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E N L L A Ç som una associació cultural amb més de 19 anys de vida i que ens plantegem els objectius
següents:
ler)- Proposar i impulsar la relació entre col·lectius i sectors socials que malden per un canvi sòciocultural (de mentalitat, econòmic, polític,...) que faci avançar en l'alliberament de les persones i dels
pobles, basada en l'intercanvi d'informació, el debat ideològic i l'ajut mutu en accions concretes.
2on)- Promoure i potenciar un procés educacional entre la gent culturalment activa, per tal d'adquirir
una visió global de la realitat i dels canvis de volem dur a terme.
3er)- Potenciar i difondre la presència ideològica tant a nivell nacional com internacional que, a modus
de catalitzador d'idees alienes i pròpies, en faci augmentar la velocitat de distribució.
Com podeu observar, VIA F O R A ! és un recurs essencial dins del nostre projecte. A més, disposem
d'una casa construïda en camps de treball internacionals (el Centre Permanent de Cultura Popular
del Turó dels Pujols, comarca de l'Alt Penedès) i que està configurat com a centre de documentació
i de treball. Com a centre de documentació, consta d'una biblioteca especialitzada en cultura popular
i dinamització cultural, i d'una hemeroteca amb revistes nacionals, estatals i internacionals, especialitzades en moviments alternatius. Com a centre de treball, organitzem i acollim trobades de gent
culturalment activa que permetin la reflexió, la discussió, l'intercanvi d'experiències i l'elaboració de
projectes d'acció, encaminades totes a dinamitzar el nostre entorn i a trobar camins d'alliberament
personal i col·lectiu.

E N L L A Ç is a cultural association which has been existing for over 19 years. Our main objectives are
the following:
1st)- To propose and put forward a relationship between the organised groups and the social sectors
that struggle for a social-cultural change (in mentality, in economy, in politics,...) thus allowing an
advance in the liberation of individuals and peoples; this is based on exchange of information,
ideological debates and mutual help in specific actions.
2nd)- T o promote and strengthen an educational process among culturally active people, so that a
general view o f reality and of the changes we wish to attain may be reached.
3rd)- To strengthen and spread out an ideological presence -at a national level as well as at an
international level- that, by giving a boost to both our own ideas and those of others, may increase
distribution of these ideas.
As you can see, VIA F O R A ! is an essential resort within our project. Furthemore, we have a house
built by international work camps (the Popular Culture Permanent Centre, at Turo dels Pujols, in
the Alt Penedes county), which is established as a document and work centre. As a document centre,
it consists of a library specialised in popular culture and cultural dynamics, and a review library with
national, state and international reviews and magazines specialised in alternative movements. As a
work centre, we organize and host meetings of culturally active people, thus allowing meditation,
discussion, exchange of experiences and the preparation of action projects, all directed to urge the
awareness of the people surrounding us, and to the encounter of methods of individual and group
liberation.

E N L L A Ç estas kultura asocio kiu fondiĝis antaŭ 19 jaroj kun jenaj celoj:
le)- Proponi kaj akceli larilatojnintersociaj kolektivoj kaj sektoroj kiuj strebas porsocikulturaŝanĝo
(mensa, ekonomia, politika,...) kiu antaŭeniru por la liberigo de la homoj kaj de lapopoloj, surbaze
de informadŝanĝo, ideologia debato kaj reciproka helpo cn konkretoaj ogadoj.
2e)- Promocii kaj potencigi edukan procezon inter la homoj kulture aktivaj, laŭcele akiri totalan
komprenon de la realo kaj de la ŝanĝoj kiujn ni celas.
3e)- Potencigi kaj disvastigi la ideologian intereson j e nacia kaj internacia niveloj kiu, kvazau
katalizilo de propraj kaj aliulaj ideoj, pligrandigu ĝian distribuan rapidecon.
Kiel konstateble, V I A F O R A ! estas esenca rimedo en nia projekto. Krome, ni posedas domon, kiun
konstruis intemaciaj laborbrigadoj (la Konstanta Centro de Populara Kulturo en el Turo dels
Pujols ĉe la komarko Alt Penedes) kiu utilas kiel centro de dokumentaro kaj laboro. Kiel dokumentejo,
ĝi havas specialigitan bibliotekon pri populara kulturo kaj kultura aktivigo kaj de revuoteko kun
revuoj enlandaj, ŝtataj kaj internaciaj specialigitaj pri altrenativaj movadoj. Kiel laborcentro ni
organizas renkontigojn de homoj kulture aktivaj kiuj permesu la pripensadon, la diskutadon, la
interŝanĝon de spertoj kaj la prilaboradon dc agadprojcktoj, ciuj celantaj aktivigi nian ĉirkaŭaĵon kaj
trovi vojojn de persona kaj kolektiva liberigo.

LA LLIBERTAT,
DUES CARES INDESTRIABLES
Després d'un cop d'ull a l'índex de qualsevol número de VIA FORA!!, es
pot observar fàcilment que és una publicació on els temes podríem dir-ne
«alternatius» reben un tractament preferent: cooperativisme, ecologia,
feminisme, economia social, no violència, cultura popular...
Pot semblar extrany, doncs, que en alguna ocasió s'hagi mostrat crítica
amb certs aspectesd'aquest«món alternatiu». I que continuï mostrant-se'n.
Efectivament, si una de les coincidències de tots aquests moviments ve a
ser el respecte per la persona com a individu i com a integrant de la
natura, i la seva valoració per damunt d'altres interessos, no deixa de ser
sorprenent que, en molts casos, no mostrin la mateixa sensibilitat pel
respecte a la persona en tant que membre d'una comunitat. I no ens
referim a una comunitat abstracta, sinó a la més concreta en cada cas:
la comunitat nacional. En massa ocasions, diferents sectors del moviment
alternatiu que valoren per damunt de tot la llibertat de la persona,
consideren de segona importància (i encara prou) la qüestió de la
llibertat comunitària, de l'autodeterminació nacional. En el nostre cas, ho
podem constatar a través de moltes iniciatives «alternatives» fetes a casa
nostra amb una òptica espanyola, tant en la llengua, com en el
llenguatge, com en els prejudicis.
Paral·lelament, i sobretot a través dels editorials, es pot constatar que VIA
FORA! I/ENLLAÇ mantenim una línia inequívocament nacionalista,
juntament amb d'altres publicacions i col·lectius que podríem anomenar
independentistes, per ser aquesta aspiració un punt de confluència
comú. Ara bé, tampoc en aquest món és gaire difícil constatar que les
aspiracions polítiques a vegades no van acompanyades de plantejaments
radicalment diferents (o, simplement, diferents) quant a l'economia,
l'ecologia, o les relacions interpersonals, posem per cas.
Això ens mou a plantejar la necessitat ineludible de vincular molt més
estretament aquests dos camps alliberadors -el de la persona i el de la
comunitat- si, malgrat l'esforç esmerçat, no volem quedar-nos a mig
camí. Cal estudiar, doncs, com articular aquests dos «mons» d'una
manera àgil i efectiva, tot enllaçant les diferents iniciatives cap a un
alliberament global de l'individu i de la seva comunitat.

EL PATRIMONI CULTURAL:
DE QUI I PER A QUI?
Orlando Barrial i Jové
Us presentem un treball que ens introdueix dins de la problemàtica del patrimoni a Catalunya,
tot situant-la dins un context més general.
Com diu l'autor, cal potenciar "una consciència patrimonial", essent "evident que la política
de gestió actual, independentment del color que la practiqui, encara no ha assumit el valor
i el sentit del patrimoni, ni està creant les eines mínimes per tal que els ciutadans -autèntics
propietaris- en gaudeixin".
Per acabar ens planteja tota una sèrie de propostes concretes, fruit del convenciment que "no
val la pena invertir en patrimoni cultural sense una adequada política de rendibilitat social,
és a dir, si no es té present el destinatari final".
We offer you one work which introduce us into the Catalonia patrimony problematical,
placing it inside a more general context.
As the author says, is necessary to potence "a patrimony conscience" being "evident that the
actual policy practice, independently the colour which hold the power, does not assumed yet
the value and the sense ofpatrimony, nor is creating the minimum instruments provided to the
citizens -real owners- enjoy it.
To finish he raise all a whole series of concrete suggestions, product of the convince that "is
in vane to invest in the cultural patrimony without an adequate policy of social profitability,
anyway, if the final addresse isn't present in all.
Ni prezentas al vi ci-artikolon kiu enkondukas nin en la problemaron de la havafo en
Katalunio, ene de pli ĝenerala kunteksto.
Kiel la aŭtoro diras, oni devas potencigi "havafan konsciencon", car evidentiĝas ke la nuna
politiko, sendepende de la praktikanta partio, ankoraŭ ne alprenis la valoron kaj la sencon
de la havdjo, ec ne kreis la minimumajn rimedojn, por ke la civitanoj-aŭtentaj posendantojĝuu ĝin.
Fine li prezentas kelkajn konkretajn proponojn, kiel memkonvinka rezulto ke "ne valoras la
penon investi je kultura havafo sen taŭga politiko de socia profito, tio estas, se oni ne atentas
la finan celaton ".

patrimoni per part dels polítics d'arreu del
món és un fet constatat i, per si mateix,
Encara que a nivell pràctic pugui semblar susceptible d'estudiar amb metodologia
el contrari, vivim en un país on el patrimo- historiogràfica. El que aquí presentem és
ni cultural ocupa un paper rellevant. Les una reflexió sobre la situació actual del
actuacions polítiques es justifiquen amb patrimoni a Catalunya, que dista molt
una interpretació subjectiva i més que d'estar al servei dels ciutadans.
discutible del passat històric. Sentim constantment parlar de les "arrels" i de fets
històrics considerats "clau" de problemes ÚS I ABÚS DE LES "ARRELS".
nacionals i polítics actuals (11 de setembre de 1714, revolta dels segadors de França és un estat on el patrimoni ha
1640, la suposada independència dels gaudit de privilegis envejables al nostre
francs al 991, etc.). L'ús de la història i del país. Ha estat el focus d'una gran inversió
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pública que ha afavorit l'ús social, creant
espais d'educació i de lleure on la sensibilitat històrica i la rendibilitat social i
política hi tenen lloc. Era i és el símbol de
la grandeur i la justificació del passat
gloriós que un estat es resisteix a perdre.
El Regne Unit té un altre model d'estat que
ha afavorit la participació privada tant
d'empreses com d'associacions ciutadanes. La tradició és diferent que a França i
d'aquí el pes que exerceix el voluntariat,
encara que, tot i amb el risc de semblar
contradictori, el nivell de rendibilitat
econòmica és, a vegades, tan gran com el
de rendibilitat social. En aquest sentit
podem esmentar els exemples del Jorvik
Viking Center (York), i d'Ironbridge
(Shropshire) (1). Per entendre la importància que la mateixa gent dóna als seus
monuments només cal tenir present el mot
que usen per a designar el patrimoni:
heritage (herència).
I sense ànim de caure en simplicitats
esquemàtiques, davant d'aquests casos
propers tenim el nostre particular, on
quan parlem de patrimoni hi hem de
posar un cognom (històric, cultural, natural...) per no confondre l'interlocutor, ja
que, en termes generals, aquest mot se sol
usar en referència a la propietat i en
termes púrament econòmics. Vivim un
moment on es recuperen festes que han
perdut el seu sentit original i els ajuts
institucionals pera la recerca arqueològica són cada cop menors (2), però, en
canvi, els nostres governants apel. Ien cada
cop més a un passat i a una tradició
històrica per justificar plantejaments polítics. Prova d'això en són les al·lusions al
1714 que hem sentit al Parlament de
Catalunya durant la investidura del president, el discurs de Jordi Pujol amb motiu
de I'l 1 de setembre de 1991 (on parlava
de la vocació europea de Catalunya al s.
X) i la celebració del mil·lenari, tan criticada pels professionals de la història. De la
mateixa manera, ens trobem davant de
casos grotescos, com ara la construcció

