI). Filipines.

•

El Centre Africà de l’Arròs (WARDA). Costa d’Ivori i Benin.

•

El Centre la Biodiversitat Internacional. Itàlia.

•

El Centre per la Investigació Forestal Internacional (CIFOR). Indonesia.

•

El Centre Internacional de l’Agricultura Tropical (CIAT). Colòmbia.

•

El Centre Internacional de la Recerca Agrícola en Àrees Àrides (ICARDA).
Líban.

•

Institut Internacional d’Investigacions sobre Cultius pels Tròpics Semi-àrids
(ICRISAT). Índia

•

Institut Internacional d’Investigació sobre Polítiques Alimentàries (IFPRI).
Estats Units.

•

Institut Internacional de l’Agricultura Tropical (IITA). Nigèria.

•

Institut Internacional d’Investigacions Pecuàries (ILRI). Kènia.

•

Centre Internacional de la Patata (CIP). Perú.

•

Institut Internacional de la Gestió de l’Aigua (IWMI). Sri Lanka.

•

Centre de Recerca Agro-forestal (ICRAF). Kènia.

•

Centre Internacional per la Vida i la Gestió dels Recursos Aquàtics (ICLARM).
Malàisia.

3.3 El mètode de la hibridació. Varietats destacades de blat i arròs.
En el següent punt s’observarà quines van ser les varietats de blat i arròs que van marcar
la Revolució Verda explicant com i on van ser creades i quina fou la seva incidència. En
primer lloc però s’explicarà breument en què consisteix la hibridació genètica, la tècnica
usada per obtenir aquestes varietats.
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Un dels mètodes emprats tradicionalment per la millora de la producció vegetal o animal
ha estat el creuament o la hibridació de les diverses varietats vegetals o animals, però
sempre dins de la mateixa espècie. La hibridació va acompanyada d’una avantatge
coneguda com “vigor híbrid” i que consisteix en què aquests primers descendents, el que
es coneix tècnicament com <<primera generació filial o F1>>, són més forts i resistents
que els seus progenitors. Precisament aquí radica la trampa, posat que si l’agricultor o el
ramader, temptat per aquesta superioritat dels animals o plantes F1, els deixa com
reproductors, realitzant un mestissatge, els descendents resultaran poc uniformes,
desiguals i heterogenis. Gràcies al creuament s’han aconseguit moltes races animals en
tot el món com el cavall anglès de curses Pura Sang Anglès, la bovina Charolaise o la
raça de porc domèstic Landrace. També s’ha aconseguit mitjançant la hibridació especies
vegetals que seran comentades a continuació com el blat Pític 62 o l’arròs IR8. Un tipus
especial de hibridació és la que es coneix com “hibridació interespecífica” que consisteix
en la reproducció d’individus pertanyents a espècies diferents, tot i que pròximes entre si
filogenèticament parlant. Aquest tipus de hibridació interespecífica es presenta com una
dificultat a la naturalesa degut a dos tipus de mecanismes d’aïllament: els de
preaparellament, quan l’aïllament es produeix abans de l’aparellament, i els de
postaparellament, quan succeeix després de l’aparició de la gàmeta. Un cas del primer el
constitueix el aïllament sexual, també anomenat etològic o de comportament, i es que es
deriva del fet de què les reaccions de busca, seguici i comportament durant l’aparellament
difereixen d’unes espècies a altres. Un altre exemple d’aquest preaparellament el
constitueix l’aïllament mecànic, que es produeix quan els genitals del mascle i de la
femella no s’acollen i no s’arriba a la fecundació. Exemples de l’aïllament
postaparellament són aquelles espècies que, tot i que han estat creuades, els seus embrions
són inviables o moren a les primeres etapes de desenvolupament. També l’aïllament que
actua per mitjà de l’esterilitat dels híbrids (el creuament d’una euga amb un ruc). Al regne
vegetal podem citar com exemple el creuament del rave comú i la col. La esterilitat del
híbrid obtingut es deu a què els cromosomes del primer són incapaços d’unir-se al
cromosoma amb el que s’ha d’aparellar durant la meiosi. 33
La selecció és un altre mètode de millora de plantes i animals i consisteix en la
reproducció dirigida dels millors exemplars, que tinguin les característiques que
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convenen potenciar segons la situació. La selecció es limita a recollir i perpetuar els
caràcters que ens interessen entre els individus de races o varietats pures, per projectarlos a la descendència i eliminar defectes. La selecció havia estat el mètode més utilitzat
tradicionalment fins que amb el paquet de nous recursos que va aportar la Revolució
Verda, va catapultar la hibridació com al mètode estrella que va marcar completament
aquesta fita.34
Per poder comprendre tot l’increment de rendiments cal estudiar quines van ser les
varietats que la hibridació genètica va aportar al món de l’agricultura. El blat és un molt
bon exemple per demostrar aquest procés. La planta tradicional de blat és típicament alta
ja que pot arribar a mesurar 150cm i té una tija dèbil. A mesura que creix i fàbrica hidrats
de carboni, deixa anar una gran quantitat de matèria seca a la tija i a les fulles cosa que
afecta al gra. Tot i així les varietats tradicionals de blat tenen la seva part positiva. Quan
no hi ha un control adequat de les males herbes, la plantes altes poden sobreviure al
deixar-les a l’ombra. També succeeix que al sols fèrtils les varietats tradicionals tendeixen
a produir espais entre elles prou grans com per generar un microclima que és desfavorable
a la propagació de malalties i insectes. Ni que els rendiments d’aquests blat tradicional
sigui força baix era suficientment confiable per poder tenir una producció acceptable. Als
primers anys després de la Segona Guerra Mundial, científics van tractar d’elevar el
rendiment d’aquestes espècies mitjançant fertilitzants, però els resultats no van ser
favorables. L’aplicació de nitrogen a aquest blat encara feia que fos més alt i això
provocava que la tija encara fos més dèbil i és doblegava abans de la maduració. Quan
això passava el gra queia a terra abans de poder-se collir. Com més nitrogen s’aplicava
era més fàcil que les plantes s’inclinessin i fins i tot una ventada no excessivament forta
podia destruir part de la collita. A la part que sortien segones tiges en una sola planta i
augmentava la densitat d’individus dins el terreny agrícola, fet que facilitava el sorgiment
de malalties i afavoria la reproducció d’insectes parasitaris. Aquí es generava un dilema.
Si els pagesos aplicaven més fertilitzant podien disminuir el rendiment de la terra i
s’arriscaven a pèrdues majors, en canvi si n’aplicaven poc o directament no ho feien els
rendiments seguien essent pobres i estancats. Diversos països com Argentina, Brasil,
Estats Units, Itàlia, França, Austràlia o la Unió Soviètica ja havien intentat millorar
aquests blats alts mitjançant l’enfortiment de la tija abans de la Segona Guerra Mundial,
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però cap havia pogut produir una quantitat superior de 1250kg/ha excepte Egipte (gràcies
a la excepcional fertilitat que produïa el riu Nil). Així que encara no havien estat trobats
els gens per poder fer forta la tija. Tot i així, científics que es dedicaven al millorament
de la genètica de les plantes si que havien conegut altres varietats per millorar altres
problemes. En són exemples el blat anomenat Gaza, un blat dur portat de Palestina fins
Austràlia durant la primera Guerra Mundial, i el blat Turquia, portat als Estats Units des
del sud de Rússia a finals del segle XIX. Amb la combinació genètica d’aquests blats amb
el blat tradicional alt s’havien pogut resoldre problemes com el rovellament de la tija i la
resistència a les baixes temperatures. Nogensmenys la solució als problemes de la tija i
que causarien un impacte colossal vindrien des del Japó i les seves varietats nanes. 35
El Japó ha tingut una llarga història pel que fa els blats de curta mesura. A finals del segle
XIX un conseller agrícola estatunidenc va explicar que els japonesos treballaven amb
blats que rarament traspassaven els 50 o 60cm d’alçada i que tenen l’espiga curta però
forta. A més l’ús de l’adob no era un problema, ja que no creixia la tija, sinó que ho feia
l’espiga i que per tant la planta no es doblegava. El blat conegut com Daruma tenia la
capacitat de transferir la seva alçada curta amb les varietats que la creuaven. El Japó, com
molts altres països, buscava també un camí cap a la millora de la producció mitjançant
els híbrids i al 1917 van realitzar un creuament històric. La combinació de Daruma el blat
conegut com Flutz una varietat silvestre provinent dels Estats Units va generar una
combinació molt exitosa. Al 1925, aquesta combinació Daruma-Flutz seria creuada amb
al varietat, anteriorment esmentada, Turquia. El resultat d’això seria la varietat Norin 10
la qual va ser fonamental per la Revolució Verda.36 El màxim responsable de la creació
de Norin 10 va ser el científic japonès Gonjoro Inazuka i el nom de la varietat prové de
l’acrònim de l’estació experimental agrícola on es va desenvolupar. El Norin 10 va arribar
a occident després de la visita del estatunidenc S.D. Salmon que havia estat enviat per
part del departament d’agricultura dels Estats Units a l’estació experimental agrícola de
Marioka a Honshu, l’any 1946. Salmon va portar llavors del Norin 10 als Estats Units i
van ser distribuïdes entre diversos centres científics, l’èxit més important aquesta vegada
l’assoliria la Universitat Estatal de Washington el qual l’estudi era encapçalat per Orville
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Vogel.37 Vogel i el seu equip van realitzar una gran quantitat de creuaments, però durant
els primers sis anys els descendents van resultar ser estèrils en la seva majoria. Finalment
després de moltes proves sorgir una prometedora línia anomenada Norin 10-Brevor, la
qual va ser creuada amb tres tipus més de blat per atorgar-li més resistència a les malalties.
El resultat va ser la varietat Gaines que es caracteritzava per ser la primera hibridació
semi-nana hivernal. Aquesta varietat va ser alliberada l’any 1961 i es va estendre a gran
velocitat pel nord-oest dels Estats Units i va establir el record mundial fins al moment per
haver produït 14.100kg/ha.38
A Mèxic, l’any 1953 Borlaug i el seu
equip es van posar amb contacte amb
Vogel el qual els va enviar unes llavors
Norin 10-Brevor, ja que podia combatre
la inclinació al tenir gens nans i oferia
resistència al rovell. Després de molts
intents de creuaments va resultar un nou
de tipus de blat primaveral que es
definien per tenir la tija curta i robusta,
feien més grans per espiga i eren poc

