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1. L’ecologia i l’ésser humà  
Ecologia és un terme molt atractiu. Sona bé, sona modern ser ecologista. 
Però és un concepte molt més ample que allò que sovint ens venen com 
a tal. Estem parlant de una ciència que estudia les distribucions, 
l’abundància i les relacions dels organismes i les seues interaccions amb 
el medi ambient. En un sistema tan summament complex com la 
biosfera, amb una quantitat immensa d’ecosistemes i que engloba 
hidrosfera, litosfera i atmosfera; les relacions són d’una complexitat quasi 
impossible de calcular amb totes les conseqüències. Més si tenim en 
compte que tots els ecosistemes estan interrelacionats en major o menor 
mesura.  
La unitat bàsica ecològica, els ecosistemes, són sistemes naturals formats 
pel conjunt d’organismes vius i el medi físic, i engloba les relacions entre 
éssers vius, les característiques físiques del lloc i les relacions entre els 
éssers vius i eixe medi. Tenen una certa capacitat d’absorbir canvis i 
suportar l’explotació dels seus elements, però esta capacitat és limitada. 
Quan es produeix una sobreexplotació, els ecosistemes es degraden i 
poden arribar a desaparèixer.  
Les bioregions, àrees determinades per característiques naturals (flora, 
fauna, aigua, clima...), són conjunts d’ecosistemes similars i integrats. Les 
fronteres de les bioregions no són conseqüència de plantejaments 
humans. Són els humans els que durant la major part de la seua 
existència han adaptat la seua cultura i hàbits a les diferents bioregions, 
ja que el baix nivell tecnològic els obligava a integrar-se en els 
ecosistemes per a subsistir.  
Però l’ésser humà és un animal que ha progressat tant, que ha oblidat 
que és animal. La intel•ligència innata dels éssers humans, unida a la 
capacitat de transmetre els coneixements d’una generació a la 
següent, de forma que no mai comencem des de zero i podem 
acumular la cultura, ens ha permès dominar aparentment la natura en 
conjunt i oblidar-nos que no som més que una part d’ella. El progressiu 
refinament de la societat i l’aïllament de les ciutats dels entorns naturals 
contribueixen més encara a la sensació sobrenatural que sent sovint 
l’ésser humà.  
No obstant eixa percepció, l’espècie humana necessita integrar-se en la 
biosfera per a nodrir-se, no pot sobreviure en un ecosistema degradat. 
Necessita aigua, matèries primeres, habitatge, energia... i tot això ho ha 
d’agafar dels ecosistemes. Els nuclis urbans, l’hàbitat més usual de 
l’espècie humana, són totalment dependents dels productes que els 
arriben de les zones rurals. I és que l’ésser humà, amb tota la seua 
tecnologia, ni tan sols es capaç de generar l’oxigen que respira. 
Necessita de les plantes i algues, eixos éssers vius que no pensen, no són 
intel•ligents, no es mouen. Organismes teòricament molt menys 
evolucionats, però capaços de viure sense humans, al contrari que 
nosaltres.  
Quan l’explotació d’un ecosistema arriba a un punt insostenible, l’ésser 
humà es veu obligat a buscar altre lloc que explotar. Eixa ha sigut la 
solució habitual dels humans al llarg de la història, però el món és finit, i 
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cada volta hi ha menys espai que degradar. Sabem exactament què 
ens queda, i sabem que ni a curt ni a mig termini (i difícilment a llarg) 
podem eixir d’ací. Això ens obliga a conservar el patrimoni natural que 
tenim, fins i tot si no sabem apreciar la bellesa i el valor intrínsec de la 
natura; fins i tot aquells que, amb una moralitat molt discutible, no 
creuen en el dret de la resta d’éssers vius a viure, fins i tot aquells que 
han oblidat absolutament d’on venim. Parlem de la supervivència de la 
pròpia espècie humana.  