de la vila olímpica, que ha dut a la
destrucció del patrimoni industrial del Poble
Nou, mentre que Olimpíada Cultural SA
es planteja tot un seguit d'activitats (exposicions, itineraris...) per difondre el patrimoni de la ciutat durant aquest mític '92.
EL DESPRESTIGI DE LA HISTÒRIA I LA
GESTIÓ DEL PATRIMONI
El cert és que la història és considerada
com un afer poc seriós. Així ho reflexa la
veu popular, que parla de "subjectivitat",
"imaginació" i "especulació". La gent no
considera la història una disciplina científica i, per això, creu tenir dret a especular i imaginar com si d'un "professional"
es tractés. No és que això sigui dolent,
però és un símptoma. Aquest desprestigi
de les ciències històriques i, en general,
humanes provoca la manca de credibilitat
dels professionals. Qualsevol polític, com
un ciutadà més, es creu en el dret
d'interpretar b història (una de les aficions
predilectes de Mussolini, no exemp
d'intencionalitat política).
Darrerament, a Catalunya s'ha donat una
incipient inversió en patrimoni històric,
però bàsicament en funció de criteris
d'imatge i de rendibilitat política. El poc
interès de l'administració en destinar diners al patrimoni fa que els esforços se
centrin en afavorir la inversió privada,
però, tot i amb la nova llei de mecenatge,
és evident que una entitat privada invertirà en funció d'uns beneficis i no en funció
d'una necessitat social. D'aquí s'esdevé
que algú li interessi invertir en la restauració de, per exemple, l'arc del triomf de
Barcelona, situat en un lloc cèntric i en una
gran capital, però a algú mostrarà interès
per l'excavació d'un campament paleolític a l'Empordà? No estic contra la inversió privada, però l'administració pública
no pot eludir la seva resposabilitat.
El mal estat del patrimoni és evident. En

unes declaracions a "La Vanguardia",
Eduard Porta, tècnic de la UNESCO, arribà a dir que Catalunya perd anualment
un 1% del seu patrimoni cultural. Davant
d'això, el que cal és preguntar-nos el
paper social del patrimoni, a qui li interessa, a qui li hauria d'interessar i per què.
D'alguna manera, ens trobem amb
l'atzucac d'haver de començar la casa
per la teulada. No podem rescatar ni
dinamitzar un patrimoni que la pròpia
gent (la majoria) no respecta ni fa seu,
però, al mateix temps, hem de fer-ho per
evitar pèrdues irreversibles alhora que
potenciem una "consciència patrimonial".
Es evident que la política de gestió actual,
independentment del "color" que la
practiqui, encara no ha assumit èl valor i
el sentit del patrimoni ni està creant les
eines mínimes per tal que els ciutadans autèntics propietaris- en gaudeixin. S'ha
fet una llei de museus (1990) abans d'una
llei del patrimoni, i això és prou
simptomàtic. Millorarà, aquesta llei, l'estat
deplorable dels museus catalans? Modernitzarà la política de museus? Aconseguirà fer d'aquestes entitats uns serveis útils al
ciutadà? Deixaran de ser els museus uns
inútils continents d'objectes passats de
moda? Ben segur que no, però el temps ho
dirà. àQuin sentit té plantejar l'existència
de museus nacionals si no s'acompanya
d'una agilitat en la gestió, d'una dotació

de recursos mínims, d'una política de
retroalimentació (generació d'ingressos
propis que reverteixin en el propi museu)
i d'un canvi en el discurs que els faci
accessibles i atractius als usuaris? (3).
LA UNITAT DEL PATRIMONI I EL LOCALISME PERILLÓS.
Els especialistes de patrimoni parlem actualment de la dimensió única del terme.
Històric, etnogràfic, natural... tot és patrimoni (4). No entedre aquesta unitat significa rebutjar aspectes tan fonamentals
com la relació home-paisatge. Max
Querrien ha definit tres eixos bàsics del que
ha de ser la nova política de patrimoni:
a) afirmar, en contra de tota compartimentació, la unitat del patrimoni cultural;
b) que sigui el reflex comú de tota la
població;
c) lliurar-lo a una lectura que reactivi la
creativitat popular (5).
Això implica, necessàriament, un canvi
en el discurs i, per força, en la política de
gestió.
Hi ha un esforç per part dels professionals

que es veu ralentitzat per la pròpia herència cultural. Si hem de cercar els orígens
de l'arqueologia catalana moderna els
trobem en la Renaixença, quan la cojuntura política (catalanisme polític) exigeix
una recerca de les arrels que justifiquin un
fet diferencial. D'aquí s'esdevindran fets
fan importants com la creació de la secció
d'arqueologia de l'Institut d'Estudis Catalans o l'inici de les excavacions a Empúries. La inexistència de professionals
(en aquell temps), deixà l'arqueologia en
mans de "la força de Catalunya", els
afeccionats que tanta i tan positiva tasca
varen feren el seu dia. El problema, però,
és pretendre que encara avui siguin aquests
personatges qui realitzin aquesta activitat. L'arrelament de la figura del "savi de
poble" no ha estat, en molts casos, limitada per una eficient política d'actuació
en camps diversos (sensibilització, recerca, dinamització...).
En aquesta línia i mogudes per un localisme absurd, en moltes poblacions de Catalunya hi ha la voluntat de fer un
museu. L'ajuntament assumeix les despeses, amuntega peces en quatre vitrines
aprofitant ves a saber quin edifici històric
-moltes vegades amb remodelacions més
que discutibles- i ja tenim museu (6). Al
poc temps es queda petit, la gent no el
visita perquè ja l'ha vist un cop i la més
mínima dotació econòmica és vista pel
consistori com exagerada. Val la pena fer
més museus? Fer un museu, tal i com avui
l'entenem, representa un cost que pocs
ens locals poden assumir si es volen assegurar unes garantien mínimes de funcionament (personal qualificat, serveis dignes, conservació del patrimoni, actuació
vers el territori...). En aquest sentit, cap de
les grans administracions públiques (Diputacions i Generalitat) recomana fer
museus nous.

de canals d'actuació per realitzar una
política d'acció real i sempre s'ha de
moure "sota zero" (7).
DURA LEX, SED LEX.
Al 1985 el parlament espanyol aprovà b
Ley del Patrimonio

Históríco

Español.

Malgrat les mancances, el problema real
radica en la pròpia aplicació d'aquesta
llei. M'agradaria saber quants agents de
policia (sigui quina sigui) coneixen el seu
contingut i l'apliquen. Molts ajuntaments
segueixen polítiques urbanístiques basantse en la llei del sòl i ignorant b del
patrimoni, els plans especials de protecció segueixen encarregant-se exclusivament a arquitectes igual que les restauracions de béns immobles, etc. Els atemptats
són diaris sense que les sancions prosperin,
i entenc per atemptat tant l'espoliació i b
destrucció com les rehabilitacions sense
criteris històrics o que no vagin precedides d'un estudi històric de l'edifici.
Per tant, falten també -i aquest és el
símptoma més evident de manca de sensibilitat" criteris d'aplicació de lleis de què
disposem. Aquest és un aspecte a tenir
present quan el Parlament de Catalunya
es plantegi la futura llei del patrimoni.
UN ARMA CARREGADA DE FUTUR.
Vol dir això que hem d'hipotecar el
creixement de les ciutats? En absolut. En
tot cas es tracta de trobar un lloc per a
cada cosa. De moment sembla que no hi
ha lloc per al patrimoni i en tot cas el que
estem hipotecant és el nostre propi futur.

Quantes zones verdes i jaciments arqueològics han estat víctimes d'autopistes, de
centres comercials o de cases adossades?
En definitiva, la posició del tècnic es troba (penso que no cal formular la pregunta a
compromesa davant la manca de sensibi- l'inrevés). L'especulació sense escrúpols i
lització general, de recursos econòmics i la dinàmica antisolidària, individualista i

mercanti lista del nostre entorn afavoreixen
aquest procés i no al contrari. Crec que hi
ha un fet indubtable: qui es dedica professionalment al patrimoni cultural no ho fa
a la recerca d'una recompensa econòmica. Partir d'aquesta base em permet determinades llicències. Pera mi, dedicar-se
al patrimoni no és un aspecte merament
professional, sinó que implica una cosmovicció, d'aquí que els arqueòlegs solem
comparar-nos -matisadament, és daramb els ecologistes, ja que compartim un
"enemic" comú. Després de cinc anys
d'estudis universitaris, màsters
d'especialització, cursos diversos i de
milers d'hores de treball no remunerat
hom es troba en un atzucac: els tècnics
patim un greu problema de sortides professionals mentre el patrimoni es perd
diàriament. Això, per força, és una qüestió política. La meva proposta passa per:
a) Una formació universitària que s'adaptí
a la realitat.
b) Potenciar la recerca en tots els àmbits.
c) Legislació efectiva.
d) Sensibilització popular.
e) Rendibilització dels potencials existents.
f) Dinamització del patrimoni i garantir-hi
l'accés dels ciutadans.
g) Potenciar l'acció local.
h) Reconeixement dels professionals per
part de les institucions públiques.
No val la pena invertir en patrimoni
cultural sense una adequada política
de rendibilitat social, és a dir, si no es
té present el destinatari final. Es cert
que en els darrers deu anys s'ha
avançat, però poc, i mentre no ens
posem a un nivell d'acció acceptable

es produeixen pèrdues irreversibles
que cal aturar.
El passat és un punt de reflexió que ha
d'anar enfocat a enriquir la capacitat
crítica dels ciutadans. El patrimoni (paisatge, monuments...) és un símbol de la
identitat col·lectiva, el testimoni real
d'aquest passat i, alhora, del present. De
la seva conservació i "democratització"
en depenen aspectes tan fonamentals com
la garantia de la nostra identitat, l'accés
popular a la cultura i l'equilibrí i racionalització de la nostra forma de vida.
Amagar-ho és condemnar-nos per sempre a preguntar-nos cada matí d'on venim? però també on anem?, almenys
mentre ens quedi capacitat pel dubte i la
pregunta.

