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La concepció pseudoecologista indígena i l’etnoecologia 

 

La característica bàsica dels pobles indígenes és la seua dependència de la terra. Aquests 

pobles, mentre han mantingut el seny, han volgut assegurar-se que l’entorn els pugui 

proveir de les plantes i els animals amb què es nodreixen. Aquest tret, probablement, va 

ser un dels determinants que van motivar la consciència religiosa o transcendental, ja 

que el ser humà, davant de les seues limitacions, havia d’implorar a les forces de la 

natura, que el superaven, que li fossin favorables. Ara bé, aquesta obligació existencial 

de respecte per l’entorn no pot considerar-se ecologisme, en el sentit actual del terme, ja 

que, com hauria de succeir amb tota ideologia, no pot estar imposat per cap 

condicionant, sinó que ha d’assumir fruit de la conscienciació. Les paraules atribuïdes al 

cap indi Noah Sealth, en el si del famós discurs La Terra no pertany a l’home, és 

l’home qui pertany a la Terra, pronunciat el 1854, exemplifiquen la filosofia 

pseudoecologista tribal.  

 

Certament, els primers habitants del Nou Món van viure en un constant estat de guerra. 

Són famoses les tribus guerreres americanes: comanxes, sioux, apatxes, mohicans, 

asteques, tolteques, inques. Alguns practicaven l’esclavatge, l’infanticidi i els sacrificis 

humans. I aquelles tribus que no van ser feroçment bel·licistes van acabar exterminades 

o van aprendre a construir els seus pobles en alts penya-segats per protegir-se dels atacs 

o en els indrets més recòndits de les jungles. Els dyak de Borneo eren caçadors de caps. 

Els polinesis, vivint en un entorn el més proper al paradís que pot imaginar-se, 

batallaven constantment i van crear una societat tan terriblement restrictiva que podien 

perdre la vida si trepitjaven la petjada del peu d’un cap. Mentrestant, els muntanyesos 

de Nova Guinea continuaven menjant els cervells dels seus enemics, fins que se’ls va 

fer entendre que quan ho feien corrien el risc de contreure una malaltia neurològica 

mortal. I els pigmeus africans tenen una de les taxes d’homicidis més altes del món. 

Tanmateix, no arriben als límits dels EUA, és clar. Tampoc oblidem el col·lapse 

d’algunes cultures, com la de l’illa de Pasqua, la comunitat de la qual, per avarícia i 

fonamentalisme religiós, va extingir-se després d’arrasar els boscos. En resum, el bon 

salvatge és més aviat una excepció, igual que el bon samarità. La visió romàntica d’un 

món natural com un feliç edèn només forma part de la l’imaginari. Els pobles indígenes 

i les civilitzacions antigues estaven integrats al seu ecosistema no pas per cap idealisme 

romàntic, sinó perquè mai hi ha cap altra sortida viable.  La vida al món natural reclama 

que t’adaptis a ell (i si no ho fas, mors). És un món dur, poderós i immisericordiós, que 

els urbanícoles occidentals mai han experimentat. Tanmateix, el que no podem admetre 

és que, com passa sovint, aquests pobles siguin foragitats dels seus territoris adduint que 

esgoten les reserves d’animals i de flora. Per aquesta causa, han estat expulsats dels 

parcs nacionals de l’est i sud d’Àfrica. Per contra, no es fa res per aturar les 

desforestacions, l’agricultura i la ramaderia intensives, el tràfic d’animals i plantes, la 

caça furtiva, la mineria o la construcció de grans infraestructures o indústries que 

arrasen centenars de milers d’hectàrees de selva, aniquilen cultures autòctones i 

impossibiliten l’obtenció de coneixements que, fins i tot, podrien solucionar molts dels 

majors problemes que tenim, com ara el càncer. L’exemple paradigmàtic del que 

acabem de dir seria la construcció de l’autovia transamazònica, acabada el 1973, que va 



iniciar una orgia de destrucció dels boscos pluvials, que són la seu de la meitat de les 

espècies del planeta, tot permetent l’accés als traficant de fusta, ramaders, caçadors 

furtius, miners i gent pobre i sense coneixements agraris a la recerca de terres de conreu. 

Per als neoliberals, els pobles nòmades van ocupant territoris d’on eradiquen espècies 

competidores o cacen fins a l’extinció d’altres. I ho han fet durant milers d’anys, abans 

de les colonitzacions de l’home blanc. Ara bé, per sort, admeten que aquest darrer 

accelera i agreuja els processos.  