Com a resposta a la degradació progressiva de la biosfera, sorgeix la 
consciència mediambiental i amb ella l’ecologisme polític. L’ecologisme 
xoca frontalment amb el sistema capitalista, quasi omnipotent en eixe i 
aquest moment, i fricciona amb la pretensió d’expansió sense límits que 
el sosté. Amb una pressió social cada volta major, el capitalisme 
reacciona amb la creació i defensa del terme de “creixement o 
desenvolupament sostenible”, que pretén ser una forma amb la qual es 
compatibilitza ecologia i capitalisme amb la seua economia liberal.  
El capitalisme i el desenvolupament sostenible  
“Desenvolupament o creixement sostenible” és el terme que s’ha 
implantat en la mentalitat de la societat per tal de fer parèixer que el 
capitalisme és perfectament compatible amb una adequada 
conservació de les condicions naturals del planeta. Però el concepte 
neoliberal de desenvolupament sostenible consisteix en donar unes 
pinzellades d’ecologia, publicitar-les de forma vistosa i deixar que el 
model continue, en essència, absolutament igual. Amb això 
s’aconsegueix adormir les consciències de la gent, sotmesa molt més 
sovint als cartells de publicitat que a les desgràcies del món natural; però 
mentrestant és una realitat indiscutible, que a pesar de que tots els 
governs successius han assegurat practicar un desenvolupament 
sostenible, la destrucció del patrimoni natural s’ha accentuat al llarg del 
segle passat, i continua en el present.  
Actualment, la profunda crisi que pateix el nostre país i, en general el 
món occidental, provoca en la població necessitats d’esperança, de 
recuperació immediata. La desesperació i necessitat de supervivència 
obliga als ciutadans a acceptar de noves condicions de vida, abans 
impensables per la seua injustícia, que redefineixen la forma en la que la 
societat tracta als seus integrants. Les classes més afavorides, en 
contínua rebel•lia i amb forces renovades, aprofiten l’asfíxia de d’aquells 
situats per baix per tal d’aconseguir més beneficis, per tal d’enriquir-se. Hi 
troben una oportunitat de negoci en l’incòmode mercat social i laboral 
(utilitzant els propis termes capitalistes), i l’aprofiten. Eixa és realitat de 
mercat que es troba per baix dels raonaments que es donen a la 
població, on s’assegura l’absoluta necessitat d’eixes mesures.  
Davant aquest atac al benestar general de la població, cada volta més 
veus s’alcen contra la injustícia social que provoquen unes mesures 
cada volta més regressives. Però irònicament, la majoria d’aquestes 
mateixes veus pareixen coincidir amb els seus opressors en el missatge de 
que és el moment de deixar aparcades temporalment les polítiques de 
protecció natural en pro d’una major velocitat de la recuperació 
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econòmica. D’aquesta forma l’acció de conservació queda 
exclusivament per a l’acció de les ONG i s’allunya fins i tot el maquillatge 
del desenvolupament sostenible.  
Aquest anàlisi simplista, senzillament òbvia que en el germen de la crisi 
econòmica es troba profundament la pròpia crisi ecològica, i són crisis 
sistèmiques. No cal aprofundir en excés per a trobar un greu atac a la 
sostenibilitat que ha sigut un dels components més greus de l’afonament 
de l’estat espanyol: el boom immobiliari. La recerca d’un creixement 
ràpid, sense pensar en les conseqüències i el futur, potenciant guanys 
ràpids i no ingressos regulars a llarg termini, sense diversificar les fonts de 
riquesa i ni adaptar-les a la realitat del nostre territori; han ocasionat una 
caiguda molt major a mig termini que el benefici que produïren. El 
miracle espanyol, consistent en sobreexplotar un dels bens més difícils de 
recuperar el sòl, s’ha convertit en un malson ple d’habitatges buits, 
desnonaments inexplicables i degradació gratuïta i irrecuperable dels 
nostres entorns naturals.  