Notes
(1) El Jorvik Viking Center és la reconstrucció
de l'atiga ciutat vikinga de York. És de gestió
privada i presenta una concepció museística
revolucionària (a mig camí entre l'espectacle i
la didàctica), i no és estrany haver de fer una
hora de cúa per entrar-hi. Ironbridge ha servit
per a potenciar i recuperar una zona econòmi cament degradada, conservant el patrimoni
industrial i els llocs de treball en crisi (oficis
tradicionals). L'efectivitat del sistema ha arribata tal extrem que, atesa la gran afluència de
visitants, l'ens gestor ha aturat tota mena de
propaganda externa.
(2) La revista Cota Zero publica anualment
dades sobre el nombre de permisos concedits
i les inversions que realitza l'administració.
(3) Sobre el sentit i la funció dels museus,
recomano la lectura dels treballs de Kenneth
Hudson "Un museo innecesario", a Museum
(UNESCO) núm. 162, 1989/2, pàg. 114116 i "El museo como centro social", a Letra
núm. 15/16, 1990, pàg. 73-76.
(4) Per tal de no extendre'm, es pot consultar el

llibre de Max Querrien Pour une nouvelle politique du patrimoine, La Documentation
Française, París 1989. De fet, el concepte de la
unitat del patrimoni és assumit per la majoria
de professionals i es poden trobar referències
en multitud de treballs.
(5) Vegeu la nota anterior.
(6) Recordem els "deu manaments de
l'arquitecte de museus" que Dinu Bambaru, en
tò irònic, redactà fa uns anys: "1) Elija los
materiales de construcción màs estrafalaríos
queencuentre, sinolvidarquesumantenimiento
debe ser totalmente imposible. 2) Olvide la
existencia de las colecciones. 3) Olvide la
existehcia de los visitantes. 4)Olvide la existencia del personal. 5) Ubique las reservas en
los rincones inaccesibles del edificio. 6) Jome
medidas para que las reservas queden totalmente saturadas un ano después de la inauguración. 7) Prevea el mayor número posible
de canerías en torno a las colecciones. 8)
Confíe ciegamente en un sistema centralizado
de aire acondicionado para controlar la humedad relativa y la temperatura. 9) Prevea
que los visitantes puedan entrar en contacto
directo con las obras expuestas. 10) Y, sobre
todo, prevea un museo que sea un monumento
a la glòria del arquitecto, es decir, a la suya."
(Citat a Museum núm. 164, 1989/4, pàg.
201-203).
(7) Recordem que, en el cas concret dels
arqueòlegs, el decret 231/1991 sobre les
intervencions arqueològiques (DOGC núm.
1518 del 15.11.1991), diu en l'article 10: 'les
despeses originades per treballs d'intervenció
arqueològica són a càrrec del beneficiari de
l'autorització, si bé el departament de Cultura
pot establir una línia d'ajuts per tal de donar
suporta aquestes intervencions". Us imagineu
un arquitecte pagant l'obra o un cirugia un
trasplant de cor? Per què l'administració no
assumeix el cost de les seves necessitats?
Cerdanyola, juliol de 1992

Orlando Barrial i Jové. Arqueòleg i membre
del Col·lectiu de Recerques Aqueoïògiques de
Cerdanyola (C.R.A.C.)

EL SENTIT ANDÍ DE L'ACOMPANYAMENT.
CRIAR-SE I DEIXAR-SE CRIAR
Grimaldo Rengifo Vàsquez
Al Col·loqui VIVRE AVEC LA TERRE, celebrat del dia 30 d'abril al 3 de maig d'enguany i
organitzat per l'Institut Interculturel de Montréal i ORFORD a la ciutat quebequesa de Montreal, es va exposar diferents ponències entre les que cal destacar la que ara us presentem.
Es tracta d'una extensa exposició sobre la manera de fer tradicional i d'entendre la relació
home-natura de la comunitat andina del Perú.
Iniciant-se amb el concepte de criar i de deixar-se criar, l'autor desenvolupa una argumentació
explicativa sobre aquesta manera de fer i de ser, i tota una crítica a l'anomenat model de
desenvolupament occidental.
L'autor ofereix una alternativa global i integral a la problemàtica andina seguint el model
tradicional desenvolupat pel poble andí durant mil. lenis, tot explicant-nos que des de fa dos
anys estan portant a terme una experiència d'educació i d'aprenentatge seguint aquests
ensenyaments.
At the meeting VIVRE AVEC LA TERRE, celebrated from April 30th. to May 3rd, this year and
organized, by the Institut Interculturel of Montreal i Oxford at Montreal, Quebec, they were
exposed different memoirs between them owe emphasize the one we now show you.
It is around a wide commentary regarding the traditional way to do and understand the
relationship man-nature at the andes community of Peru.
Beginning it with the concept of arise let arise themselves, the author develops an explaining
argumentation around thay way of be and do, and a whole critical analysis on the called
occidental model of developing.
The author offers a global and integral alternative to the andes problematical following the
traditional model developed by the andes people during decades ofcenturies, just elucidating
that since two years ago, is holding an apprenticeship and educational experience following
those tuitions.
En la kolokvo Vivre avec la Terre okazinta de la 30an de aprilo ĝis la 3a de majo ci-jare en
la kebekia urbo Montreal kaj organizita de la Interkultura Instituto de Montreal kaj ORFORD,
oni prezentis diversajn referdfojn el kiuj elstaris tiu kiun nun ni prezentas al vi.
Temas pri ampleksa informado pri la tradiciaj farmaniero kaj kompreno pri la rilato homonaturo en la Perua anda komunumo.
Enkondukante la koncepton kreiĝi kaj lasisin krei, la aŭtoroprezentas klarigan argumentadon
pri ĉi-tiu maniero fari kaj esti kaj plena kritiko al la evoluiga okcidenta modelo.
La aŭtoro proponas totalan kaj integran alternativon al la anda problemaro surbaze de la
tradicia modelo kiun la anda popolo uzis dum jarmiloj, kaj klarigas ke de antaŭ du jaroj ili
ekfunkciigis edukan kaj lernigan sperton lau tiuj instruoj.

INTRODUCCIÓ
Per a nosaltres, en el PRATEC (Projecte
Andí de Tecnologies Camperoles)

acompanyar és contribuir a que l'altre,
sigui cada cop més ell mateix i no algú
semblant a nosaltres. Es una criança que
compromet a la relació amb l'altre, a la

diversitat, no és el compromís cristià amb
el semblant, el pròxim per a fer-lo a
imatge i semblança d'un mateix. Criar és
continuar l'acte d'engendrament, en el
sentit que el fruit, que és una persona de
persones, s'expressi en la seva vida tal
com ell o ella és i no com voldria que fossin
els que el van engendrar. Criar és fer que
sorgeixi i s'expressi la diferència,
l'heterogeneïtat, la pluralitat.

na, de b comunitat natural o sallga i de la
comunitat de les deïtats o huacas que viuen
en el Pacha local; és el substrat on niua b
criança recíproca andina. En l'ayllu,
s'aprén a criar i a saber-se deixar criar
fent els rituals de reciprocitat intensa que
són l'ayni i la minka.

L'escenari d'aquesta criança recíproca de
l'ayllu és la chacra. En aquesta, la
comunitat humana no ha volgut romandre
Criarés comprometre's a noestandaritzar aliena a la re-creació de b vida natural i
ni homogeneitzar i organitzar la vida de s'ha compromès ritualment en la seva
ningú, sinó potenciar l'heterogeneïtat. densificació fent chacra. En ella, el sòl
Criar és obligar-se a no institucionalitzar natural esdevé sòl criat, l'aigua natural en
ni empresonar el flux de la vida, és evitar aigua criada, el clima en clima criat o
el dogma, el diccionari i l'administració microclima, les plantes en cultius, els
de les coses. Aliè a tota única veritat i a tot animals en criançes, i el paisatge natural
fonamentalisme, criar és fer que broti en paisatge agropecuari. La chacra es
quelcom que constitueix la fisiologia ínti- cronstrueix ritualment a sembbnça de b
natura, imita l'arquitectura natural i en el
ma, l'organicitat dels éssers vius.
fer chacra la comunitat humana re-crea
En la c r i a n ç a no hi ha objectes ni les seves relacions familiars densificant la
subjectes, ni desitjós desaforats per a vida de l'ayllu.
transformar l'altre. Es viu amb plaer l'aquí
i l'ara, perquè la criança és un cultiu a la Acompanyar a la cultura andina és afirpaciència, a la templànça, a viure el ritme mar l'ayllu i animar b vigorositat de les
de la natura i de la vida, perquè és chacras. D'aquí que en el PRATEC el
l'ambient que recrea i fecunda l'existència. nostre punt de partida tingui en compte
En la criança tots som equivalents: la aquella activitat humana que es constitueix
comunitat humana, la natura i les deïïats. com la cosa central de la vida camperob:
l'agricultura. Es a partir de la chacra que
s'entén
el sentit de diàleg entre la comunitat
Criar és un acte de diàleg, de criar i també
humana
i la comunitat natural. I és en la
de deixar-se criar. No és un acte unilateral
chacra
que
entenem la visió del món o
d'un home vers l'altre, ni de l'home vers
cosmovisió.
la natura, ni de les deïtats vers l'home. No
és un acte vers... sinó unritusde comunió,
en el que hom s'obre alacriança recíproca. Després de les aventures colonitzadores
Suposa obrir tots els porus per extremar la que donaren alè a la naixent modernitat
sensibilitat vers el missatge de l'altre, a occidental, les cultures originals del món,
permetre ésser corretgit a ser un mateix en particular l'andina, començaren a viure
en el diàleg amb l'altre. Deixar-se criar és dins de la tutela colonitzadora i per tant
un modus col·lectiu de vida aliè a tot dins del despullament i de l'etnocidi. Nou
individualisme, a tota supremacia d'algú de cada deu andins varen morir. Als que
sobre l'altre i a tot clixé social.
varen quedar se'ls hi va prohibir la recreació de la seva cultura, les seves deïtats,
Als Andes, aquest ambient de criança es i se'ls va desposseir d'allò que és central
viu en l'ayllu. L'ayllu és la gran família a la vida agropecuària andina: les seves
andina; és la unió de la comunitat huma- chacras. Aquesta situació no ha variat en