Il·lustració 5. Arbre genealògic del Norin 10-Brevor. (Font:
cimmyt.org)

propenses al doblec. Els blats semi-nans més destacats que sorgirien d’aquests
creuaments fets per Borlaug i els seu equip a Mèxic serien el Pític 62,el Penjamo 62 i el
Sonora 64 que van ser alliberats per la producció comercial l’any 1962 i el Sonora 64 al
1964.39 Als primers anys es van distribuir llavors de blats semi-nans que havia
desenvolupat l’equip de Borlaug entre els agricultors mexicans. L’evolució del Sonora
64 pot demostrar la gran productivitat d’aquests nous híbrids. Es van sembrar 200 grams
d’aquest blat al nord-oest de Mèxic al 5 d’octubre de 1963 i es van recol·lectar 22kg al
febrer del 1964. D’aquests 22kg se’n van sembrar 19kg a 8kg/h i al 15 juny del mateix
any es van obtenir 3800kg de producció. 3500kg d’aquests van ser portats a El Bajío i es
van sembrar a 100kg/h. A l’octubre del mateix any es van obtenir amb 35 hectàrees de
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terreny una producció de 100.000kg. En altres paraules, amb només 200 grams de llavor
a l’octubre de 1963 es van obtenir 100.000kg de gra a l’octubre de 1964. L’equip de
Mèxic va alliberar entre 1960 i 1980 més de 39 varietats de blat que van ser repartides
arreu del món.40
Anteriorment s’han comentat els problemes que podien tenir les varietats tradicionals. Per
tant, quines són les millores que van proporcionar les varietats semi-nanes com el Pític
62,el Penjamo 62 o el Sonora 64? La seva alçada va de 50 a 100cm, és a dir, més altes
que les varietats nanes com el Norin 10 que no passava dels 55cm i més baixes que les
espècies de blat tradicional que sobrepassaven els 125cm. Les arrels de les varietats seminanes també són més fortes i poden sobreviure a temporal advers i suporten més quantitats
de nitrogen. D’aquesta manera es pot superar el problema de la inclinació de la tija. El
següent avantatge que presenta és que cada espiga pot generar el doble o el triple de
llavors fèrtils que les plantes altes. A la part de ser més fèrtils també son més precoces,
és a dir, poden madurar dies o setmanes abans. això és una característica molt important
pels agricultors que viuen en zones on el cicle està marcat pel clima (pluges o gelades).
D’aquesta manera hi ha menys possibilitats que un mal temporal destrossi la collita abans
de ser recol·lectada. A més a més, la terra pot tornar a incorporar-se a la producció més
ràpidament. La resposta al fertilitzant també és molt més positiva. El blat semi-nan pot
produir de 15 a 20kg o fins i tot 30kg de gra addicional per cada quilo de nitrogen que
s’afegeix, en canvi en els blats tradicionals no passa dels 8 a 12kg per quilo de nitrogen
afegit. Amés existeix el problema anteriorment esmentat que pot fet créixer
excessivament la planta i es doblegui amb facilitat. En el cas de les semi-nanes el gra que
genera rep la meitat dels hidrats de carboni que produeix la planta, en canvi en les varietats
antigues en rebien només un terç de mitjana i el gra perdia qualitat. L’altra avantatge que
presenten és que s’adapten a una amplia varietat de temperatures, humitats i condicions
del sòl i poden transmetre genèticament a la descendència per tal de ser millorades.
Finalment, es pot dir que presenten una gran resistència a les malalties ja que els enginyers
agrònoms les van treballar per fer-les amb aquesta virtut.41
De la mateixa manera que el blat va ser fonamental per la Revolució Verda, l’arròs també
ho va ser. Les primeres hibridacions d’arròs prometedores van realitzar al Cuttak a la
Índia. Científics locals van crear els arrossos ADT-27 i Mahsuri a partir del creuament
40
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entre una planta nana japonesa i una varietat alta tropical autòctona. La creació de l’IRRI
al 1960 va ser fonamental per desenvolupar les varietats d’arròs d’alt rendiment. Dirigit
per Robert Chandler, va designar com a líder de les investigacions a Henry Beachell el
qual va ajuntar una gran quantitat de professionals per poder solucionar el problema amb
el cultiu de l’arròs que era similar al del blat. Les plantes altes no eren suficient
productives i aquestes queien i es doblegaven. Es van importar més de 10.000 varietats
d’arròs les quals la majoria eren nanes ja que així es podien creuar amb les plantes altes.
Com s’havia fet a Mèxic, algunes d’aquestes eren varietats primaverals i altes hivernals.
Al 1962 el Dr Peter Jennings va realitzar 38 creuaments. D’aquests 38, el més prometedor
va ser el número 8. Aquest creuament número 8 era fet a partir d’una planta nana de
Taiwan anomenada Dee-geo-woo-gen i una planta alta vinguda d’Indonesia anomenada
Peta. Es van recol·lectar les llavors que havia generat aquesta hibridació i després de
diverses proves genètiques va néixer oficialment l’arròs IR8. L’IR8 mesurava uns 120cm
i podia madurar amb 130 dies mentre les varietats tradicionals que ho feien amb 170 dies.
L’agrònom indi S.K Datta va realitzar estudis sobre la productivitat d’aquesta varietat.
Una varietat tradicional produïda de mitjana una tona per hectàrea. Aquesta varietat en
produïa cinc. Quan se li
van