 

Nogensmenys, s’han donat des d’un començament moviments de resistència a les 

agressions occidentals. Així, per exemple, entre 1973 i 1980, naixia i s’estenia el 

moviment Chipko
1
 d’oposició a la desforestació de les valls de l’Himàlaia, quan Ghandi 

Prasad Bhatt, exhorta el poble de Gopeshwar a abraçar-se als arbres del seu bosc, 

adquirit per una empresa d’articles esportius per a la fabricació de raquetes de tenis. I el 

1977, les protestes dels indígenes a les Filipines van forçar el Banc Mundial a retirar el 

finançament per a la construcció de quatre grans embassaments al llarg del riu Chico.  

 

Val a dir, però, que s’han identificat uns coneixements ecològics tradicionals (CET) o 

etnoecologia propis dels pobles indígenes, que cada dia són més valorats pels científics 

occidentals, a banda de la pirateria que practiquen algunes empreses farmacèutiques. Els 

indígenes no tendeixen a concebre únicament el món natural en termes de benefici 

econòmic o sota una idea similar a la de propietat privada; per a ells la terra té uns 

valors molt més profunds, fruit de la unió entre l’esperit, la societat i la matèria; així 

l’entorn es concep com a sagrat, la qual cosa obliga a conviure-hi en plena harmonia. 

Com en totes les societats, la religió i l’ètica apunten cap al bé col·lectiu, en canvi, 

l’ambició i  l’egoisme menen cap als interessos particulars i cap al desastre. 

Modernament, el poder colonial i l’influx del capitalisme han accentuat aquesta 

tendència i ara la cobdícia i la fal·lera consumista s’estenen per tots els racons del 

globus.  

 

Víctor Toledo (Mèxic DF, 1945), treballa a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic 

(UNAM), des de 1970, com a investigador científic a l’Institut d’Ecologia. Fortament 

impactat pels greus problemes de desforestació i de deteriorament ecològic, no va trigar 

gaire a veure de forma molt pionera que calia explorar les causes socials d’aquells 

impactes, i acceptar que els processos naturals no poden ser estudiats sense els seus 

vincles amb la societat i viceversa. El 1971, realitza una investigació col·lectiva sobre 

l’ecologia de l’ejido
2
, amb la qual enceta una nova metodologia, tres dècades més tard, 

esdevé un imperatiu a escala mundial: els estudis interdisciplinaris. Així, a la sòlida 

formació en biologia i en ecologia, hi anirà afegint una permanent formació en els 

camps de l’economia política, les cultures agràries i la sociologia rural. Es tracta del que 

Toledo anomena «diálogo de saberes», és a dir, el reconeixement de les formes de 

saviesa populars. Avui dia, l’etnoecologia és la seua preocupació acadèmica central. En 

el llibre La paz en Chiapas: ecología, luchas indígenas y modernidad alternativa (2000) 

proposa una solució original per a l’assoliment de la pau a la regió, a partir de 

l’ecologia, la saviesa acumulada pels pobles indígenes i la recerca d’un altre model 

socioeconòmic. Toledo afirma que, davant les amenaces de la globalització, s’han 
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 En hindú, chipko vol dir ‘abraçar’. Per impedir la tala d’arbres, les dones s’hi abraçaven. Sunderlal 

Bahaguna, un dels seus líders diu: ‘un arbre equival a deu fills, ja que dóna deu coses valuoses: oxigen, 

aigua, energia, aliment, roba, fusta, medecines, farratge, flors i ombra’. 
2
 ejido. (Del llatí EXITUS, ‘sortida’). 1. m. Camp comú d’un poble, als afores, que no es llaura, i on solen 

reunir-se els bestiars o establir-se les eres (Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola, 2001).   



d’oposar resistències locals. Una de les forces de resistència són els grups culturals, 

particularment, els que plantegen aliances entre les comunitats indígenes i la seua 

biodiversitat
3
, que els definirà com neozapatisme ecològic (TOLEDO 2000). Així, 

planteja, per revertir la crisi ecològica planetària, una nova identitat supranacional i 

supraclassista, metahistòrica i metasocial, la del ser humà com a espècie dotada d’una 

consciència transgeneracional. Toledo assenyala que la riquesa social i l’abundància 

natural del planeta es troben en els mateixos llocs no pas per l’atzar. Això, que succeeix 

on habiten les comunitats rurals i les indígenes, erigides en guardianes dels reservoris 

naturals. Aleshores, l’amenaça del capitalisme (cientista) posa en perill també l’equilibri 

ecològic. La resistència de les comunitats indígenes i camperoles és el germen de 

l’ofensiva que haurà de conduir-nos a un model social sostenible.  