indianeïtat, sinó a la fortalesa de les
comunitats humanes, de la comunitat
natural i a les deïtats de les cultures
originals. Potencialitat que és fins i tot
reconeguda per institucions dels països
imperialistes. Al 1989, El Consell Nacional d'Investigacions de l'Acadèmia de
Ciència dels Estats Units, va publicar un
text
anomenat Lost Crops oftheIncas.En
Per a nosaltres, la descolonització no
aquest
text,de títol equívoc (Ni són cultius
significa pas una altra cosa més que ser
nosaltres mateixos desempallegant-nos solament Inques ni tampoc estan oblidats)
dels estigmes de la cultura invasora. Aquest poden apreciar els lectors no andins que,
procés no és pas nou, és part de la a 500 anys de la invasió europea,
resistència de les poblacions andines l'agricultura original continua. En aquest
contra els invasors. La descolonització text es donen a conèixer més de 50 espècies
andina no l'han d'inventar els intel·lectuals, vegetals, entre gra, arrels, tuberdes i
aquesta s'ha iniciat després de la invasió. fruites, que existeixen en els Andes d'avui
Té múltiples expressions, una de les quals dia, moltes de les quals són el sosteniment
és la persistència de l'agricultura i cultures de bona part de la humanitat.
andines com el modus de viure aquí als
Andes.
Viure la cultura andina es continuar una
vida d'equivalents. Sols existeix reciprocitat
Acompanyar aquest procés de entre equivalents i no entre qui es creuen
descolonització dins d'una actitud de superiors i estigmatitzen altres com a
criança recíproca, pels qui no tenen una inferiors. Aquesta equivalència sorgeix
vivència directa andina tot i que visquin de considerar tot el que existeix com a
als Andes requereix a l'hora des-aprendre persona, sigui l'aigua, la pedra, l'alpaca,
el que ens varen inculcar els colonitzadors, l'Apu Hualgayoc i els homes. Afiançar el
és a dir la cultura occidental moderna.
procés de descolonització és negar-se a
considerar a uns, éssers vius i a uns altres
inerts i sense vida, ja que una vegada
LA DESCOLONITZACIO
considerar uns, éssers superiors respecte
uns altres, el proper pas serà justificar el
És viure la cultura d'un mateix; és una domini d'uns per altres.
actitud de negar-se a viure l'homogeneïtat,
és evitar ésser semblant al colonitzador, Descolonitzar és negar-se a dominar la
és eludir el monoteisme i la creença en un natura en nom del progrés i convertir-la
Déu únic i en una única veritat. Es viure en un medi poblat d'objectes tecnològics
plenament la seva cultura criant altres que en molts països industrialitzats és la
cultures i deixant-se criar per elles. Es llar permanent dels seus habitants. Hàbitat
deixar buida dins de la cosa andina la artificial en el que ja no és possible amagar
cultura invasora i estar obert a l'intercanvi l'enorme escombraria que existeix a la
cultural amb totes les cultures del món.
rebotiga i que és produïda per aquest
modus de domini de la vida natural.
Si amb cinc segles de colonització
existeixen les cultures nadiues, això no ha Descolonitzar és negar l'actual distribució
der ser atribuït a la debilitat dels de la riquesa del planeta i evitar que la
colonitzadors que ho varen tenir tot al seu proporció entre la despesa energètica
favor, ni a uns quants defensors de la mitjana de l'habitant dels països
el substancial a prop de 500 anys de
l'arribada dels europeus. Quin sentit té a
finals del segle vint i en un ambient de
clara opressió colonial l'acompanyament
de la cultura andina, el respecte a l'altre,
si al mateix temps, no és té una clara i
decidida opció per la descolonització?

industrialitzats respecte al no industrialitzat
sigui tant com l'informe Global 200, és a
dir24:1 El fet que el 60% dels recursos del
món sigui utilitzat pel 10% de la població
dels països altament industrialitzats (Estats
Units i Europa Occidental) és l'evidència
que vivim el procés contemporani de
colonització d'un modus inhumà i
antinatural.
La descolonització implica continuar
afirmant-se en el modus de vida camperol,
que uneixi producció i consum, que respecti
l'harmoniositat natural i que sigui aquesta
el modus de viure en el plantea. Avui dia
gràcies a aquests modus de vida tenim en
els Andes una de les majors reserves de
biodiversitat al món. Especialistes en
agricultura andina reunits el novembre
de 1991, en l'Institut d'Investigacions
Agropecuàries del Perú, han advertit
l'existència actual de prop de vint mil
ecotipus de plantes domesticades andines.
Descolonitzar és vigoritzar el modus de
viure als Andes i de totes les cultures del
món. Des de començaments del segle XIX
existeixen nombrosos intents de convertir
la comunitat camperola en un conjunt de
propietaris lliures, és a dir de fer-la
desaparèixer. Tanmateix en els darrers
30 anys, el nombre de comunitats ha
augmentat de tres mil a cinc mil. La
comunitat ha vist desaparèixer la propietat
latifundista i avui dia assisteix a la lenta
desintegració de les empreses creades
per la reforma agrària de la dècada dels
anys setanta.
La propietat latifundista va fer desaparèixer
de l'altiplà andí el bestiar nadiu i
l'agricultura d'aquesta zona, convertintla en enormes praderies. Es va constrenyir
de manera molt severa l'espai agrícola
d'aquestes zones en favor d'una
ramaderia empresarial. La descolonització
d'aquestes àrees, pel procés de
comunalització en marxa, està significant
en l'actualitat la recuperació de la puna i

la jalca per a l'agricultura i l'ampliació de
lescriances nadiues. Amb això la quantia
de b producció agropecuària s'incrementa
i es densifica la població humana en
l'àrea altiplànica.

modernització, causa problemes a la
recreació saludable de la vida andina. En
molts llocs, la promoció dels agroquímics
de la revolució verda ha portat problemes
a la salut humana i natural. Les propietats
i plantacions, pretenent homogeneïtzar la
Descolonitzar és posar en qüestió les vida agrícola andina destruiren moltes de
nocions de progrés, velocitat i eficiència, les infrastructures andines, canals de rec,
com a indicadors del benestar del plane- sistemes de drenatge, que hi havien als
ta. Aquestes nocions associades a la Andes. El mercat internacional d'aliments
revolució industrial porten implícit la promogut pels països imperialistes i
modificació de la natura per l'home, assumit dòcilment pels governs oficials,
entenent el progrés com la sensació del dificulta la vida andina: col·loca aliments
canvi del que hi ha per quelcom millor, artificialment barats en els països no
menys imperfecte, més veloç i més exacte. industrialitzats desalentant la producció
El resultat d'aquest modus de viure en el local.
món, no és sols l'agreujament de les
injustícies entre els homes, sinó un modus El 90% de la superfície cultivable en el país
injust de tractar la natura a punt de posar segueix en mans del 10% d'unitats
en qüestió la vida mateixa en ella.
agropecuàries comercials (més de10has.).
En el Perú existeix tot i la reforma agrària,
una
de les distribucions més injustes de la
Descolonitzar és criar sòls a partir dels
sòls naturals per a fer chacras. És criar superfície cultivable. Els camperols
l'aigua, les plantes, els animals. És conti- constituint el 90% de les unitats
nuar creant la vida. En els Andes del Perú agropecuàries tenen accés a un 10% de la
existeixen més d'un milió i mig de llames superfície predial cultivable.
i dos milions i mig d'alpaques.
Al Perú, el 25% de la superfície de conreu
Si el darrer significat de la descolonització de regadiu a la serra es destina per a
és ésser nosaltres mateixos, continuar la cultius de pastures per a l'alimentació del
festa a la Pachamama i a les huacas, és bestiar vacu lleter, en comptes de destinar
seguir éssent andí. I és que la terra als aquestes àrees afavorides pel conreu de
Andes és sagrada, no és deixa blat de moro, patates i fesols. Se sap que
medir,quantificar i estandaritzar, sols es és molt més eficient energèticament parlant
deixa abraçar, dialogar, compartir. La produir aliments per al consum directe de
natura andina i tota la vida no s'han a població que produir pastures pel al
alienat a la cultura invasora. Han seguit jestiar, i encara més en una situació com
sent el que són, incorporant a la seva la peruana que té més de cinc milions
chacra i al seu panteó els cultius, criances d'habitants en situació de fam crònica.
i déus portats d'altres cultures originals
pels invasors dins de la cosmovisió andina. Importants superfícies de regadiu en les
Així des de l'inici, la descolonització va valls de la costa són cultivades amb arròs,
ser tasca de tot andí.
conreu que necessita cinc vegades més
aigua que el blat de moro associat a fesols
i carabasses. El conreu de l'arròs a les
EXPRESSIONS DE LA COLONITZACIÓ.
valls de la costa marítima, no solament
significa una enorme despesa d'aigua
Nogensmenys, la invasió com tota empre- respecte al que podrien fer cultius nadius,
sa colonitzadora i la seva versió actual: la sinó la disminució de la superfície de rec,

lo marginació de poblacions de camperols
pobres d'aquest recurs i la degradació
d'aquestes terres per efectes de la salinitat
en la part més baixa de les valls. Les grans
i costoses preses construïdes en les
capçaleres de les valls no han resolt el
problema ans el contrari l'han agreujat.

majoria han estat criats. La superfície
"andenada" en el Perú és aproximadament
d'un milió d'hectàrees. Per a una cultura
de la criança, si fa falta quelcom, es cria.
El mateix succeeix amb l'aigua.
Un altre argument colonial és que
l'alimentació d'un poble resideix en la
quantitat de llet que pren. Això ha portat
a promoure la criança de bestiar vacú en
les millors terres de les valls interandines,
desplaçant el conreu del blat de moro i
associats per a substituir-lo per pastures
exòtiques que creixen en condicions de
sòls de regadiu. Això ha significat el
decreixement notable de la producció
d'aliments de consum directe per a fa
població.

Tots els estudis fets sobre l'eficiència sobre
l'ús de les praderies nadiues andines
mostren que els comèlids, respecte a ovins
i vacuns, són superiors en la producció de
fibra i de carn. Tanmateix en els Andes
tenim més vacuns que camèlids. No es
tracta pas que demà mateix desapareguin
vovins i vacuns, però al menys que
aconsegueixin una paritat numèrica, essent
el desitjable en una situació de fam
generalitzada
que
existeixin
proporcionalment més alpaques i llames. Quan es varen introduir els pesticides als
Andes del Perú, l'argument va ser la
Hi ha una idea generalitzada en els pèrdua de les collites per danys causats
ambients oficials. Es diu que els sòls andins per plagues i malalties. Es va calcular fa
són escassos i pobres. El diagnòstic oficial pèrdua aleshores fa quaranta anys, en un
segons l'Oficina Nacional d'Evaluacióde 10% del total de la collita. Es deia que fa
Recursos Naturals no diu, que, en el millor solució per aquesta merma del 10% era
dels casos ens limitaríem a cultivarel 5,9% l'aplicació massiva de verins. Avui dia les
mentre que la mitjana mundial és el 25%. pèrdues són al voltant del 40% com a
Amb aquestes dades s'argumenta que la mitjana i existeixen llocs on no es cultiva si
vocació de desenvolupament hauria no es fan servir dosis molt altes
d'estar en un altre sector econòmic d'agroquímics.
(mineria, turisme, pesca,...). Aquestes
valoracions que es fan amb unitats de Després de la segona postguerra euromesura de la tradició agrícola occidental pea, els organismes internacionals de
prescindeixen de la cultura agrícola cooperació consideraren pertinent
nadiua. Els que vivim als Andes sabem promoure el desenvolupament de les àrees
que els sòls agrícoles no han estat rurals dels països no industrialitzats. Una
precisament un do de la natura. En la seva de les creacions internacionals que va

comptar amb el recolzament decidit dels
Estats Units fou el Servei Cooperatiu
Interamericà de Producció d'Aliments
(S.C.I.P.A.J. Aquest programa es va
desenvolupar en molts països
llatinoamericans amb l'objectiu d'elevar
la producció i productivitat rural, i la per
cert, la quantia d'aliments. En aquells
anys, pels Estats Units el comerç d'aliments
era de poca significació en la seva balança
comercial. A quatre dècades d'aplicació
decidida de successius programes
d'assistència tècnica, el resultat és
desencoratjador pels nostres països: escàs
increment de la producció i productivitat
rural en la petita agricultura, increment
desmesurat de la importació d'aliments i
fam en els estrats pobres. En aquest mateix
període, el comerç mundial d'aliments
dels Estats Units es va incrementar
notablement. En 1970 les seves
exportacions eren de l'ordre dels 7.0
milers de milions de dòlars. El 1980 era
de l'ordre del 41.0. l'ajut alimentàri
expressat com a percentatge del total
d'aportacions alimentàries va ser en el
període 55-59 de l'ordre del 39%. En
1980 fou del 3%. Així doncs mentre uns
van arribar a tenir la suficiència
alimentària, es varen desenvolupar,
mentre altres, varen incrementar la seva
fam, ampliaren la seva dependència,
aguditzaren la seva situació de coloniatge.