La realitat és que allò que entenen com a desenvolupament sostenible, 
no serveix i s’ha de desterrar, però no per a aparcar les polítiques 
mediambientals, sinó per a integrar-les totalment en el sistema, de 
manera transversal. Expulsar les velles pràctiques, que són les que han 
dut a la situació actual, és vital per a una recuperació econòmica i 
ecològica sostenible a llarg termini. I això no serà possible, sense canviar 
el sistema actual: el capitalisme neoliberal.  
Tot el sistema actual neoliberal, es fonamenta en el creixement continu, 
en la competició desaforada entre tots els actors econòmics. Triomfar en 
un sistema capitalista clàssic significa acumular capital, disposar dels 
mitjans per tal de continuar fent-ho indefinidament. Aquest objectiu 
bàsic de simple acumulació de riquesa és incompatible amb qualsevol 
tipus de valor social o ecològic. D’eixa forma, els valors suposen 
entrebancs amb els quals es tracta de lidiar, ja que la seua realització 
implica una minva dels beneficis dels posseïdors de capital.  
Així, una empresa respectuosa és una empresa menys competitiva, ja 
que té majors costos de producció. Ara bé, una empresa que diu ser 
respectuosa amb el medi ambient, potser tinga un augment dels 
beneficis, ja que apel•la a les consciències del consumidor. Per això, el 
maquillatge verd s’observa en moltes campanyes publicitàries, on 
s’inverteix més en el marketing que en el medi ambient. El mateix passa 
amb les polítiques de molts governs, que tracten el tema ecologista com 
un mercat potencial de vots i que apliquen un pretès desenvolupament 
sostenible. Aquest està basat en actuacions locals de poca 
envergadura però gran vistositat. Per exemple, observem accions tals 
com construir un parell de carrils bici mentre es dissenyen els nuclis 
urbans per al vehicle privat, posar autobusos elèctrics i mantindre la 
producció elèctrica a base de combustibles fòssils, construir habitatges 
amb disseny per a l’estalvi d’energia en mig del que era un entorn 
natural, destacar que un producte és reciclable i incitar al consum 
massiu i irreflexiu... eixa és la política mediambiental actual: posar 
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l’accent en una menuda característica sostenible per tal d’ocultar una 
realitat insostenible de destrucció del patrimoni natural.  
L’altre gran entrebanc per a la consecució de beneficis, els valors 
socials, també esdevé en un profund drama a tots els nivells, inclòs 
l’ecològic. La crisi econòmica ha posat de relleu, dins de l’estat 
espanyol, les implicacions de l’absència de principis en el sistema 
neoliberal, en forma d’augment de les desigualtats socials, desigual 
distribució de la riquesa, retallades en drets que es consideraven 
intocables i increment de les persones expulsades del sistema; però ja fa 
temps que a nivell global, el sistema neoliberal ha produït un augment 
exponencial de les desigualtats entre els pobladors dels distints estats del 
món, i amb això l’ha sotmès a una degradació natural sense 
precedents.  
L’economia internacional està basada en la llei del mercat i 
globalització, sense barreres al comerç. Això ve a significar posar a tots a 
competir en un mateix sac sense cap mena de regla més que la llei del 
més fort. El resultat d’aquest escenari semblant al vell oest nord-americà, 
esdevé profundament dramàtic, ja que si bé a nivell estatal encara es 
disposa d’uns mecanismes (cada volta menors) de protecció als 
desafavorits, a nivell internacional l’únic que importa són els diners.  