 

Sense la bena als ulls  

 

La humilitat amb què l’humà ha d’encarar la seua interacció amb el medi, que la cultura 

occidental tenia oblidada des del neolític, la va retrobar quan es va observar el nostre 

planeta des de l’espai exterior amb el primer viatge tripulat a la Lluna. Les imatges del 

globus terrestre van colpir tota la humanitat, ja que la visió d’un punt blau perdut en la 

immensitat de l’univers va despertar una sensació de feblesa i una voluntat d’unir-se per 

tal de conservar la seua singularitat. Va ser en la dècada dels 60 que la joventut d’arreu 

d’Occident es va alçar per reclamar un nou ordre mundial, cansada de la trepidant cursa 

d’armament i de la consegüent militarització de les estructures polítiques dividides en 

dos blocs, després de la Segona Guerra Mundial. Aquella guerra devastadora com cap 

altra, fruit de l’adhesió cega a les ideologies homogeneïtzadores i dogmàtiques, va posar 

en evidència les premisses bàsiques de la modernitat, hereves dels valors il·lustrats, i va 

encaminar-nos envers el que s’anomenaria postmodernitat. La reacció intel·lectual va 

consistir en l’atac als fonamentalismes i a les utopies materialistes i en l’afirmació del 

multiculturalisme, dels drets humans i de la natura. Però arribats a aquest punt, es va 

haver d’afrontar una paradoxa: havia convertit els valors que defensava en una 

ideologia. Els verds van esdevenir un partit polític i cedien davant dels interessos que 

abans rebutjaven. Però, d’una altra banda, la fugida dels sistemes ideològics resultava 

impossible quan es va reconèixer que almenys hi havia unes idees universals: totes les 

vides humanes tenen el mateix valor i la natura és digna de respecte i protecció. 

Aquestes concepcions no s’imposarien de la mateixa manera que les velles ideologies 

occidentals, sinó que s’enunciarien com a part d’una consciència global. Així 

s’aconseguia superar la crisi o l’atzucac postmodern, la fi de la història, i s’obria un 

camí esperançador, ja que, es desitjava el ser i no el tenir. Aquesta utopia actual és 

poderosa perquè pressuposa una nova història que posa de relleu la vida de qualitat en 
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 El Congrés Internacional sobre Salut i Biodiversitat (COHAB 2005), organitzat per l’ONU entre el 23 i 

el 25 d’agost, a Galway (Irlanda), va posar de relleu la importància de la relació entre la biodiversitat i la 

salut humana. La diversitat és imprescindible per mantenir la biosfera sana i permetre el desenvolupament 

global. Un dels propòsits de l’ONU per al tercer mil·lenni es basa en la preservació de la varietat 

biològica. Actualment, la biodiversitat es veu afectada per molts canvis que la humanitat ha introduït. Tal 

pèrdua es pot qualificar de catastròfica, perquè té un valor incalculable, no només des del punt de vista 

ambiental, sinó també econòmic o sanitari, entre altres; i agreuja les diferències entre la població més rica 

i la més pobra. L’ONU va alertar del fet que un de cada tres vertebrats està en perill d’extinció. I que el 

40% de la superfície terrestre és àrida, la qual cosa ha suposat unes pèrdues per a l’agricultura de 42.000 

milions de dòlars anuals i ha posat en perill 2.300 espècies. Pel que fa a l’Estat espanyol, la Fundación 

Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente informa que el 37% dels vertebrats està en perill i el 7%, 

a punt de desaparèixer. A més, un 15% dels vegetals també pateixen el risc d’extingir-se (La Vanguardia, 

23/5/06).  



comú i la pau. L’objectiu d’una economia ecològica consistiria en reproduir un estat 

present d’alta satisfacció de les necessitats bàsiques de la gran majoria, mitjançant 

l’ajustament de la producció i el consum humans a la capacitat de la natura per reciclar-

se i regenerar-se i al respecte extrem per la dignitat humana.  