de la humanitat. Desenvolupament
s'utilitzava pera mesurar el grau de corves
dels camins, a les jugades d'escacs, etc...
i no pas un modus de viure les relacions
entre soocietat i natura.
és la nostra generació la generació del
desenvolupament
i
del
subdesenvolupament molt a to amb els
afanys de contenció del comunisme, en
mig del que el món va conèixer com la
guerra freda, i que no ha estat altre que
els
afanys
contemporanis
d'homogeneïtzació del planeta per part
del capital.
Des d'aquesta data, els països de cultura
original, per tenir menys escoles, menys
hospitals, menys tractors i menys enginyers
foren catalogats de subdesenvolupats. Es
va imposar aleshores la necessitat
d'institucionalitzar el desenvolupament.
No va comptar per això les múltiples
formes de benestar que existeixen en cada
poble, i el modus com cadascú se sent bé.
L'important era tenir una unitat de mesura
que advertís a cadascú el què era sentirse bé o sigui desenvolupat, i que el concepte
fos assumit per tots.
*

Fet l'anunci per Truman, es va posar en
marxa la maquinària de la
institucionalització del desenvolupament.
Un modus de desaparèixer les diferències
i la complexitat de les definicions de
L'EMPRESA COLONITZADORA DEL benestar local és si es tenen conceptes
DESENVOLUPAMENT.
compartits. Si tots entenem semblant
paraula per igual significat està garantida
Abans que el president dels EE.UU. Harry a reproducció. El que va suposar
Truman dividís el món en desenvolupats i
'elaboració d'un diccionari del
subdesenvolupats el gener del 1949 i desenvolupament i els manuals de difusió
llancés el seu temerari nou programa, els corresponents. Aquests manuals encara
nostres pares coneixien països diferents, existeixen en les oficines de planificació
uns més al nord, altres més al sud, uns de molts països.
amb més fàbriques que els altres, etc. Es
parlava de països diferents, i no pas Les concepcions sobre progrés, benestar i
desenvolupats i subdesenvolupats. No desenvolupament definits perlamodernitat
existia el concepte de desenvolupament occidental varen ésser inventats per a la
com a única unitat de mesura del benestar finalitat suggerida per Truman per saberuts

investigadors de les agències
internacionals de cooperació al
desenvolupament que es varen crear per
a semblants propòsits. Aquests
preconceptes varen ésser introduïts per
les
novíssimes
agències
del
desenvolupament en els països no
desenvolupats a través de l'escola, la
parròquia, l'exèrcit, els mitjans de
comunicació, les agències no
governamentals, l'estat, les universitats,
els experts internacionals, les beques, etc...
Tots els mitjans oficials dels països no

industrialitzats varen entrar en semblant
aventura.
Molt aviat l'acceptació de l'esmentada
terminologia es va generalitzar en els
mitjans oficials dels països no
industrialitzats, de manera que existeix un
substracte ideològic que facilita cortsensus
i en particular la cooperació de la població
beneficiada. Avui dia, i cadascú a la seva
manera, es sol·licita progrés i
desenvolupament. Es demanat per les
classes mitjanes dels països no
industrialitzats, els seus governants i
ballarins de samba brasileira. La resta del
pla: una mica dediner, mètode i "insumos"
és tasca del Banc Mundial i del F.M.I. Com
diuen, el desenvolupament es va convertir
en una obligació per a uns i en un deure
per a uns altres.
A finals de la dècada dels 60, o sigui
només deu anys després, es podrien ja
veure els signes de cansament de tal
proposta, al menys en els països no
industrialitzats.
Els que ja tenien es varen fer més rics i
l'esquerda amb els pobres es va fer més
fonda. La modernització dels països va
ser incompleta i defectuosa. Es va portar
la tecnologia i els aparells i certa sapiença
modernitzant. El que es va fer amb això,
com diuen els sociòlegcs, és incrementar
la dependència.
La dècada dels 70 i dels 80 varen ser els
anys de les reinvencions del concepte de
desenvolupament. Se li va afegir una
infinitat de sufixos i de prefixos per veure
si funcionava. Avui dia, molt pocs creuen
que tal teoria amb tots els seus arguments
i els seus programes produeixi un benestar
als pobres del planeta. Al contrari, en
aquestes dècades va augmentar el poder
dels rics dels països industrialitzats i no
industrialitzats. Per als països
industrialitzats el desenvolupament ha estat
un bon negoci. En aquests anys han

aconseguit ésser autosuficients, U.R.S.S.
augmentaren les seves vendes de
"insumos" per a l'agricultura i el comerç Tanmateix Hi ha molt poca gent que pensi
d'aliments vers els països no que tal propòsit sigui possible. Una nova
industrialitzats, i poden mercadejant en- realitat abans no apreciada en la seva
tre ells, resoldre els seus problemes, cosa veritable dimensió s'ha fet present: la
que en els països no industrialitzats no ha contaminació del planeta que ha fet veure
succeït pas.
que semblant propòsit es inviable si es
tracta del benestar global. Extendre el
La institucionalització del desenvolupa- desgast d'energia que avui dia produeix
ment ha quedat com una proposta ideolò- el ciutadà mitjana dels països industrialigica sense major contingut. En nombrosos tzats a la resta de planeta, no és pas
llocs dels Andes on,s'ha assajat el desen- possible, si no és a costa d'acabar amb els
volupament queden restes, vestigis, de recursos i danyar seriosament la Biosfera.
locals, canals, "banaderos", cuines millo- Tot i això, i des dels països centrals del
rades, clubs, sanitaris, fàbriques, etc... El capital, s'alimenta aquesta il·lusió i en
que ha donat lloc a l'encunyament de la l'actualitat hi ha una quantitat impressiofrase: arqueologia del desenvolupament. nant de països que estan practicant el que
es coneix com ajustament estructural per
Enfront d'aquesta situació i associat a a no perdre el carro de la història i inserirl'enfonsament dels països socialistes, el se dinàmicament en un nou període
capital ha llençat una nova ofensiva: res- d'hegemonia del capital liderat pels païcatar el que queda de desig de progrés sos capitalistes. Des de les àrees de cultura
per a rellançar la idea del benestar via el original sabem que el que succeeix són
mercat, tenint com a teló de fons una nova noves estratègies de manteniment del camodernitat i la tercera revolució indus- ràcter colonial i del que es tracta aquí és
trial. La propsta neolliberal ha sorgit o de vigoritzar el procés de descolonització
resorgit amb nous arguments, cridant emprés per les cultures nadiues.
l'atenció als països no industrialitzats sobre les falles comeses sobre els ajustaments de les seves economies, mostrant els ALGUNES
IDEES
SOBRE
exemples de les coses que han passat en L'ACOMPANYAMENT
el sudest asiàtic i a Xile, i seduint els nous
països que, prenent com a bandera Si la vida andina és un titual a la rel'etnico-cultural, s'han després de la creació quotidiana de la vida, tot procés

legítim d'acompanyament ha de tenir com
a centre d'enteniment la relació de diàleg
i de reciprocitat familiar entre les tres
comunitats de vida als Andes: la comunitat humana o de "runas"; la comunitat
natural o sallga, i la comunitat de deïïats
o huacas. L' ayllu són les relacions de
parentiu que existeixen entre aquestes
col·lectivitats que resideixen en el "pacha"
o món local andí. Acompanyar a ayllu és
ésser part d'aquest grup parental ja que
allí és on té sentit el criar i el deixar-se
criar.
RECUPERAR ELS CAMINS I LA CULTURA
DE LA DIVERSITAT DE LLAVORS
L'erosió cultural és un dels signes visibles
del procés colonitzador. Molta llavor nadiua de conreus, muntanyes i criances s se
n'ha anat de les xacras. AL procés de
desintegració dels ayllus, l'ha seguit la
desestructuració de la vida agrícola i en
particular la circulació folgada de coneixements i de les llavors entre ayllus.
Però l'erosió, com tot procés presenta
caràcters i intensitats diferents a cada lloc,
la qual cosa permet trobar en una zona la
saviesa perduda en una altra. Els camperols mai diuen queuna llavor sen'ha anat,
sinó que s'ha perdut. La idea aleshores és
acompanyar en el retorn de les llavors a
les xacres. Però una llavor requereix per a
estar còmoda un ambient que sigui saludable, el que equival a rescatar no sols les
llavors sinó la salut de les xacres.
En aquest sentit, recuperar la biodiversitat
agrícola és un imperatiu pera tot programa
d'acompanyament. L'avantatge de la zona
andina és que aquesta biodiversitat existeix
però dispersa en l'àrea. La lliçó aleshores
és que l'acció ha de ser regional i panandina encara que si un projecte es treballi en una zona definida, ja que difícilment una zona pot recuperar-se amb el
bagatge genètic que aquesta àrea sola té.