Els estats “febles” no poden competir econòmicament i paulatinament 
es veuen obligats a malvendre els seus bens, a deixar l’entrada 
d’empreses estrangeres sense cap control, a destinar la producció que 
deuria abastir als seus ciutadans a l’exportació per tal d’obtindre unes 
exigües divises, a reduir la protecció del benestar dels ciutadans a 
mínims immorals. I no obstant això, no hi ha prou i a poc a poc es veuen 
atrapats en una espiral de continus crèdits que desprès no poden pagar 
i s’acumulen, resultant finalment que la major part de la menuda riquesa 
que es produeix en el país es destina únicament al pagament 
d’interessos. Arriba un moment en què el cercle viciós consumeix l’estat i 
passa a ser un titella del Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial, 
instruments de les potències mundials per a intervindre els països 
subdesenvolupats de forma que semble un mecanisme de solidaritat 
internacional.  
En tot aquest procés, els estats espoliats, amb necessitat constant 
d’obtindre profits de qualsevol forma i controlats pels organismes 
monetaris internacionals, sobreexploten els seus recursos naturals d’una 
forma massiva, depredadora i desordenada. Amb el mateix objectiu 
accepten els residus contaminants dels països desenvolupats i fins i tot 
venen quotes de contaminació ambiental. És en aquest punt on els 
països rics contrauen des d’un punt de vista ecologista (ja que des del 
punt de vista del sistema actual, no hi ha més factors que els diners) el 
que es denomina deute ecològic: un deute sorgit del continu espoli al 
qual són sotmesos els països pobres per culpa d’un sistema que 
propugna una sistema de comerç profundament injust. Un deute que no 
està previst pagar.  
Podem concloure doncs,que les pinzellades verds del “creixement 
sostenible” actual, que venen com una forma de compatibilitzar 
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ecologisme i capitalisme neoliberal, són totalment ineficaces. No a soles 
per ser insuficients per a aturar la destrucció natural en els països 
desenvolupats, sinó perquè no combaten un dels arrels principals del 
problema: la sobreexplotació dels països subdesenvolupats per a poder 
mantindre el sistema actual.  
Benefici individual vs. Supervivència de grup  
El capitalisme com a cultura de vida propugna l’individualisme. És una 
característica que esdevé del propi objectiu intrínsec d’obtindre més i 
més beneficis econòmics: no pots obtindre més del que et correspon si 
no és a costa de que altres tinguen menys. A banda, vincula el triomf 
amb l’èxit econòmic, i fins i tot amb l’esforç personal. El famós somni 
americà, la faula més comuna i estesa del triomf individual en el 
capitalisme, forma part dels missatges difosos per a adherir a bona part 
de la gent a un sistema que no els beneficia. L’home pobre que acaba 
multimilionari, tot i ser un cas excepcional entre una ampla majoria de 
gent que pateix desigualtats i misèria, és la imatge que es dóna del 
capitalisme: la terra de les oportunitats. Així, igualtat d’oportunitats és el 
terme que es planteja en contraposició a l’equilibri social. Es tracta de 
fer que la gent somie amb que serà rica per a evitar que puga sentir 
indignació per les desigualtats socials. En definitiva, una cultura de 
profund individualisme per a evitar que es cree un sentiment de grup 
que puga fer caure els ciments capitalistes.  
Però l’ecologia, com s’ha explicat al principi, s’ocupa d’un sistema 
totalment connectat i interrelacionat. Una política ecologista afecta a 
tot el conjunt de la població, i requereix de la col•laboració del sistema i 
els ciutadans. L’individualisme, que només s’ocupa del benestar propi, 
provoca insalvables distorsions a l’hora d’aplicar solucions als problemes 
mediambientals.  
Per un costat, la desregulació econòmica, fruit del liberalisme, acaba 
amb la possibilitat de que els estats limiten els comportaments 
indesitjables dels grans poders econòmics i empreses. La manca d’eines 
de control, sumada al propi individualisme del pensament col•lectiu, 
provoca un creixement desmesurat de les grans empreses, que acaben 
tenint més poder que els propis estats. Aquestes, sumides en la recerca 
contínua dels majors beneficis possibles, impulsen la producció sense 
cap mira mediambiental o social allà on és possible, sobretot en els 
països pobres.  