 

Fruit de l’anterior, el 1962, apareixia el llibre de la biòloga marina nord-americana 

Rachel L. Carson, Primavera silenciosa, on fa un crit d’alerta sobre el perill dels 

productes químics tòxics que l’industrialisme produeix i que enverinen els sistemes 

naturals. Molts el consideren com el primer manifest ecologista modern; tot i que el 

1941 ja va escriure The Sea Around Us i el 1950, Under The Sea Wind, alarmada per la 

sobreexplotació del mar. 

 

Gaia, una síntesi de coneixements ancestrals i contemporanis 

 

James Ephraim Lovelock, metge i biofísic anglès, nascut el 1919, va formular, seixanta 

anys més tard, la hipòtesi de Gaia
4
 (l’antiga denominació de Gea, la mare Terra en la 

mitologia grega), que després va esdevenir teoria ecològica i filosòfica. En aquesta, 

Lovelock fa costat a les teories de Kropotkin (1842-1921), l’anarcocomunista rus autor 

de Mutual Aid: a Factor of Evolution (1892). Efectivament, la hipòtesi s’inscriu dins la 

tradició filosòfica i científica de Humboldt i els romàntics alemanys del segle XIX, i de 

Vladimir Vernadsky i G. Evelyn Hutchinson, ja del segle XX. Molt criticat per la 

comunitat cientista, Lovelock assenyala que la ciència normal va rebutjar fora del seu 

camp d’investigació alguns fenòmens coneguts i observats, ja que no trobava cap 

explicació en el marc dels paradigmes dominants. La hipòtesi de Gaia exposa que 

l’evolució de les espècies no és independent o paral·lela a l’entorn. Els darwinistes 

afirmen que l’evolució és el resultat de la competència entre les espècies i amb el seu 

entorn. Lovelock sosté que la cooperació ha estat tan important com la competició per al 

manteniment de la vida. En altres paraules, no serien les condicions planetàries de la 

Terra les que haurien permès l’evolució de la vida, sinó que precisament la vida hauria 

determinat el desenvolupament i el manteniment de les condicions que li són adequades. 

Segurament, l’aportació d’aquest científic heterodox hauria passat desapercebuda si no 

fos que situa l’espècie humana en una posició d’inferioritat davant de la biosfera. Per als 

moviments alternatius, Lovelock representa valors importants. En primer lloc, perquè 

s’enfronta al sistema que no fomenta l’esperit de cooperació. En segon lloc, el seu 

treball científic ajuda a comprendre el nostre paper com a espècie i acceptar humilment 

que no som els amos del planeta. Els integristes del cientisme desqualifiquen 

d’immediat la hipòtesi de Gaia tot titllant-la de visionària, mística i teleològica. 

Lovelock, que no ha dit mai que la Terra sigui un macroorganisme o una deessa i que la 

resta dels organismes en siguem les seues cèl·lules, replica: 

 
«En alguns casos, les crítiques que m’han fet parteixen de la idea que Gaia és un concepte teleològic que 

presenta la Terra com una entitat superior amb capacitat de decidir el que és millor per al planeta. Al no 

trobar la manera d’explicar els mecanismes homeostàtics (les condicions d’estabilitat dels organismes 

sans) de control planetari, en neguen l’existència. Per tal d’evitar-ho, alguns dels meus col·legues m’han 

aconsellat que prescindeixi de la paraula Gaia per anomenar la meva teoria. He de reconèixer que en 

algun moment he estat a punt de llençar la tovallola i d’anomenar-la geofisiologia global, terme més 

encertat per a un concepte científic» (1980).  
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 Aquesta teoria l’exposa en el llibre Gaia, A New Look At Life On The Earth, Oxford University Press, 

1979.   



Per a l’ecologisme, la teoria de Gaia és una eina per comprendre que la Terra és un 

sistema autoregulat i que qualsevol espècie pertorbadora no té cabuda al sistema, ja que 

li resulta advers. Gaia ens adverteix de la necessitat de regular el nostre comportament 

social i utilitzar el seny per anticipar-nos, rectificar i no estressar el planeta. Però, altres 

ecologistes s’han distanciat de la teoria. «L’adopció de la hipòtesi Gaia per part de 

l’ecologisme delata o un pensament confós o un latent antropocentrisme» (DOBSON 

1990). Entenen que si Gaia s’autoregula, serà capaç de reaccionar al comportament de 

l’espècie humana i, en el fons, no cal preocupar-se de les accions humanes. Això 

alimentaria el cientisme, que no  qüestiona el canvi de sistema, perquè tot ho podem 

solucionar. En definitiva, vista la manca d’un judici clar sobre Gaia, creiem que encara 