Hi ha la necessitat d'intercanvis entre
zones i sortir dels termes estrets de la
comunitat. Aleshores, és en el marc del
grup ètnic que cobra sentit vigoritzar la
diversitat.
Tanmateix, aquests intercanvis no es poden fer de manera mecànica. Cada llavor
té el seu propi circuit i no pas tota llavor es
desenvolupa en qualsevol ecologia. És
per això que els camperols coneixen que
un tipus de varietat de blat de moro ha de
ser recol.lectada en un lloc i no pas en un
altre perquè creixi la seva xacra, contràriament l'esforç resulta poc significatiu.
Moltes vegades hem trobat tècnics que
han tret una llavor d'una zona per experimentar la seva adaptació en una altra
zona amb l'objectiu de difondre-la als
camperols d'una altra localitat. Sense
negar els esforços que es fan en aquest
sentit ens sembla important assenyalar
que no solament es tracta de la llavor, sinó
de recuperar la cultura d'aquesta llavor.
Això vol dir conèixer les relacions
d'aquesta llavor amb les altres col·lectivitats
i veure el grau de sintonia que té amb cert
tipus de sòls, de climes, d'aigua, amb el
tracta humà, amb les seves festes. Es tracte
de conèixer la deïtat d'aquestes llavors i
el seu cicle vital de brotada, desenvolupament, engendrament i descans. Una sintonia fructífera produeix més vida i b
xacra es re-crea. Aquest és el sentit de
com entenem l'expressió: cultura de la
llavor.
Moltes vegades els camperols se n 'adonen
que una llavor d'un cert lloc no s'acostuma
a les seves xacres, tot i que per a uns ulls
aliens existeixi una correspondència
ecològica entre el lloc d'origen de la llavor
i la xacra del camperol. Només fa fulles,
no produeix... la planta ens està dient que
no és el seu clima. Aquestes frases dels
camperols ens fan veure que les llavors
tenen els seus propis circuits de circulació
entre els ayllus. De tal manera que la

criança no resulta pas una qüestió mecànica, de portar una llavor per més nadiua
que sigui a una altra zona, sinó un modus
de conèixer els gustos i la sintonia d'un
cultiu així com el camí i el modus de com
transita en un ayllu i entre ayllus veïns.
La sintonia d'una manera de cultivar amb
una altra col·lectivitat viva, com poden ser
els sòls, no és pas una cosa que es doni als
Andes. Els sòls andins en la seva majoria
han estat criats i no són solament dons de
la natura. La terrasseria andina, que al
Perú sobrepassa el milió d'hectàrees ha
estat una recreació humana. Al criar els
sòls, es cria l'aigua, es re-cria el microclima pre-existent i amb tot això el paisatge
també resulta re-creat. La sintonia andina
és doncs també una cosa que es re-crea
en a xacra. L'experiència andina ens
mostra que la cultura de la llavor es
confon amb la cultura de la xacra, i que si
bé es pot entrar per un factor de producció
com dieuen els economistes, pel camperol
la idea és fer xacra.
Aquest procés ha d'estar fet sota modali-

tats d'experimentació camperola. Els
camperols sempre estan experimentant,
només que aquest treball de prova i
d'adopció de noves varietats es fa sota
formes pròpies i com a part del procés
agrícola. No constitueix pas una activitat
separada de la vida camperola, és a dir,
no es fan xacres experimentals en terrenys
especials i amb un únic cultiu. La llavor
nova es va provant de mica en mica i en
procés de familiarització amb el conjunt
de conreus. Si el procés inical és favorable aquest continua fins que el nou conreu
forma part de la xacra.
Per altra banda, la divulgació de resultats
no té pas el formalisme dels mètodes
d'extensió. Així com les llavors tenen els
seus camins de circulació, els coneixements sobre les tècniques que suposa
l'adopció del nou conreu també tenen els
seus propis medis de difusió. Algunes
vegades, el camperol les aprèn en la
xacrad'un altre camperol amb qui li uneix
relacions de parentiu o companyonia o
perquè és part del grup de reciprocitat
regular (per exemple la minga). Una ve-

gada està en la seva xacra el coneixement après es sotmet a un procés de
proves d'acord a les circumstàncies de la
seva nova llar.

val a dir que no sols és qüestió de conèixer
de com es fa una andana, sinó d'estar en
capacitat de poder-ho fer, i això varia de
família en família.

Les modalitats de difusió dels coneixements entre camperols és poc coneguda
en l'ambient dels projectes. S'intueix que
hi ha un sistema cognoscitiu andí que fa
possible la re-creació dels coneixements
per a viure en el medi rural, però no se'l
coneix. L'escola no compleix pas amb
aquesta tasca i no existeix un altre tipus
institucionalitzat que intervingui en aquest
tipus de circulació de coneixements. Aquest
sistema ocult de transmissió de coneixements és el que avui dia funciona de
manera eficaç en la propagació de notícies, en la circulació de coneixements i en
l'adopció de tecnologies.

En segon lloc existeixen teixits en les relacions humanes (grups d'ayni, minga,
compares, etc...) en els que es difon un
coneixement conegut. Aquests grups humans es constitueixen al llarg de la vida,
i sense arribar a ser estructures institucionalitzades que funcionen de manera
permanent, s'activen per a cert tipus
d'activitats. El grup de la minga és per
exemple un grup que es forma per a
treballs agrícoles i d'altres, quan les circumstàncies ho requereixen. En els processos de difusió de coneixements s'ha de
respectar aquests modus d'agrupament
humà existents i no crear-ne artificialment
d'altres. En altres casos el grup serà la
comunitat o grups de comunitats, en altres
serà la família. El que equival a no aferrar-se a models organitzatius externs ni
tampoc a formes internes que funcionen
per a un propòsit però no pas per a tots.

Del poc que es coneix d'aquest sistema
ocult resalten alguns aspectes. En primer
lloc el camperol no ensenya el seu coneixement sinó que el mostra. L'ensenyar
suposa la codificació i l'estandarització
del coneixement, assumint que qui ensenya coneix el tot o gran part d'aquest
coneixement. Donada la diversitat ecològica i la pluralitat de xacres camperoles,
no existeix als Andes un coneixement que
pugui ésser repetit. No té sentit la normativitat perquè no hi ha homogeneïtat entre
xacres i modus de fer agricultura. El que
sap més és perquè ha viscut més i no
perquè hagi estudiat agricultura. En aquest
context a ningú se li acut dir que s'ha de
fer una activitat concreta. El camperol
mostra el que ell sap fer; cadascú al seu
torn farà el que li correspongui.
En aquest modus heterogeni de fer les
coses, no tenen sentit els manuals ni els
promotors camperols que ensenyen altres
camperols. Tampoc cal esperar efectes
homogenis i ràpids en la re-creació de
coneixements, ja que cada família passa
per una circumstància particular que permet que una pràctica pugui ser feta o no,

En tercer lloc una innovació passa a un
altre camperol, i ho reiterem, per un procés
de prova o d'experimentació fins que
s'incorpora de manera definitiva en la
seva xacra. Les adopcions camperoles
tenen els seus terminis i les seves maneres
de fer les coses. Aquest procés ensenya
que les quantitats de llavors per exemple
són petites a l'inici del procés i gairebé
sempre els llocs són els horts o certes
xacres en les que els camperols observen
de manera rigurosa l'evolució d'un cultiu
o d'una criança. D'acord al modus de
com es comporta el cultiu el proper cicle
ha d'ocupar un lloc i una escala de sembra distinta, i així successivament fins que
consideren que el cultiu s'ha ensenyat en
la seva xacra.
En aquest procés cobra especial importànca el treball de la dona. Dins de la
divisió de treballs per gèneres hi ha una

complementarietat tal que fa que l'home
s'ocupi d'unes activitats, mentre ella se
n'ocupa d'unes altres. L'home s'ocupa de
les relacions amb l'exterior, mentre que
ella cuida de les relacions dins de la
comunitat, i en aquest rol vetlla pels processos de costum de noves criances i cultius en les seves xacres. Ella també observa
l'evolució de les adopcions de nous membres de l'horta i en la xacra camperola. La
qual cosa significa que en les accions
d'acompanyament s'ha de treballar amb
tota la família, amb l'ayllu, i no solament
amb qui, entre d'altres funcions, té el de
servir d'enllaç extern. Tampoc es tracta
per oposició d'accentuar un treball diferent al de la dona per incorporar la dona
al procés de desenvolupament..., ja que
la dona és part íntima de l'ayllu.
En quart lloc, aquest procés reubica el
paper dels tècnics amb la seva relació
amb el camperol, i d'una relació de jerarquia i de dominació, els ubica en un rol
d'acompanyants. Aquí no es tracta pas
d'idear un camí; els propis camins ja hi
són, el que cal fer és saber ubicar-s'hi.
Tampoc es tracta que el tècnic no tingui res
a fer dins d'aquest modus nou de fer les
coses, sinó que modifica el seu rol tradicional ja que es conduïda pels camperols
i no pas des de la institució.

de l'arròs per un altre de diversificat, no
només portaria avantatges ecològiques
per la reducció de la salinitat de les parts
baixes de les valls costaneres andines,
sinó que al reduir el consum d'aigua per
hectàrea s'incrementaria l'àrea de collita
i el volum de producció global.
En l'aspecte pecuari l'èmfasi s'ha de
posar en la promoció de camèlids. Cal
insistir en aquest aspecte que l'important
és la cultura dels camèlids, i no pas tant
l'alpaca o bé la llama en si, val a dir que
aquest procés ha d'accentuar
l'aprenentatge no només de les tècniques
de criança, sinó de la relació familiar que
existeix entre criador i camèlid, el coneixement de les pastures, i el de la vida
religiosa associada a aquesta criança.
RECUPERAR LA SALUT DEL PAISATGE

El paisatge agrícola guarda una harmoniositatamb el paisatge natural ja que hi
ha una relació íntima entre la diversitat de
la natura i la variabilitat agrícola. La
comunitat humana no ha pas inventat i
creat les espècies, sinó que les ha re-creat
a partir de la diversistat natural existent.
En la cosmovisió andina la vida ha estat
allí des de sempre, essent el paper de la
comunitat humana sintonitzar-se amb la
La idea que hi ha al darrera del recolza- crianza que la natura fa perquè aquesta
ment a la diversitat i de la recuperació de vida variable continuí. Aquest és el sentit
les llavors, és la de vigoritzar la vida dins de l'agricultura: no negar la natura sinó
de les xacres camperoles retornant la seva imitar-la.
salut i plenitut productiva així com la
comunitat humana involucrada dins d'ella. La vigorització de la biodiversitat agrícola
Això a més a més suposa que els campe- és quelcom íntimament associat a la dirols recuperin les xacres de les valls irri- versitat de la natura. Aquest paisatge
gades que varen ser camps de blat de natural està constituït de pastures ubicamoro a les que varen tenir accés en des principalment en la sallga, les munl'època autònoma. Aquesta recuperació tanyes de distribució irregular en tota la
permetria a més a més un cert desassossec regió, així com les aigües i els sòls.
de l'actual pressió sobre les terres de les
vessants, la recuperació dels ecosistemes Aquest paisatge ha estat també deterioper aquesta via seria més ràpida del que rat. En els Apus, que amb serralades saactualment succeeix. El canvi del sistema grades, existien llocs d'adoració, llocs

d'alta densitat ritual, que varen ser destruïts pels extirpadors d'idolatries per a
posar en el seu lloc creus cristanes. Les
muntanyes i boscos han sofert una tala
indiscriminada i la fusta va anar a parar
a les mines, els ferrocarrils o simplement
destruïda per ampliar les fites de les plantacions colonials. Amb la destrucció de la
muntanya es varen destruir les fonts
d'aigua, es varen erosionar els sòls, s'en
va anar molta de la fauna animal que els
poblava. La vida es va mermar de manera
notable. Es tracta doncs de tomar a recuperar la vida natural andina.
Les pastures dels prats, cobreixen significatives àrees en la puna andina, tanmateix han merescut poc interès en el seu
coneixement. L'accent de la modernització ha estat en l'aprenentatge i la promoció
de pastures cultivades en les valls irrigades, que no pas en el saber sobre la
variabilitat de pastures altoandines i la
seva relació amb el coneixement andí i les
modalitats de pasturatge.
Als Andes l'arbre és anomenat muntanya,
sigui quina sigui l'espècie que es mencioni, i la seva agrupació: muntanyes.
Aquestes muntanyes són diverses i la seva
vocació és la de viure en associació multivarietal agrupant-se en famílies segons
les condicions ecològiques de cada zona.
Els garrofers, per exemple, són típics de la
costa; en la yunga seca hi ha muntanyes
de cactàcees; a les vessants de la vall de
Cjamarca, al nord del Perú hi ha muntanyes de "hualangos", etc. En aquestes
muntanyes a més a més conviuen tota
mena de vida: animal, d'aigües i de sòls.
En la cosmovisió andina les muntanyes
pertanyen a les déïetats tutelars simbolitzades en serralades d'imponent aspecte,
de manera que si la comunitat humana vol
accedir als seus fruits ha de demanar
permís a aquestes deïïats.
El saber de les muntanyes andines és
pobre. D'igual manera que en les pastu-

