
El que abans s’anomena-
va «natura» ara s’ano-
mena, sobretot en llen-
guatge burocràtic, «me-
di ambient». El mot

corresponent en anglès, environment,
apareix al segle XIX, quan la natura
es comença a veure com a cosa ex-
terna, que ens envolta des de fora.
En català «ambient» vol dir quel-
com extern, que ens envolta, i
«medi» és també quelcom, en
principi extern, que ens envolta.
De manera que «medi ambient»,
tosca redundància, designa una co-
sa doblement exterior a nosaltres.
És un nom adient si veiem la na-
tura no com quelcom de què for-
mem part, sinó com una pila de
recursos quantificables que estan a-
llí fora esperant que els gestionem. 

Confuci deia que el primer que
cal fer quan es perd l’harmonia és
la «rectificació dels noms». Les pa-
raules no són etiquetes arbitràries,
sinó una mena de forces tectòni-
ques que modelen com pensem i
com veiem el món. No és possible
l’harmonia ecològica entre la hu-
manitat i quelcom anomenat «me-
di ambient», perquè aquest «medi
ambient» éstà concebut per ser
gestionat amb fulls de càlcul. Hom

pot sentir-se part de la natura, fins
i tot encisat per la seva harmonia
implícita. Però amb el «medi am-
bient» no hi ha participació ni en-
cís possibles. L’únic que se’n pot
fer és administrar-lo.

En anglès, del que aquí en
diem «ecologisme» se n’acostu-
ma a dir environmentalism (literal-
ment, «ambientalisme»). Fa pocs
mesos va aparèixer als EUA un
llarg informe sobre la manca d’è-
xit dels grups «ambientalistes»
nord-americans: «La mort de
l’ambientalisme» (The Death of En-
vironmentalism, disponible a inter-
net). Durant els darrers quinze
anys, les ONG nord-americanes
han invertit centenars de milions
de dòlars en campanyes sobre el
canvi climàtic. Malgrat aquest es-
forç, el govern nord-americà con-
tinua negant-se a signar el tractat
de Kyoto i en canvi augmenta les
mesures antiecològiques, com ara
obrir la porta a l’explotació petro-
liera dels grans espais protegits
d’Alaska. Ni tan sols han aconse-
guit una bona imatge. Segons u-
na enquesta recent, el 41% dels
nord-americans creu que «la ma-
joria dels qui participen activa-
ment en environmental groups no són

gent raonable, sinó extremistes». 
Amb aquest desgavell hi té molt

a veure la capacitat de contamina-
ció informativa de la dreta nord-a-
mericana (d’on n’aprenen, pel que
sembla, la COPE i la FAES). Però
part del problema, és clar, també
ve de la forma de pensar i d’actuar
dels grups «ambientalistes». Per
això els autors de l’informe (ells
mateixos environmentalists) van entre-
vistar dues dotzenes llargues de
personatges clau del món environ-
mental nord-americà. I és van ado-

nar d’una sèrie de problemes. El
primer és l’haver-se especialitzat a
defensar una «cosa» externa ano-
menada «medi ambient». Els pro-
blemes d’aquesta «cosa» externa
s’analitzen aleshores amb criteris
quantitatius i es proposen solu-
cions estrictament tècniques. Així,
els defensors del medi ambient es
converteixen en satèl·lits de la ma-
teixa mentalitat tecnocràtica que
destrueix l’equilibri natural. 

El canvi climàtic, per exemple,
no és un problema «ambiental».

No és només una qüestió que hi
hagi massa CO2 a l’atmosfera, sinó
que resulta d’una xarxa global d’in-
teressos econòmics, desigualtats so-
cials, inèrcia cultural i escapisme
psicològic. I només es pot afrontar
amb una transformació profunda
dels nostres hàbits, els nostres va-
lors i la nostra visió del món. 

La paraula «natura» ja l’em-
praven els poetes llatins amb la
mateixa pronúncia que nosaltres
(i amb un sentit més ampli i vi-
tal). La natura té plantes i ani-
mals, colors i olors. El medi am-
bient, en canvi, té fórmules quí-
miques, tones, graus, nivells,
percentatges i parts per milió. La
natura és viva. El medi ambient
és inert: natura mecanitzada,
desnaturalitzada. Si en comptes
d’una Conselleria de Medi Am-
bient tinguessim una Conselleria
de la Natura, el seu tarannà seria
diferent. Amb una mica de sort,
la Conselleria de la Natura ho se-
ria en un doble sentit: aconsella-
ria el que és bó per a la natura,
i alhora sabria recollir els con-
sells que ens dóna la natura, ho-
norable consellera de totes les
cultures humanes (tret de la nos-
tra) des de temps immemorial.

Més enllà de la gestió ambiental 
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