s’ha de treballar més en aquesta teoria. De forma creixent, el treball dels ecòlegs 

moderns, unificadors de les ciències fragmentades i simplificadores, defensa que tota la 

matèria vivent de la Terra forma un sistema de vida complex i interconnectat, que 

s’ubica en la cruïlla entre el coneixement científic (la recerca de com funciona tot 

plegat) i el coneixement simbòlic (la recerca del sentit de tot plegat). Diuen que, només 

formular-se, les teories que revolucionen la ciència solen ser considerades com a 

desviacions herètiques de la doctrina establerta. Sols després, quan arriben les proves, es 

converteixen en realitats capaces de canviar el món. La de Lovelock n’és una. El diari 

The Independent intitulava un article: «The man who changed the world» (2000, 

[‘L’home que va canviar el món’]). En una apassionada defensa de Lovelock, Ricard 

Guerrero escrivia que podem dividir la nostra concepció del món viu i la Terra en dues 

èpoques. Abans de James Lovelock, el nostre concepte de la vida consistia en individus, 

poblacions o comunitats de sers vius que residien en un món essencialment estable, de 

condicions fisicoquímiques permissives i determinades per lleis. I, després de la 

revolució lovelockiana, la vida no consisteix ja sols en un grup d’organismes adaptats al 

seu ambient mitjançant una relació determinada per normes externes, sinó que es 

converteixen en agents de la seua pròpia existència.  

 

A parir de Lovelock i del seu misticisme malentès, els neoliberals afirmen que, una de 

les noves religions més poderoses a la cultura occidental és l’ecologisme
5
, que sembla 

la religió preferida pels ateus urbans. Fins i tot, gosen dir que és una perfecta 

reconfiguració postmoderna dels mites i creences del judeocristianisme tradicional. En 

ambdós sistemes conceptuals hi ha un Edèn inicial, un paradís, un estat de gràcia i unitat 

amb la natura; hi ha una caiguda de la gràcia en un estat de corrupció, per menjar de 

l’arbre de la ciència del bé i del mal i, finalment, els actes improcedents conduiran la 

humanitat a un judici final apocalíptic. Tots seríem pecadors energètics, condemnats a 

morir a causa de la contaminació, tret que busquem la salvació, anomenada 

sostenibilitat. Els aliments ecològics constituirien la nova forma de comunió. Així, 

l’ecologisme s’aguantaria mitjançant l’apropiació de referents mítics profundament 

arrelats en el subconscient col·lectiu occidental, que no deixen de ser creences 

profundament conservadores. És a dir, l’ecologisme viu de creences i no pas de fets 

constatables. Aquests, que vilipendien aquesta ideologia revolucionària sí que són uns 

autèntics conservadors i en tergiversen els principis, són els mateixos que idolatren la 

ciència i no reconeixen que també es basa en creences. 

 

A remolc de l’ecologisme, entre els anys 80 i els 90, el planeta Terra va rebre una 

enorme atenció per part dels mitjans de comunicació i de la classe dirigent. Sobretot, es 

temia que la proliferació de l’armament nuclear ens aboqués a un enfrontament 
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 CRICHTON, Michael. «Comentarios para el Commonwealth Club», (traduït per Mariano Bas Uribe). 

Sant Francisco: http://www.liberalismo.org/articulo/336/29/, 15 de setembre de 2005. 



apocalíptic entre el bloc occidental, liderat pels EUA, i el bloc oriental, encapçalat per la 

Unió Soviètica. A banda d’això, múltiples conferències internacionals han estat debatent 

sobre altres qüestions essencials per a la nostra supervivència, que partien de l’estat 

mediambiental crític generalitzat. Aleshores, a través dels mitjans de comunicació, vam 

ser conscients dels nous tipus de problemes ecològics globals com ara els canvis 

climàtics, la disminució de la capa d’ozó atmosfèric, la destrucció dels boscos tropicals, 

la desertificació i erosió del sòl, la sobreexplotació dels béns comuns, la desaparició de 

les espècies i la pèrdua de la diversitat genètica, etc. L’ecòleg Ramon Folch va 

profetitzar el 1992 (l’any de la Cimera de Rio) que la dècada daurada de l’ecologisme 

seria la dels 90. Poc després, la revolta indígena de Chiapas (1994) i les concentracions i 

actes antiglobalització de Seattle (1999), Praga (2000), Gènova i Porto Alegre (2001), li 

donarien la raó. 

 