res, la industrialització va induir a la
sembra indiscriminada d'espècies exòtiques amb l'argument de l'equilibri ecològic. Avui dia se sap que en les vessants
seques dels Andes, moltes d'aquestes espècies han originat l'efecte contrari del
que es buscava. Però tantameix aquesta
tasca va distreure l'atenció dels investigadors que no varen tenir els recursos per
a un coneixement adequat de la muntanya ni del saber del camperol associat a la
seva criança.
La urgència de diversificar i de densificar
la muntanya que no sols està composada
d'arbres sinó de matolls i d'herbes, es fa
necessari per l'aspecte despullat que
presenten moltes vessants andines i les
terres costaneres. La muntanya és
l'estructura basal de la natura andina i la
seva vigorització està associada a la tonificació de la vida agrícola, en particular
en aquelles zones d'agricultura de secà.
Les experiències s'han orientat, fins ara,
vers la reforestació tipus boscos monoespecífics i amb plantes exòtiques i molt poc
a la recuperació de la muntanya. Del
100% de l'àrea reforestada, el 85% s'ha
fet amb eucaliptus i pi. Aquesta tendència
comença a sofrir variacions amb la incorporació de plantes nadiues en els programes de reforestació, però el model segueix essent l'arbre i no pas tota l'estructura
vegetal, en la qual són importants també
els matolls i les herbes. En aquest sentit cal
imitar el que fan els camperols en les
hortes i algunes xacres, on es nota una
diversitat de plantes i associacions de tot
gènere que donen un microclima particular
al cultiu. La muntanya no és pas una
comunitat vegetal que es cria sola, sinó
que tot sovint forma part de la criança de
Ia xacra. En aquest sentit el punt d'entrada
en la vigorització del paisatge ha de ser al
mateix temps que el paisatge natural, la
xacra camperola.
En la xacra, l'aigua juga un paper clau.

No es tracta solament de protegir l'existent,
sinó de criar aigua. Una major cobertura
vegetal significa més aigua per
l'ecosistema i per l'agricultura. Per tant
l'agricultura com les altres activitats han
de fer un ús eficient de l'aigua.
El paisatge natural i l'agropecuari ha de
ser harmoniós. Així com vessants sense
cobertura vegetal provoquen efectes erosionadors i dificultats agrícoles en tota la
conca; d'igual manera, cultius com l'arròs
en la costa i pastures en el pis de les valls
són contraris a un ús equilibrat del conjunt
de la vessant, com ho són de contraris, l'ús
de terres de la sallca amb vocació agrícola per a rodals amb fins industrials. Una
reestructuració del patró productiu de les
valls és consubstancial a un millorament
del paisatge agropecuari i natural.
CRIANÇA ANDINA EN EL MÓN OFICIAL:
DES APRENDRE OCCIDENT MODERN
CONEIXENT LES SEVES ARRELS.
La frase des-aprendre li devem a Ghandi,
el qual referint-se al darrer sentit de la
llibertat de l'Índia, deia que el que cal fer
és: des-aprendre el que ens varen inculcar
els colonitzadors.
En la regió andina, com en moltes parts
del planeta, els tècnics estan preparats
per ensenyar i no pas per aprendre dels
camperols. El sistema educatiu no solament
allunya el professional de les arrels de la
cultura andina, sinó que indueix a despreciar-la i a negar-la. Un jove, així
format, per arrels camperoles que tingui,
es dedica al camp per a transformar-lo a
imatge i semblança del que ha vist als
laboratoris i camps d'investigació. La
natura andina i la vida camperola, li és
hostil per la seva heterogeneïtat i tracta
per tots els medis de promoure la seva
homogeneïtzació i standarització. Les eines per a propiciar aquest canvi se li
inculquen en el sistema educatiu i la mo-

dernització fa possible que compti amb
les eines per a materialitzar els seus propòsits. L'educació fa d'ell un instrument de
la cultura occidental moderna.

nològica i adopció camperola, i en el que
va de segle hem assistit a una varietat de
sistemes d'extensió, tots ells privilegiant la
relació tècnic-camperol.

L'accent en els programes oficials
d'extensió agropecuària ha privilegiat la
relació tècnic camperol més que la vinculació entre els propis camperols. I no
podria ser pas d'una altra manera. La
modernització porta implícit la traslació
de paquets tecnològics que funcionen en
centres experimentals i finques models
vers les xacres dels camperols. El tècnic fa
possible aquest vincle entre innovació tec-

Tanmateix, els seus resultats han estat
precaris i de curta durada, tant pel contingut de la innovació proposada (que ara es
criticada d'antiecològica) com els mètodes en si mateixos. Ara s'està intentant
canviar el contingut del paquet, però el
mètode continua de manera similar. Encara que als mètodes d'investigació i
d'extensió se'ls hi hagi afegit la paraula
participatiu, el resultat no ha pas variat.
Segueix essent una relació que distingeix
entre algú que sap i un altre que aprèn i
els camperols fins ara no entenen que és
participar en la investigació de una conca
amb enfoc de sistemes. En el fons continua
la relació antidiàleg i no participativa. El
treball amb promotors camperols no ha
pas variat el panorama de l'extensió en el
medi rural.
Aquest modus d'actuació ha fracassat en
les seves quatre dècades d'aplicació en
els Andes del Perú, el que no equival a dir
que les institucions educatives hagin modificat els seus propòsits. La Universitat i
els Instituts de formació de tècnics agraris
continuen fent el mateix, tot i que la
realitat que els envolta sigui el d'una
natura pluriecològica i el d'una agricultura original distinta a l'occidental. Fa
falta doncs un tècnic diferent que faci
possible que la teoria i la realitat sobre la
que es teoritza sigui una unitat i no pas
aspectes divorciats.
Això no vol dir pas que no s'hagin fet
esforços i experiències aïllades per
acompanyar la difusió dels sabers entre
camperols. Tanmateix aquesta no ha estat
pas la tònica general dels programes
actuals de desenvolupament. Moltes
d'aquestes experiències han servit per a
mostrar a uns camperols les innovacions
forànees introduïdes per uns altres. Al

final eren útils per a demostrar la capacitat del tècnic o de la institució promotora
en induir la modernització. En molt pocs
casos s'ha relevat la figura del camperol
com a potenciador de les creacions de la
seva cultura. Per regla general les institucions aprecien la cultura andina com a
manifestació folklòrica i en aquesta direcció el que fan és promoure fires i concursos
folklòrics en la festa respectiva de la població; en molts pocs casos la cosa andina
és una preocupació permanent. Si finalment algun tècnic descobria la bonesa
d'una tecnologia andina que mereixia
ésser difosa, aquesta havia abans de
passar pel filtre de la comprovació científica, de manera que es transformava ja
no en saber camperol sinó en patrimoni
del tècnic i de la seva ciència.
En la mesura que coneguem millor la
comunitat humana andina, estarem en
millor capacitat per establir el diàleg i
recolzar una vigorització de les relacions
entre comunitat humana i natura, ja que el
que cal superar ara és la contradicció
entre dues concepcions del món: la que
porta el tècnic, és a dir la cosmologia
occidental moderna i la cosmovisió que
viu el poblador andí. Però això requereix
la formació d'un nou tipus de tècnic, i
aquest és l'aspecte que es veurà més
endavant.
El P.R.A.T.E.C. en coordinació amb la
Universitat Nacional Sant Cristóbal de
Huamanga de Ayapucho, porta des de fa
dos anys desenvolupant un curs de formació en agricultura andina, dirigit a professors universitaris i tècnics de programes de desenvolupament. La particularitat d'aquest curs és que enfoca els seus
continguts des de dues vessants: la de la
cosmologia occidental moderna i la de la
cosmovisió andina. Es tracta així, i per
comparació, de conèixer i d'analitzar les
arrels que niuen en el fons de la civilització occidental moderna per entendre el
perquè de la seva desaprehensió i la seva

inviabilitat en una realitat com l'andina.
Aquest curs s'orienta a superar la dicotomia entre la formació professional agrària
i la vida andina, permetent l'encontre
entre l'originalitatculturalque ens és pròpia
i la teoria que l'explica. Es tracta de
millorar la capacitat dels tècnics i professionals en la seva tasca d'acompanyar la
vigorització del saber camperol andí.
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EL PODER DE LA CULTURA: ELS
ASPECTES POLÍTICS DE LA INTERVENCIÓ
EN SALUT MENTAL
Deena White
Us presentem un extens assaig sobre la medicina mental, la seva aplicació així com les
diferents actituds que es prenen alhora de practicar-la.
L'autora, després de desenvolupar llargament les tensions que emmarquen el procés de
diversificació actual i situant-lo al Quebec (desintitucionalització i no-instituciolalització de
la medicina mental), es pregunta si aquesta diversificació actual no acabarà en la
reproducció d'una nova forma, d'hegemonia o "consens cultural" professional i mèdic.
Aquest treball ha estat publicat a la revista quebequesa Santé Culture Health, número
especial Vol VII (2-3] 1990, i ha estat traduït del francès.
We present you an essay over the mental medicine, its application and also the different
attitudes taken when practicing it.
The author, after developing protracting over the tensions which surrounding the process of
actual diversification placing it at Quebec (un-institution and no-institution of the mental
medicine) is asking hersele if this current diversification won't stop in the reproduction of a
new way of hegemony or "cultural consensus" professional and medical.
Thatwork has been published in the Quebec magazine Santé Culture Health special no. Vol.
VII (2-3) 1990 and is translated fro the bench.
Ni prezentas al vi ampleksan eseon pri la mensa medicino, ĝian aplikadon ec la diversajn
sintenojn kiujn oni prenas ĉe ĝia uzo.
La aŭtorino, post vasta pritrakto pri la tensioj kiuj enkadrigas la proceson de la nuna
diverseco, kiun oni situas en Kebekio (malinstituciigo kaj ne instituciigo de la mensa
medicino) oni demandas se ci-tiu nuna diverseco ĥnfine reproduktos novan formon de
hegemonia aŭ "kultura interkonsento" profesia kaj kuracista.
Ci tiu eseo aperis en la kebekia revuo "Sante Culture Health" speciala numero, vol. VII (23) 1990 kaj oni tradukis el la franca.