afegir

120kg

de

nitrogen va produir deu
tones. Aquest arròs va ser
alliberat a mitjans dels 60 i
es va estendre ràpidament.
El

progrés

investigació

en
no

es

la
va

aturar aquí.42 A l’any 1976

Il·lustració 6. IR8, Peta i DGWG. (Font: irri.org)

es va desenvolupar l’IR36 una varietat encara millor que l’IR8, el qual es va convertir en
una de les varietats mes cultivades del món.43 L’IR36 va ser desenvolupat pel doctor
Gurdev Singh Khush, el qual va néixer amb creuaments de l’IR8 i amb unes altres 13
varietats. Aquest podia madurar amb 105 dies i això permetia dues collites a l’any. L’IRRI
va enviar les varietats d’arròs que va produir per tot el món i països com Índia, Pakistan,
Living History Farm. Farming in the 1950’s & 60’s. Miracle Rice. Edició digital disponible a:
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Bangladesh, Xina, Mèxic, Brasil, Malàisia o els Estats Units van introduir als seus
conreus aquestes varietats que va generar el centre de Filipines.44
Les noves llavors van ser un gran avenç a escala mundial per fer front a l’escassetat
crònica d’aliments. N’és un exemple el Punjab, un petit estat de la Índia, el qual gràcies
a aquestes llavors d’alta productivitat, va produir entre 1979-80 7.865.000 tones de blat,
mentre que al 1966-67 n’havia produït 3.352.000. Per tant, va produir el 58% de la
producció total del país. Segons la FAO, la producció total de blat a Àsia es va doblar,
passant de 69 milions de tones entre els anys 1969-71 a 137,4 milions de tones al 1981.
Aquest augment també s’atribueix a un augment en superfície i productivitat a la Xina, la
Índia i el Pakistan, els principals productors asiàtics de blat que van fer servir les noves
varietats d’alta productivitat. La producció de varietats d’arròs d’alt rendiment va donar
lloc a l’anomenat “arròs miraculós” de finals dels seixanta. La producció d’arròs al
Punjab, gràcies a aquestes varietats d’alta productivitat, va mostrar unes fites superiors a
les del blat. En tretze anys, la producció va passar de 415.000 tones entre els anys 196667 a 3.004.000 tones, en una zona que 25 anys enrere pràcticament no produïa arròs. Des
de la seva introducció, les varietats d’arròs d’alta productivitat han cobert
aproximadament el 26% de tota la superfície del cultiu d’arròs. Nomes a les Filipines, el
72% de l’àrea arrossera va ser cultivada amb varietats d’alta productivitat, les quals van
aportar el 82% del total de la collita d’arròs al 1979. Pel que fa les varietats de blat d’alta
productivitat, l’àrea va ser coberta pel 40-80% dels diferents productors de blat. Deu anys
després de la seva introducció a gran escala al 1965-66, la superfície cultivada amb
varietats de blat i arròs d’alta productivitat a països d’economia no planificada
centralment va passar de 59.000 hectàrees al voltant de 41 milions. La Índia va passar a
tenir 25,1 milions d’hectàrees amb varietats d’arròs i blat d’alta productivitat, a parts
iguals pels dos cultius (vegeu Annexos gràfic 2).45
Tot i no semblar-ho, aquestes noves varietats presentaven una sèrie de defectes els quals
seran comentant a continuació.

Living History Farm. Farming in the 1950’s & 60’s. Miracle Rice. Edició digital disponible a:
livinghistoryfarm.org:
< https://livinghistoryfarm.org/farminginthe50s/crops_17.html> [Consultat el 30 d’abril de 2020]
45
Hobbelink, H. (1987). Más allà de la Revolución Verde. Las nuevas tecnologias genéticas para la
agricultura. ¿Desafio o desastre?, …; pp.60-61
44

32

4. Les crítiques
No hi ha cap mena de dubte que les noves varietats podien proveir molta més quantitat
d’aliment i així ho van demostrar aquests excepcionals rendiments que van canviar la
manera de fer agricultura. Tot i això, el discurs de la Revolució Verda ha d’anar més enllà
i cal fer-se una pregunta arribats en aquest punt: Tot van ser avantatges? La resposta a
aquesta pregunta és negativa. No, no tothom va gaudir dels beneficis de l’alta
productivitat. A continuació s’exposaran alguns del problemes que es van plantejar a
partir d’aquest fet: La manca de distribució i els interessos que hi havia darrere d’aquestes
inversions que no sempre eren per una causa humanitària, la pèrdua de cultius tradicionals
i la deriva cap a una agricultura de monocultiu desenfrenat i finalment s’exposarà
breument quin va ser l’impacte (o el no impacte) que va tenir la Revolució Verda al
continent africà.
En primer lloc, els governs dels països que van entrar en els projectes de la Revolució
Verda van haver d’invertir els seus pocs recursos en sectors privilegiats molt reduïts en
termes de proporció. Quan a Mèxic es van assolir els primers èxits, els principals
beneficiaris van ser un nombre reduït d’empresaris i terratinents que podien accedir als
recursos, disposaven de bones terres i tenien el recolzament del govern. Mentrestant la
gran massa camperola que vivia al llindar de la pobresa va seguir sobrevivint amb
l’agricultura de subsistència. Es va introduir una idea falsa d’excessiva abundància que
ni molt menys va reduir la fam al món, sinó que va generar un increment de les
desigualtats i va crear una línia més gran entre països rics i pobres.46 Es va prioritzar la
producció però no la distribució. El fet d’augmentar dràsticament els rendiments agrícoles
no va significar que arribessin a tothom. Incrementar la producció era important, però
distribuir-la correctament també. Anteriorment s’ha explicat la importància de la
Fundació Rockefeller per elaborar aquestes projectes que no necessàriament van ser
creats per dur a terme tasques altruistes. Tot i ser una fundació, era una iniciativa d’una
de les famílies més poderoses de la història dels Estats Units les quals tenien interessos
econòmics i polítics als llocs on van invertir per crear instituts i centres. Els estudis que
van realitzar els científics que van enviar a la Índia van assenyalar que el problema de la
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seva pobresa era principalment la superpoblació, els seus costums i la possible deriva cap
al comunisme. En cap moment feien esment de que la Índia recentment s’havia
independitzat després d’un llarg temps sota el domini colonial britànic. Tot i que combatre
el comunisme no era possiblement el principal objectiu dels Rockefeller a la Índia, no és
d’estranyar que tinguessin interès en aquest tema ja que era una família lligada al govern
i el món viva una època de polarització per la Guerra Freda. La tasca que s’havia manat
als científics era l’increment de producció, però en cap moment el de realitzar un
programa de distribució dels recursos. No era un tema d’interès pels organismes del
primer món vinculats a aquestes projectes. Paradoxalment la distribució desigual dels
recursos pot ser un generador de superpoblació. Al no poder ni assegurar l’alimentació
familiar es tendeix a tenir més fills com a font econòmica. Aquests projectes agrícoles no
desenvoluparien una vessant de projectes més socials i ètics fins molt més tard. En el seu
naixement els interessos geopolítics van tenir molt més pes. Així ho demostra la necessitat
de mantenir una bona relació amb Mèxic en un context de relacions molt convulses entre
països d’Amèrica i Llatina i els Estats Units.47
Seguint amb aquesta idea de la falsa abundància, al 1988 Arturo Warman a la seva obra
Historia de un bastardo. Maíz y capitalismo explicava que la idea de què l’increment de
producció havia portat a l’autosuficiència era falsa i que la dependència dels recursos de
països industrialitzats seguia creixent. L’autor explica que en aquell moment una persona
d’un país desenvolupat consumia de mitjana una tona de cereals a l’any, la qual una part
es consumia directament i l’altra anava destinada a la dieta de productes d’origen animal.
En canvi, als països del Tercer Món es consumien 200kg de mitjana per persona l’any els
quals la majoria eren consumits directament, en altres paraules, només una cinquena part.
Es calcula que a Amèrica Llatina hi havia unes 60 milions de persones que vivien en
condicions de pobresa i a finals dels 80 se’n calculaven 150 milions. La població del
Tercer Món va créixer de forma molt més accelerada que al Primer i es va forçar a
l’agricultura camperola, la qual dominava majoritàriament la producció d’aliments
d’aquests països, a créixer a marxes forçades, en ocasions fins a fer-les col·lapsar. El
sistema agrícola dels països subdesenvolupats tenia un teixit complex, ja que les millors
terres estaven en mans de grans propietaris que es dedicaven majoritàriament a
l’exportació. Els camperols en la seva majoria només tenien terres marginals. Aquestes
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terres
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llavors que requerien fertilitzant
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accedir.
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Il·lustració 7. Camp de blat situat a Santa Coloma de Queralt (Font:
pròpia)