Per altra banda, la pròpia estructura econòmica del model capitalista és 
insostenible, ja que es basa en un consum continu i massiu. L’estat actual 
de la tecnologia permet la producció massiva de bens, molts més dels 
que són necessaris per als posseïdors del capital. L’única forma de 
donar-los eixida (ja que el repartiment d’eixa riquesa queda fora dels 
valors liberals) és provocant el continu recanvi dels productes que es 
fabriquen. Les modes, l’obsolescència programada, la publicitat 
massiva, etc. són formes de provocar la constant renovació de 
productes (la majoria de voltes innecessaris) per a la classe mitjana i alta. 
El consum actual està basat en la debilitat de l’ésser humà per voler 
pujar en l’escala social, i es fonamenta en un sentiment individualista 
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front a un de grup. Però la massiva producció d’articles que aquest fet 
provoca, aboca en una necessitat de matèries primeres i energia 
exagerada i del tot insostenible, i un volum de residus que superen la 
capacitat de processament natural.  
És impossible doncs aconseguir la sostenibilitat sense trencar amb el 
sentiment individualista, per això la sostenibilitat necessita anar de la mà 
dels valors de l’esquerra, que busquen la supervivència del grup front al 
benefici individual. L’ideal filantròpic de recerca del benestar col•lectiu i 
el de les generacions futures és l’únic motor que pot aturar la crisi 
ecològica actual.  
Accions ecològiques a nivell individual i a nivell d’ONG: necessàries 
però insuficients  
Molta gent considera que són les ONG i les accions ecologistes 
individuals son les que s’han d’ocupar dels problemes mediambientals, 
que no és tasca dels governs. Els governs haurien de garantir sobretot el 
benestar social, la llibertat de mercat, la justícia universal, la defensa... 
segons la ideologia de la persona, mencionarà unes o altres funcions. I 
fins i tot en ideologies d’esquerres, es considera la sostenibilitat 
mediambiental un element secundari de les polítiques.  
En primer lloc, caldria observar el perquè de la pròpia existència de les 
ONG. Aquestes organitzacions quasi sempre tracten de mitigar danys ja 
produïts, siga la fam, les necessitats dels refugiats, el maltractament de la 
dona, entre d’altres. En el cas de l’ecologisme, les ONG sempre lluiten 
contra mals ja creats pel sistema, tracten d’aturar una destrucció del 
patrimoni natural ja començada. És a dir, actuen sobre els símptomes, 
no sobre l’arrel del mal. I el mateix succeeix amb les accions individuals, 
actuen sobre una conseqüència d’un problema molt més profund.  
Això no vol dir que no siguen necessàries, imprescindibles actualment. 
Sense les seues actuacions la degradació del medi ambient seria 
moltíssim més greu i acusada. Aquestes organitzacions i persones curen 
bona part de les ferides causades per la teoria econòmica neoliberal i 
prolonguen la supervivència del medi ambient. Però són insuficients 
sense un canvi molt més profund. Sense una modificació del sistema, 
actuen com un retardador del verí, però no com antídot.  
El canvi necessari i que ataca l’arrel s’ha de dur a terme als parlaments, 
amb polítiques ecologistes transversals en tots els àmbits de la societat. 
En aquest sentit, cal recalcar que les pròpies accions de les 
organitzacions ajuden en gran mesura a sensibilitzar la població i orientar 
les seues demandes cap a un major i millor ecologisme. En tot cas, quan 
s’assolisca un sistema i un sentir col•lectiu que respecte veritablement els 
valors naturals, moltes organitzacions, sortadament, podran deixar 
d’existir.  