al creixement de la pobresa i la dependència.48
En segon lloc, cal tractar el tema sobre la pèrdua de la diversitat degut a la producció
massiva de cultius d’una sola espècie. Si ens fixem en el nostre entorn (el camp, el mercat,
etc.) veurem que la diversitat és evident. Podem trobar patates de diversos colors; arròs
que creix amb gran quantitat d’aigua i arròs que sobreviu amb menys de 60 centímetres
de pluja anual; pomes amb diferents graus d’acidesa; blat de moro per crispetes, per farina
i per menjar-lo directament quan s’ha acabat de collir. Segueixen existint milers de
varietats diverses i genèticament diferents dels nostres principals cultius alimentaris.
Aquestes varietats van ser desenvolupades al llarg del temps pels nostres avantpassats per
a què creixessin en diferents condicions ecològiques i amb diferents propòsits. Amb la
Revolució Verda aquesta diversitat es va començar a perdre dràsticament i es va iniciar
l’extinció de moltes varietats. Hi ha diversos exemples que il·lustren aquest fet: La
introducció de varietats modernes de gra a l’Orient Mitjà va fer que es perdessin gran
quantitat de varietats tradicionals. L’arròs africà va quedar pràcticament extingit als seus
llocs natals de l’Àfrica occidental. Gran part de les varietats d’hortalisses que es
cultivaven a Europa es van perdre abans de finalitzar el segle passat. La varietat d’arròs
IR-36 ja des dels anys 80 s’estenia per més del 60% de les terres d’arròs del sud-est asiàtic
destruint així les varietats tradicionals. Per la seva banda l’IR-8 podia ser trobada tant a
Berlin com a Taiwan, països amb condicions climàtiques força diferents, en el qual en
aquest darrer es cultivaven abans dels anys 80 trenta mil classes d’arròs diferents i
actualment en queden menys d’una dotzena. La remolatxa coneguda com a “Detroit
48
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Globe” va ser introduïda a Turquia per una companyia alemanya que va destruir la seva
pròpia varietat genètica del Pròxim Orient. El mateix cas es va donar amb l’albergínia
“Black Beauty” la qual va destruir la seva pròpia diversitat al Sudan. Podríem seguir
posant centenars d’exemples com aquest però arribats en aquest punt és evident que
l’holocaust botànic és un fet.49
En l’imaginari col·lectiu sempre ha prevalgut el mite de què substituir el vell pel nou
forma part del progrés, però la pèrdua de varietats tradicionals ha tingut conseqüències
molt negatives. En un camp o un hort en el qual prevalgui la diversitat genètica, els danys
que pot causar una plaga o una malaltia serà molt més menor que si hi ha el mateix cultiu
ja que serà molt més vulnerable. El camperol del Tercer Món que no disposava dels
recursos suficients per adquirir pesticides i conreava diferents tipus de varietats com a
garantia, ja que si una part de la collita es malmetia tenia més possibilitat de salvar-la
gràcies a aquesta diversitat. Per tant la diversitat genètica en un cultiu significa una
adaptació a diferents entorns i condicions del creixement de les plantes. La capacitat
d’una determinada varietat d’enfrontar-se a la sequera, la mala qualitat de la terra o a una
plaga, a proporcionar més proteïnes o simplement a tenir un millor gust són trets que
s’aconsegueixen amb la varietat dels gens. Aquest material genètic que procedeix de les
milions de varietats de cultius del món constitueixen la matèria primera per aconseguir
aquests cultius genèticament modificats. Sense aquesta diversitat no existiria el
millorament de les varietats i tant les plagues com les malalties sempre atacarien al mateix
objectiu. L’evolució dels cultius per tant es va començar a quedar en un punt mort.50
La majoria de diversitat genètica que arriba als països desenvolupats prové del Tercer
Món. Serveix com exemple, que totes les varietats de blat introduïdes al Canada a les
dècades dels 70 i 80 contenien gens d’espècies de 14 països diferents o que els cogombres
nord-americans eren portadors de gens per resistir a malalties de llocs com Corea,
Birmània o Índia. Els cultivadors camperols molt sovint han estat els qui han contribuït
directament a la creació de noves varietats, ja que els seus cultius tradicionals han estat
usats per creuar-los amb altres espècies. L’agricultura mundial i milions de vides i modes
de subsistències depenen de la diversitat genètica, i el propi sentit comú ens indica que la
pèrdua d’aquests recursos provoca una crisi econòmica, social i cultural. Cal comprendre
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que els recursos genètics del Tercer Món són importants per les persones que hi viuen.
Les varietats de cultiu tradicionals formen part del sistema agrícola en el seu conjunt.
Estan entreteixides amb diferents pràctiques de cultiu, cultures humanes, ecologies i
histories locals. Quan s’extingeix una varietat vella, és a dir, una varietat que al llarg del
temps s’ha adaptat al clima local, que els camperols autòctons saben com cuidar-la, que
està lligada a la cultura i a la economia dels natius, i que en definitiva, forma part de la
seva identitat, per tant el més perjudicat no és un programa de producció de cultius sinó
la comunitat i la gent que la forma. La simple extinció d’una varietat tradicional pot
afectar tan profundament a un sistema agrícola natiu que en algunes ocasions pot provocar
una calamitat econòmica o fins i tot fam. Des dels anys 50 es van fer esforços per
recol·lectar la diversitat de cultius per emmagatzemar-la i salvar-la, en condicions idònies
en unes instal·lacions denominades bancs de llavors o bancs de gens. Sovint però,
s’incomplia la promesa dels bancs de gens i és preocupant el fet que una vegada les llavors
són emmagatzemades queden marginades del procés d’evolució. Per tant, als bancs de
gens també es perd gran quantitat de varietat que va quedar marginada. Això va provocar
una tendència cap al monocultiu devastadora per moltes espècies vegetals. 51
Un altre problema respecte les llavors millorades va ser l’ús intensiu de fertilitzants. Les
noves varietats requerien una quantitat més gran de fertilitzant per

oferir majors

rendiments de superfície. Els fertilitzants tenen un rendiment decreixent respecte als
increments de producció. Quan s’apliquen per primera vegada a terres no fertilitzades
tenen un efecte molt més gran que al fer-ho en terres que ja ofereixen rendiments alts
degut a l’ús de fertilitzants químics. Al cinturo del panís dels Estats Units es va realitzar
un experiment el qual exemplifica aquest fet. Quan es va aplicar el fertilitzant sobre el
panís aquest va treure 27kg de gra per un quilo de nitrogen. Quan es va fer el segon cop
només se’n van obtenir 14kg. A la tercera 9kg, a la quarta 4kg i a la cinquena només un.
Això es tradueix a què cada vegada s’havia de dipositar més fertilitzant per poder obtenir
una producció més elevada. A part, l’obtenció de nitrogen era (i és) un procés car i va
provocar consum elevat de combustibles fòssils altament perjudicials per moltes especies
i un perill a nivell ecològic.52
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Finalment, cal fer un incís al continent africà, el qual encara no ha estat esmentat gairebé
en cap moment. Quan Amèrica Llatina i Àsia van començar a desenvolupar les seves
varietats d’alta producció, s’ha dit que la Revolució va passar pràcticament de llarg i que
no tindria efectes fins molt més tard.53 Això es una veritat parcial, ja que durant la dècada
dels 70 es van establir mitjançant el CGIAR i les Fundacions Ford i Rockefeller, fins a
tres centres d’estudi agrícola: El Centre Africà de l’Arròs, l’Institut Internacional de
l’Agricultura Tropical, i el Centre de Recerca Agro-forestal. Tot i l’establiment d’aquests
centres el motiu pel qual es diu que Àfrica va quedar al marge es perquè van fracassar
considerablement. Si ja era difícil pel agricultors poder adquirir les noves tecnologies
agrícoles a Àfrica encara ho va ser més. Es van consumir menys llavors i fertilitzants que
als altres continents i els rendiments només havien augmentat uns 9kg per hectàrea a inicis
dels 80. Els rendiments més elevats van arribar com a màxim de 20 a 22kg per hectàrea
quan la Revolució Verda estava en el seu màxim apogeu al continent asiàtic. I per últim,
les empreses transnacionals seguien saquejant al continent per obtenir matèries primeres
per crear llavors, químics i fertilitzants aprofitant que els agricultors africans patien la
pobresa més accentuadament i faltava infraestructura bàsica. Tot i la negació dels
defensors de la Revolució, Àfrica un cop més va ser la gran oblidada (vegeu Annexos
Gràfic 2).54