Podem citar exemples d’accions ecològiques que tenen efectes positius 
en la crisi mediambiental actual: publicacions com la revista Opcions 
que sensibilitzen a la població en quant al consum sostenible, les 
plataformes salvem que actuen sobre un fet particular, i que sovint han 
aconseguit aturar algunes atrocitats manifestes; el reciclatge i la 
reutilització, que mitiga la producció massiva de residus que es produeix 
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actualment; plataformes animalistes, que busquen llars als animals 
abandonats i protegeixen els seus drets; accions directes de grups 
polítics ecologistes, com la nostra agenda verda de Joves, etc. Totes 
aquestes accions són necessàries per culpa de la insostenibilitat del 
sistema capitalista actual i no les hem de deixar de banda en cap 
moment; però sense oblidar mai l’arrel del problema.  
Perspectiva ecològica com a perspectiva global  
En resum, és necessari un canvi sistemàtic per tal de garantir la 
conservació natural en el futur. El procés ecològic es deu contemplar a 
llarg termini i en tots els àmbits.  
La gestió dels recursos haurà de ser fonamentalment comunitària, amb 
una presència estatal forta que assegure la correcta distribució de 
riquesa i satisfaga les necessitats dels ciutadans, sense propugnar un 
individualisme que els obligue a competir a qualsevol preu per 
l’obtenció ràpida de profits. Açò no implica eliminar absolutament la 
capacitat dels individus de tindre una parcel•la privada, però sí limitar 
l’acumulació massiva de capitals i el seu creixement exponencial.  
La producció haurà d’estar enfocada a satisfer les necessitats reals de 
les persones, no a provocar necessitats inventades en la població. Açò 
reduirà la quantitat de matèries primeres necessitades i la quantitat de 
recursos produïts, i permetrà destinar part de la producció als grups 
socials actualment exclosos de la societat. La regulació de les empreses 
amb criteris socials i mediambientals evitarà el fenomen d’explotació 
actual que es dona en el tercer món, i redundarà en un augment de la 
qualitat de la població. Amb la gent menys necessitada, s’aturarà la 
sobreexplotació dels recursos naturals.  
S’haurà d’actuar sobre el model energètic, impulsant el 
desenvolupament de les energies renovables i la investigació, per tal 
d’eliminar les limitacions que presenten hui dia estes fonts i trobar-ne de 
noves.  
Per altra banda serà necessari assegurar l’equilibri ecològic i regional, 
aturant una explotació dels ecosistemes que puga acabar amb ells. Una 
sobreexplotació actual és una manca de recursos en el futur. A banda, 
la biodiversitat que esdevé d’un equilibri ecològic, és una font 
inestimable de recursos per a adaptar-se als diferents territoris. La inclusió 
massiva de ecosistemes foranis, com per exemple està succeint amb les 
immenses extensions de monocultius en la selva amazònica, ocasionen 
la ràpida degradació del medi i la pèrdua de valor econòmic i natural. 
En un pla més humà, la consecució d’un equilibri regional, amb una 
distribució equitativa dels recursos produïts, frenarà els dramàtics 
moviments migratoris massius actuals, així com el creixement demogràfic 
desmesurat que es produeix en els països sense recursos, i que accelera 
la destrucció natural.  
Per últim, respecte als valors culturals i a la diversitat en tots els aspectes. 
La cultura de cada lloc del món s’adapta a la realitat natural que l’ha 
creada. La globalització aplicada sense mesura implanta un model 
cultural quasi idèntic en tot el planeta que sovint no s’adapta a la 
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realitat dels ecosistemes que la suporten. La diversitat no s’ha de veure 
com un entrebanc sinó com una font de riquesa.  
En definitiva, actuar transversalment sobre el sistema, rebutjar el 
capitalisme neoliberal i la seua visió individual del món per tal 
d’aconseguir una major felicitat de la població actual i una conservació 
del patrimoni natural per a generacions futures, i per a les generacions 
futures de la resta d’éssers vius que habiten el planeta, que tenen el 
mateix dret que els humans a continuar la seua existència. Eixe és 
l’autèntic desenvolupament sostenible. 