5. Herència de la Revolució Verda i conflictes actuals
En aquest apartat es tractaran alguns dels temes que afecten al mon de l’agricultura dels
temps més recents: la consolidació del model de l’”agribusiness”, el control multinacional
del sector primari, el rebuig i les protestes camperoles cap al sistema agrícola actual i
l’amenaça de la fam.
Han passat uns 70 anys de l’inici de la Revolució Verda. La seva gestió va demostrar que
la màxima prioritat va ser l’augment de productivitat. Per aquest motiu no es van analitzar
els riscs en termes de garantir la sostenibilitat de la fertilitat del sòl ni tampoc es va tenir
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en compte la necessitat de produir varietats més nutritives o de preservar la biodiversitat.
El empobriment dels sòls a nivell mundial és un fet que posa en perill l’agricultura. Les
grans empreses que tenien el capital suficient per invertir van ser les principals
beneficiaries, al contrari que els petits camperols. Durant els anys 80 i 90, moments
d’auge de la ideologia neoliberal a nivell mundial, es va consolidar el nou règim
d’acumulació basat en la deslocalització i la finançament desenfrenat. Les institucions
com l’Organització Mundial del Comerç, el Banc Mundial o el Fons Monetari
Internacional van forçar als països subdesenvolupats a modificar les seves polítiques
agràries amb l’argument de la crisi del deute extern. És aquí quan es va forjar el terme
anglès “agribusiness”, el negoci agrari.55
Tal com indica el terme és l’aplicació del negoci sobre l’agricultura en aquest model
neoliberal. Aquest “agribusiness” va lligat al finançament del desenvolupament científic
i tecnològic (com fertilitzants o pesticides), la transnacionalització del sector
agroalimentari i a l’acaparament de terres. Aquest protagonisme de les finances condueix
al corporativisme i a l’oligopoli de l’agricultura. En línies molt generals, aquest negoci
agrari significa la reorientació de la producció agrària a cultius destinats a l’exportació
com per exemple l’arròs, la soja o l’oli de palma. Això destrueix la tradició de cultius
regionals orientats al consum de les classes populars. La lògica de l’agro-negoci només
funciona a gran escala amb el model del monocultiu (vegeu Annexos gràfics 3 i 4). Per
aquest motiu l’activitat agrícola es posa al servei del mercat global el qual és controlat
per unes poques multinacionals. En són exemples Unilever o Coca-Cola en el camp de
l’alimentació, WalMart i Carrefour en la distribució i Microsoft i Amazon en l’àmbit
tecnològic. Una altra dada contundent és que el 70% del mercat de béns agrícoles està
controlat per quatre multinacionals, l’anomenat grup ABCD. Aquestes són Archer
Daniels Midland, Bunge i Cargill, les quals són estatunidenques. La quarta és el
conglomerat holandès Louis Dreyfus. Finalment, quan es parla de l’”agribusiness” és
fonamental nombrar el camp de la biotecnologia. Als anys 90 es va dur a terme a una
nova sèrie d’innovacions que van perfeccionar els organismes genèticament modificats
(l’anomenada Segona Revolució Verda). Ja no només es creuaven i el seleccionaven les
millors llavors, sinó que directament es modificava el seu ADN per crear nous
organismes. Al mercat de la biotecnologia passa el mateix que amb el dels béns agrícoles,
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ja que el 70% del mercat és controlat per quatre grans multinacionals: Bayer-Monsanto,
Corteva Agrisciene, Syngenta-ChemChina i BASF.56
Aquest control de les multinacionals del sector agrari ens introdueix al tema de la lluita
per la terra i l’amenaça cap a l’agricultura camperola. Al 2006 va començar un augment
del preu dels aliments bàsics que es prolongaria als anys següents. Aquesta crisi
alimentaria va provocar revoltes de subsistència a més de 30 països. Va ser definida com
una crisi que responia a desequilibris de la cadena alimentaria mundial i no només de
fluctuacions temporals per mala gestió de governs o el clima advers. Els economistes del
Banc Mundial van assegurar que la pobresa aniria en augment i van renéixer les mesures
proteccionistes generades a partir de la desconfiança al mercat mundial. La crisi
alimentaria va produir una reacció als països subdesenvolupats que els va fer despertar de
cop davant d’aquesta idea del creixement il·limitat que en teoria els avenços científics
garantien. És un fet que els recursos s’esgoten, la població mundial no para d’augmentar
i el planeta cada vegada està més deteriorat. Tot i aquestes perspectives tant greus les
intencions de creixement de les gran empreses i governs no s’ha aturat. Així ho demostra
la denuncia que va fer l’organització internacional la “Via Campesina” que a l’abril del
2011 va denunciar que a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina les comunitats locals estaven
essent apartades de la seva única font de vida i alimentació. Almenys, 50 milions
d’hectàrees de terreny agrícola van ser transferides de camperols a empreses en els últims
anys, les quals podien alimentar a milions de famílies. S’afegia que tant sols a Àfrica
s’havien acaparat 30 milions d’hectàrees, a un continent en què la gana provoca estralls
descomunals. 57
Més enllà del tema de l’acaparament de terres i el fet de què l’agroindústria ha contaminat
sòls i aigües també hi ha un altre problema de caire humà i d’identitat. El negoci agrari
ha transformat la relació que té el camperol amb el camp. El cultiu forma part de moltes
cultures i quan es perd la terra es perd la identitat, la tradició i la cultura. Els camperols
sense terra han estat convertits en assalariats i el lloc on abans hi havia abundància s’ha
convertit en escassetat. Un monocultiu imposat en un territori pot haver destruït el mosaic
de conreus que hi havia abans. Quan això succeeix es perd part de la memòria i la història
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que havia marcat un territori. Els camperols apartats de la seva terra i arrossegats per la
dinàmica de la industria queda submergit en la dependència dels mercats mundials. Si
anteriorment, un camperol podia treballar la seva pròpia terra i participar en tot el procés
de conreu, un cop se li apropien les terres, se li assigna una tasca concreta i ha d’obeir les
ordres imposades per l’empresa. Aquesta no el reconeix com a camperol sinó com a
treballador.58 Segons un estudi del ETC Group fet a l’any 2017, la xarxa camperola
mundial proveeix un 70% dels aliments que es produeixen al món, tot i només poder
comptar amb un 25% dels recursos disponibles. Els camperols també són els qui
garanteixen la biodiversitat, ja que mentre la cadena industrial s’enfoca en una dotzena
de cultius i unes cent varietats de bestiar, aquests crien unes 8000 varietats diferents de
bestiar i han aportat gairebé dos milions de varietats vegetals als bancs genètics. 59
L’organització que ha estat anteriorment esmentada, la “Via Campesina”, va ser fundada
l’any 1993 amb l’objectiu de fer front i denunciar tot aquest seguit d’injustícies a les quals
s’han d’afrontar milions de persones d’arreu del món. D’aquí neix el concepte “sobirania
alimentaria”, que es va començar a popularitzar davant d’aquest mercat globalitzat cada
cop menys fiable i com una reivindicació social davant del model del negoci agrari. Al
2007 a Mali es va publicar la Declaració de Nyéléni la qual defineix aquest concepte i
diu textualment: “La sobirania alimentaria és el dret dels pobles a aliments nutritius i
culturalment adequats, accessibles, produïts de forma sostenible i ecològica, y el seu dret
a decidir el seu propi sistema alimentari i productiu. Això posa a aquells que produeixen,
distribueixen i consumeixen aliments al cor dels sistemes i polítiques alimentaries, per
sobre de les exigències dels mercats i les empreses. Defensa els interessos, i inclou, les
futures generacions. Ens ofereix una estratègia per resistir i desmantellar el comerç
lliure i corporatiu i el règim alimentari actual, i per encaminar els sistemes alimentaris,
agrícoles, de pastura i de pesca per a què passin a estar gestionats per productors i
productores locals. La sobirania alimentaria dona prioritat a les economies locals i als
mercats locals i nacionals, atorga el poder als camperols i a l’agricultura familiar, la
pesca artesanal i la pastura tradicional, i col·loca la producció alimentaria, la
distribució i el consum sobre la base de la sostenibilitat mediambiental, social i
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econòmica. La sobirania alimentaria promou el comerç transparent, que garanteix els
ingressos dignes per tots els pobles, i els drets dels consumidors per controlar la seva
pròpia alimentació i nutrició. Garanteix els drets d’accés i la gestió de la nostra terra,
dels nostres territoris, les nostres aigües, les nostres llavors, el nostre bestiar i la
biodiversitat, estiguin en mans d’aquells que produïm els aliments. La sobirania
alimentaria suposa noves relacions socials, lliures d’opressió i desigualtats entre homes
i dones, pobles, grups racials, classes socials i generacions.”60 L’aplicació d’aquesta
sobirania alimentaria no vol dir que es solucionin definitivament els problemes existents,
però si que posa de manifest que cal trobar una solució a un model que esdevindrà
inviable.
Finalment per acabar aquest apartat, cal posar la mirada al problema real que afecta
directament a milions de persones el qual és la fam. La FAO al 2010 va advertir que uns
22 països estaven passant per crisis d’alimentació prolongades. Aquestes crisis no són
fenòmens de duració curta en què els països es recuperen ràpidament per encarar una
nova època de prosperitat. Són amenaces continues que posen en perill drets tant basics
com l’obtenció de recursos o el mateix dret a vida. Si la situació no fos prou alarmant, en
aquests últims anys l’amenaça climàtica s’està convertint en un problema cada any més
greu. L’aparició de sequeres a llocs com Etiòpia, Somàlia o Kenia en què les pluges
fallaven cada uns deu anys i ara fallen cada dos o tres impossibilita la recuperació de
cultiu i bestiar. Sens dubte el canvi climàtic serà un dels màxims desafiaments en el qual
s’haurà de fer front aquest segle XXI però atribuir-li l’absoluta culpa de l’escassetat
d’aliments a certes regions és un error. A l’any 2011 una greu crisi alimentaria va afectar
a més de 10 milions de persones a l’est d’Àfrica a la “Banya Africana”. Els mitjans de
comunicació van denunciar ràpidament que aquest fet havia estat generat per la crisi
climàtica, però les dades de pluges de països com Kènia o Tanzània van poder assegurar
la fam responia sobretot a circumstàncies polítiques i socials. Les multinacionals
alimentaries no estan disposades a perdre ingressos per a tal de frenar la fam i els governs
de molts països desenvolupats tampoc. Ho demostren fets precedents com la proposta que
van realitzar els EUA i la Unió Europa a la reunió celebrada l’any 2003 a Cancún. Els
països membre de l’Organització Mundial del Comerç havien d’arribar a un acord per
aplicar un model just per al mercat agrari internacional. Aquesta proposta que en teoria
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anava encarada a reformar el sistema agrícola vigent va fracassar. Es va limitar a ser una
liberalització d’aranzels i quotes, sense afectar als subsidis dels agricultors, i que va
contribuir a mantenir als pagesos dels països pobres (un 96% del total) fora dels mercats
europeus i nord-americans. Aquests problemes també es donen dins dels propis països
desenvolupats. Molts petits agricultors no reben la protecció política i econòmica
suficient per a tal de què rebin uns beneficis justos per la seva producció i els és
impossible competir en el mercat actual.61
Fer front a la realitat és important i cal prendre consciencia que la fam és un problema de
primera línia que afecta al planeta. El 15 de juliol de 2019 la FAO va presentar un informe
en què es calcula que unes 821 milions de persones estaven subalimentades al 2018
(vegeu Annexos Gràfic 5).62 És una xifra que sens dubte hauria de convidar a reflexionar.

6. Conclusions
Finalment, després d’haver explicat, comentat i analitzat els temes que s’han tractat al
llarg d’aquest treball cal extreure una sèrie de conclusions finals.
En primer lloc, s’han tractat els precedents que han estat resumits en quatre grans etapes.
La revolució neolítica, la primera revolució agrària de l’Europa nord-occidental dels
segles XI-XIV, la revolució agrària moderna dels Països Baixos i Anglaterra i la revolució
agrícola de la segona meitat del segle XIX. Aquests quatre precedents tenen en comú que
van marcar una nova manera de fer agricultura i van canviar la relació entre les persones
i l’agricultura, i com a conseqüència, van canviar la societat. El fet de què els humans
dominessin la terra va ser primordial per establir-se en llocs fixes, va provocar
l’acumulació d’aliment que es va emmagatzemar per primer cop i van néixer les primeres
societats. L’augment de la demografia entre els segles XI-XIV a Europa no hauria pogut
dur-se a terme sense les millores en l’agricultura com el pas de la doble divisió a la triple
divisió. La introducció dels nous mètodes de l’edat moderna també van ser primordials
per reduir l’escassetat d’aliments i provocar l’aparició d’un sistema econòmic com el
capitalisme agrari. Per últim, Europa va abolir gairebé la fam a tot el territori gràcies a la
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transformació del sector agrari que es va produir amb la Revolució Industrial. Aquestes
grans fites demostren que la millora de l’alimentació humana és fonamental per a què es
duguin a terme grans canvis i és una font de progrés. Per tant la Revolució Verda, en
definitiva, és una altra revolució agrícola. Una sèrie d’innovacions científiques i
tecnològiques provoquen una nova manera de practicar l’agricultura. Aquesta nova
manera de realitzar les pràctiques agràries desencadenen un canvi de l’alimentació
humana que finalment genera un canvi en la societat. La Revolució Verda va marcar la
manera de practicar l’agricultura que es realitza a l’actualitat, i com les altres revolucions,
va crear una nova forma de relació entre els humans i la terra. Alguns canvis que poden
exemplificar a nivell tècnic la nova relació són el fet de què molts agricultors van haver
d’obtenir les noves llavors per adaptar-se a la nova agricultura i van deixar de banda en
gran part les varietats tradicionals o que van canviar el seu mètode de nitrogenar la terra
al incorporar nous fertilitzants químics més adients per les noves plantes. A nivell social
molts camperols al perdre les seves terres van passar a ser obrers del sector agrari, cosa
que va contribuir a la creació d’un nou proletariat agrícola. També va afectar a nivell
polític i econòmic, ja que mai s’havien fet inversions tant grans per part dels governs al
sector agrari (com per exemple la gran inversió que va fer Mèxic pels canals d’irrigació)
i aquest fet va contribuir a la creació del mercat alimentari mundial. En definitiva, va
afectar a tot el conjunt de la societat i del sistema a nivell global.
Totes les revolucions que afecten a l’alimentació humana tenen les seves particularitats.
La característica que fa diferent aquesta revolució és l’assalt de la biotecnologia als
cultius. El perfeccionament del mètode de la hibridació va ser essencial per poder
desenvolupar les varietats d’alta producció que van marcar el curs d’aquest esdeveniment.
Mai fins aquell moment s’havien aconseguit desenvolupar varietats tan productives i
augmentar els rendiments d’una forma tant extensa i va ser gràcies a aquesta innovació
del camp de la biotecnologia i l’enginyeria agrònoma. A dia d’avui la l’alimentació i la
ciència biotecnològica són dos conceptes que van donats de la mà i la consolidació
d’aquesta relació va ser a partir de la Revolució Verda.
La introducció de la ciència al món alimentari és un fet positiu. Molts han estat els
avenços i progressos que s’han aconseguit gràcies a la investigació que s’han
desenvolupat en els camps com la medicina, la mecànica o les ciències socials. Sense les
constants recerques i innovacions la humanitat es quedaria estancada. Aleshores, per què
ha estat tant criticada la Revolució Verda en molts casos? El problema no recau en el fet
44

de què es produïssin nous tipus de conreu millorades per part dels científics. El problema
un cop més resideix amb la gestió humana de tot el procés. Des del moment en què els
Estats Units, juntament amb organitzacions com les Fundacions Ford i Rockefeller es van
interessar per dur a termes projectes d’agricultura a països subdesenvolupats no responien
a unes causes purament altruistes com ja s’ha esmentat. El fet de que el món estava
consternat per la recent Segona Guerra Mundial i en un context d’inici de Guerra Freda
és evident que hi havia un interès geopolític a darrere. Ho demostra el fet que els primers
països pels quals va haver-hi interès en aplicar els nous projectes fossin llocs com Mèxic,
Índia o Pakistan, que com s’ha explicat a les crítiques, eren llocs molt més estratègics tant
a nivell polític com econòmic. L’Àfrica era i segueix sent el continent més colpejat per la
fam, però la Revolució Verda no hi arribaria fins molt més tard ja que primer resultava
més interessant a aquests organismes occidentals cobrir altres territoris. A més, al haver
sortit de la guerra més destructiva de la història, la necessitat de buscar fonts d’aliment
era primordial pels països desenvolupats que van anar a buscar-les a aquests països. Així
que és molt discutible afirmar que el Tercer Món va sortir més beneficiat que el Primer.
Una altra manca de la gestió que també ha estat comentada és la pèrdua de la diversitat
de cultius. Al voler produir només en massa i de cara al mercat global va generar aquesta
destrucció massiva d’espècies tradicionals que formaven part dels ecosistemes de les
zones on es cultivaven i també de la cultura de les persones que les treballaven. El fet de
produir massivament un sol tipus d’arròs, de blat o de panís no havia de ser raó per
provocar la desaparició d’un mosaic d’espècies. A més, es va demostrar a la llarga que
les varietats d’alta producció com és evident també tenien les seves mancances al
necessitar més nitrogen, gastar més aigua i desgastar més la terra. Un equilibri
proporcionat hauria estat més adequat a nivell ecològic. El problema és que un cop
desapareix una espècie no hi ha marxa enrere i això dificulta poder remeiar els errors.
Una gestió més equilibrada dels recursos de la terra i una distribució més ètica de la
producció haurien fet sens dubte que la Revolució Verda fos molt més efectiva i hagués
aportat més a nivell mundial. És veritat però, que no seria just limitar aquest discurs
només a les crítiques. Les tasques de personatges com Norman Borlaug van ser claus pel
desenvolupament de l’agricultura actual. Moltes fonts d’informació afines al projecte
afirmen frases com “el blat que va salvar milions de vides” o “l’arròs miraculós”. Això
són veritats parcials. No és cap mentida que persones de països subdesenvolupats van
accedir a noves fonts d’alimentació gràcies a les noves varietats, però com han demostrat
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els exemples anteriors, la Revolució Verda podia aportat molt més i en molts casos la
seva gestió va portar conseqüències negatives. Per aquesta sèrie de motius, els autors
crítics afirmen frases com “el verd no és color de la revolució” o “la revolució que no va
ser tan verda”.
Quan als anys 90 es va iniciar la revolució dels organismes genèticament modificats,
també coneguts com els transgènics, es va repetir el que ja havia passat. Aquesta
anomenada Segona Revolució Verda que aquest treball de final de grau no ha treballat,
va suposar una nova aplicació de la tecnologia a l’agricultura per poder millorar la
producció d’aliments. Tot i aportar una sèrie d’avantatges, un cop més la distribució no
es va prioritzar i actualment ens trobem amb aquesta xifra de més de 800 milions de
persones subalimentades en l’actualitat (vegeu Annexos Gràfic 6).63
És necessari també extreure diverses conclusions sobre l’herència de la Revolució i la
gestió actual dels aliments a escala global. En cap moment es vol insinuar que els
problemes d’avui dia pel que fa la gestió alimentaria al món siguin causades per la
Revolució Verda. Un fet que és verídic però, és que va ser la base per a què als anys 70
es consolides el model del negoci agrari. Aquest model com s’ha explicat, basat en la
producció de monocultius orientats cap a l’exportació i controlat per un grup reduït
d’empreses que dominen més de dos terços del mercat agrícola mundial tenen el monopoli
absolut del que anomenem sistema agroalimentari global. Aquest entramat corporatiu està
autoritzat a decidir que es cultiva, que es recol·lecta, a quin preu i en definitiva qui pot
menjar i qui no. Les empreses transnacionals alimentaries han estat responsables de
destruir milions d’hectàrees per establir els seus monocultius a Amèrica Llatina, Àfrica i
Àsia. On abans hi havia una gran varietat d’espècies conreades i treballades per
agricultors independents, actualment han estat omplertes per camps de soja o d’oli de
palma controlats per aquestes empreses. Els terrenys que encara són ocupats per
camperols que practiquen una agricultura de subsistència han estat etiquetats com llocs
endarrerits i poc eficients. Sota aquesta premissa de “zones endarrerides” les empreses
aprofiten per penetrar i establir-s’hi. Com s’ha explicat, sota aquesta política agrària
injusta neixen els mètodes d’autodefensa camperoles i el concepte de sobirania
alimentaria. Cal dir que és completament una utopia que l’alimentació humana torni a ser
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d’activitat local i de producció camperola, però el que segurament també sigui utòpic és
que aquest règim alimentari sigui de duració indefinida. El model de l’agro-negoci és un
model que es menja a l’altre, no poden coexistir. El control de les multinacionals
alimentaries és un altre exemple del domini desenfrenat del model capitalista que avança
a través de les fronteres. És completament antagònic a l’economia camperola i a la
sobirania alimentaria. És ben cert que la quantitat que produeix el model industrial és
impossible que el pugui assolir la sobirania alimentaria, però aquesta última garanteix
generar productes de més qualitat i lliure d’opressions empresarials. Amb aquestes
afirmacions no es vol donar una idea romàntica de les comunitats camperoles ni es vol
imaginar el seu model de vida com llocs lliures de tensions i de conflictes. El que es pretén
explicar és que cal acceptar que l’acumulació de capital per part de les empreses
transnacionals del negoci agrari depèn del constant espoli d’aquestes comunitats i del
saqueig dels seus territoris, destruint així la seva supervivència i de les futures
generacions. Unes generacions que hauran de sobreviure en una Terra cada vegada més
deteriorada, amb menys terra fèrtil, amb menys aigua potable i amb menys boscos. En
definitiva, amb menys vida.
Reestructurar el sistema alimentari és vital, però la culpa no recau únicament en un
monocultiu concret o una empresa multinacional. El sistema en el qual vivim regit per
l’acumulació de capital i els guanys controla qüestions tan bàsiques com el que es menja
o el que es cultiva. A dia d’avui tenir el dret tan bàsic com és l’alimentació està considerat
un privilegi. Això es pot afirmar només veient les xifres de persones que viuen sota la
condició de la fam arreu del món. A més a més, la desconfiança cap al mercat mundial
és cada vegada un fet més evident. Les recents imatges dels supermercats buits al març
de 2020 davant l’amenaça de la pandèmia del COVID-19 que ha posat el món sencer en
estat d’alarma, ha provocat una reacció que es veia inimaginable només uns mesos més
enrere. El futur de l’alimentació humana avui dia encara és incert i de moment sembla
que no hi ha intencions de posar-hi remei i fer un replantejament sobre si la direcció que
s’està seguint és la correcta. El que és segur és que els recursos són limitats i cada cop
més escassos.
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8. Annexos
En aquest apartat d’annexos hi haurà una sèrie de gràfics que il·lustren algunes de les
dades que han estat comentades al llarg del treball.
Gràfic 1: Aquest gràfic mostra la superfície de terreny cultivat amb blat amb milions
d’hectàrees, el rendiment en kg/ha i la producció en milions de tones a Mèxic, en períodes
de 5 anys entre els anys 1946-1980. Sense que la superfície cultivada varies
excessivament durant aquests anys, els rendiments i la producció del blat es van disparat
a Mèxic.

Il·lustració 8. Gràfic 1. (Font: Hanson, H.; Borlaug E, N.; Glenn Anderson, R. (1985). Trigo en el Tercer Mundo. Ed,
Centro Internacional de Maíz y Trigo. Mèxic. pp.32).
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Gràfic 2: El següent gràfic mostra el rendiments dels cereals en quilograms per hectàrea
a Àfrica, Amèrica Llatina, Àsia, el Pròxim Orient i els països desenvolupats. La línia de
color gris correspon als anys 1961-1963 i la de color negre entre els anys 1991-1993. En
tots els casos la diferencia és força notable, sobretot a Àsia. El cas de la Índia és un
exemple adient d’aquest increment de rendiments. Àfrica en canvi, seria la regió on la
diferència és menys notable que demostraria la poca incidència de la Revolució Verda en
aquest continent.

Il·lustració 9. Gràfic 2. (Font: FAO. Towards a New Green Revolution. Edició digital a fao.org:
<http://www.fao.org/3/x0262e/x0262e06.htm> [Consultat el 15 de maig de 2020]).

Gràfics 3 i 4: El conreu de l’oli de palma i la soja són dos clars exemples del model
d’agricultura de monocultius impulsat per les empreses multinacionals. A l’any 1965 unes
20 milions d’hectàrees d’arreu del món eren ocupades pel conreu de soja i en ple 2017 ja
se’n sumaven més de 120 milions (gràfic 3). Pel que fa la l’oli de palma, al 1965 hi havia
menys de 5 milions d’hectàrees destinades a aquest conreu i al 2017 ja se’n sumaven més
de 20 milions (gràfic 4).
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Il·lustració 10. Gràfic 3. (Font: Castro, N.; Moreno, A.; Villadiego, L. (2019). Los monocultivos que conquistaron el
mundo. Ed, Akal, S. A. Madrid. pp.32)

Il·lustració 11. Gràfic 4. (Font: Castro, N.; Moreno, A.; Villadiego, L. (2019). Los monocultivos que conquistaron el
mundo. Ed, Akal, S. A. Madrid. pp.33)
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Gràfic 5: Aquest gràfic de la FAO indica dos tipus de dades. La línia de color taronja fa
referència a l’evolució del nombre de persones subalimentades a nivell mundial, mentre
que la línia grisa és la prevalença de la inseguretat alimentaria la qual fa un càlcul
aproximat del percentatge de la població que s’enfronta a dificultats per adquirir aliments
de suficient qualitat per desenvolupar una vida saludable. Els valors s’exposen entre els
anys 2005-2018.

Il·lustració 12. Gràfic 5. (Font: FAO. Hambre e inseguridad alimentaria. Edició digital a fao.org:
<http://www.fao.org/hunger/es/> [Consultat el 16 de maig de 2020].)

54

Gràfic 6: El següent gràfic mostra l’estat de la inseguretat alimentaria al món entre els
anys 2014-2018 a través de percentatges de població. Presenta dues variacions: la
inseguretat alimentaria moderada (en taronja) i la inseguretat alimentaria severa (en
vermell). En primer lloc s’observa una estadística al conjunt del món i seguidament es
divideix per diverses regions: Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina i Europa i Amèrica del nord
conjuntament. Mentre que els països d’Amèrica del nord i els europeus són els menys
afectats per la gana, Àfrica és la que més amb l’alarmat xifra de què més de la meitat del
continent es troba en situació de subalimentació. Els casos d’Àsia i Amèrica Llatina tot i
presentar unes xifres més moderades que Àfrica també es registraven al 2018 un 22% de
persones subalimentades i un 30% respectivament.

Il·lustració 13. Gràfic 6. (Font: FAO. 2019 .The state of food security and nutrition in the world. Safeguarding against
slowdowns and downturns. Edició digital a fao.org: <http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf> [Consultat el
23 de maig de 2020].)
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