L'univers de la intervenció en salut mental
ha esclatat amb força des del darrer
decenni en la modalitat d'intervenció (1).
Tant a nivell d'actors i de llocs, com de
models pràctics, l'aparent consens dels
anys seixanta es trenca a troços. Actualment, ja sigui amb l'ona de desinstitucionalització i de la no-institucionalització, el
potencial de la comunitat per acollir el
conjunt de persones psiquiatritzades s'ha
posat en dubte. Les estructures interme-

diàries es multipliquen i es diversifiquen.
El model bio-psico-social o més concretament els models bio, psico i social respectius, testimonien el fet de l'acusació del
monolític paradigma bio-mèdic. La multidisciplinarietat professional és per altra
part qüestionada pels no professionals i
els usuaris de les fonts alternatives. A més
a més, ens preguntem avui en dia sobre
l'impacte d'una clientela que comença a
reflectir la creixent homogeneïtat cultural

de la societat on es troba immersa. Es
tracta doncs d'una diversificació real o
il·lusòria del camp de la intervenció en
salut mental?

Aquesta aproximació pretén reconciliar
les teories orientades sobre els processos
micro i macro: d'una part sobre la interacció social, i de l'altra, l'anatomia d'un
camp d'acció en la seva totalitat (Urry
Aquesta qüestió exigeix considerar la 1982). Si en un camp d'acció -que es pot
correspondència entre les condicions so- extendre a la dimensió d'una societat o a
cials que caracteritzen un camp d'acció un domini més restringit de la salutespecífic com són el de la intervenció i els comporta elements socials diferents, les
processos socials a nivell general. En una relacions que s'estableixen entre ells són
societat com la nostra, composta de grups alhora donades i construïdes. Són dosocials heterogenis, la diferència s'encara nades en el sentit que els individus o
continuament amb la tendència cap a una col·lectius tenen accés al conjunt de mitconvergència cultural, cap a la uniformi- jans discursius, organitzacionals i matetat. Aquesta tensió entre la diferència i la rials diferents, i construïdes en el sentit que
uniformitat també existeix en els camps despleguen aquests mitjans d'una maned'acció més reduïts, com en el de la ra estratègica en les seves relacions
intervenció en salut mental, on molts grups (Hindess 1986). El concepte de
socials que pertanyen a cultures i normes l'estructuració fa així referència al dinamisme del fet social, on un camp d'acció
diferents es retroben.
donat es reprodueix o es transforma a
En aquest assaig, volem evidenciar al- partir d'interaccions estructurades, però
guns dels mecanismes de diferenciació i no determinades.
d'uniformització en el camp de la intervenció en salut mental. Si la institució total La tendència dualista de diferenciació i
descrita per Goffman (1916),va tenir èxit d'uniformització en el camp de la interuniformant la cultura i la follia, la desins- venció en salut s'explica així pels mecatitucionalització i la no-institucionalitza- nismes de l'estructuració social, és a dir
ció han fet reeixir les distincions en el pla per l'existència de pràctiques alhora
dels malalts, i sobretot en el pla de les transformatives i reproductives que es
intervencions. Tanmateix, pretenem que desenvolupen al si del mateix camp (Whiles forces d'uniformització es trobin sem- te 1988). Per posar de relleu aquestes
pre en acció en aquest fet. Ens preguntem forces aparentment contradictòries, fasi la diversificació actual no acabarà amb rem referència a dos conceptes clars: la
la reproducció, d'una nova forma, de cultura, que diferencia els actors socials
l'hegemonia o consens cultural profes- entre ells, i el poder que els envolta amb
sional i mèdic (2). En les pàgines següents, una relació de dependència i d'autonomia
ens centrarem en les tensions i enfronta- relativa (Crozier 1977; Giddens 1984;
ments que emmarquen aquest procés en Pappas 1990).
el context del Quebec actual.
El poder ajorna la capacitat d'actuar que,
per la seva banda, és sempre relativa a la
dels altres individus o grups socials. NinLA CULTURA I EL PODER
gú no té recursos sense poder (Giddens
L'aproximació que adoptem en aquest 1984; Crozier 1977). Malgrat tot, a partir
assaig és la de l'estructuració (Giddens de la repartició i de la disponibilitat asi1984), és a dir que ens interessem en les mètrica de recursos, es retroba en tota
pràctiques per les quals s'estructura el relació social persones o grups més aucamp de la intervenció en salut mental. tònoms i d'altres més dependents. En el
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UN NOU CURS
Com cada any, iniciem el nou curs amb el que ha esdevingut una certa tradició
aquests darrers anys a ENLLAÇ: el Concili de Tardor. Enguany el realitzarem
a finals del mes d'octubre. Ja us n'informarem en el proper FULL INFORMATIU.
Tanmateix, us podem avançar alguns aspectes que marcaran aquest curs
1992-1993. Per una banda tenim previst realitzar i intensificar les presentacions del VIA FORA!. Per això estem en contacte amb diverses entitats per tal
de poder-ho concretar i, com podreu llegir en aquest mateix FULL, les iniciem
aquest mes d'octubre a la ciutat de Barcelona dins de SINERGIA, conjunt
d'activitats coordinades per l'entitat ECOCONCERN.
Pel que fa als serveis de què disposa el Centre Permanent de Cultura Popular
volem ressaltar que s'ha incorporat noves publicacions a l'hemeroteca del
Centre. Respecte a la biblioteca ens cal un cop de mà per aconseguir la seva
plena normalització. En aquest sentit, i molt possiblement dins d'aquest primer
trimestre, podrem concretar algunes col·laboracions. Nogensmenys, si tu
t'animes a col·laborar, pensa que la feina no s'acaba i que ni ha per a tothom.
D'altra banda, i també a partir d'aquest mes d'octubre, el Centre Permanent de
Cultura Popular restarà obert tots els dies d'aquest curs. Us en fem cinc cèntims
una mica més avall.
També cal tenir present que les col·laboracions amb els col·lectius ecologistes
de la comarca del Penedès continuen, i a hores d'ara s'està condicionant l'espai
del viver d'espècies forestals per tal de permetre acollir i realitzar la campanya
de plantació de plançons i de repoblació.

PRESENTACIÓ DE LA REVISTA VIA FORA!
Dins del programa coordinat per l'entitat ECOCONCERN, i més en concret en
l'apartat de presentació de revistes innovadores a Catalunya, presentarem el
VIA FORA! el dia 27 d'octubre. El lloc és el restaurant del carrer Comte Borrell
número 122 (Barcelona metro Urgell) i l'hora és de 8 a 10 del vespre. Cal dir
que hi ha possibilitat de continuar l'acte sopant.
L'objectiu bàsic d'aquestes presentacions és el de posaren contacte tota la gent
que està treballant ï/o està interessada en potenciar una mentalitat global per
abastar la realitat, així com ressaltar la importància del diàleg intercultural per
intentar superar l'estil de vida depredador occidental; la certesa que cal
dissenyar instruments que permetin concretar els ideals; el repte de construir un
model social que eviti el divorci entre economia real, economia financera i
economia ecològica...
En els mesos següents s'aniran presentant les revistes Cruïlla, Integral, Arguments
i propostes, Mientrastanto, Ecologia Política i Archipiélago,

EL CENTRE PERMANENT DE CULTURA POPULAR
ESTARÀ OBERT TOTS ELS DIES D'AQUEST CURS
Des de començament del mes d'octubre, les portes del Centre estan obertes
cada dia. I això es possible perquè hi viuen uns amics del Quebec.
Es tracta d'una família amb una àmplia experiència comunitària i intercultural
que durant un any volen conèixer la realitat sòcio-cultural de Catalunya, així
com desenvolupar tota una serie de treballs universitaris dins del camp de
l'educació, l'espai i les relacions interculturals.
ENLLAÇ valora aquest fet molt positivament ja que, a banda del que suposarà
d'enriquiment tant personal com col·lectiu, possibilitarà el que es puguin
aprofitar millor les estructures i serveis del Centre.

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ/COL·LABORACIÓ
En/Na
Adreça
Població

Telèfon
Comarca

Em subscric a "VIA FORA!" (800,-pessetes/4 números)
• Vull rebre el ne
de VIA FORA (250,-ptes).
• Vull col·laborar econòmicament amb ENLLAÇ ( 500,-ptes/trimestre)
] Vull col·laborar econòmicament amb ENLLAÇ ( 1.000,-ptes/trimestre)
• Vull col·laborar econòmicament amb ENLLAÇ (1. 500,-ptes/trimestre)
• Vull col·laborar econòmicament amb ENLLAÇ (
ptes/trimestre)
Forma de pagament
C U Gir postal
• Domiciliació bancària
C U En efectiu (personalment)
Data
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Llibreta n9 /c.c. n9
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Adreça

Caixa/banc
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Senyors, els agrairé que amb càrrec al meu compte/a la meva llibreta,
atenguin, fins a nova ordre, el rebut que periòdicament els presentarà ENLLAÇ
per al pagament de la meva col·laboració.
Data

Signatura

enllaç

camp de la salut, la relació metge/pacient
és asimètrica; el metge es mostra típicament el més poderós pel seu accés a un
discurs científicament tancat que li dóna
autonomia i autoritat per relacionar-se
amb el malalt. De tota manera el pacient
no està sempre sense mitjans per controlar el comportament del metge; en aquest
aspecte pensem en aquells que
s'organitzen per receptar uns medicants i
uns serveis mèdics superflus com a recurs
de pràctiques manipulatives, fins i tot no
legítimes. També es pot imaginar una
transformació neta d'aquesta relació
asimètrica per pràctiques individuals i
col·lectives que posen un repte a la legitimitat mateixa de la medicina: pensem
sobretot en els Estats Units, on hi ha un
moviment social ben organitzat
d'expacients psiquiàtrics d'una part, i de
l'altra una epidèmia de demandes en curs
contra els metges individuals.

d'autonomia o de dependència relatiu al
d'altres grups socials. Això serveix tant
per a les comunitats de classe com per a
les comunitats professionals: la professió
mèdica comporta un ventall de valors i de
normes inculcades per la formació formal
i informal, però per altra part s'intensifica
a un estatut de dominació en relacionarse amb professionals auxiliars -ATS, treballadors socials, fisioterapèutes i d'altresi sobretot per comunicar-se amb la població no iniciada en els secrets del discurs
mèdic. Ser metge comporta el fet de
pertànyer a una certa cultura i poder dins
de la societat.

Fins i tot si adoptem una perspectiva de
difusió cultural, és evident que una societat global vehicula una cultura global;
d'aquesta manera reconeixem unes comunitats culturals en el si d'una societat,
així com la cultura dominant de la societat. Això ens envia novament al lligam
Si el concepte de poder descobreix el indissociable entre cultura i poder, ja que
dinamisme de les comunicacions entre si moltes cultures ètniques coexisteixen en
actors socials, el concepte de cultura per- el si d'una societat, únicament una domimet copsar les diferència entre actors, és na, una que és reconeguda com a cultura
a dir el conjunt de creences, de valors i de indígena o genèrica de la societat. A
normes que estructuren les diverses for- més, aquesta cultura dominant és sovint
mes de veure, de pensar i de fer. La dife- invisible, percebuda més aviat com una
renciació cultural es reconeix pel conjunt no particularització, com si fos una
d'actors socials, de llengües diferents, o apreciació objectiva de la realitat i de la
de discursos diferents sobre els plans èt- moralitat social i humana.
nic, religiós, polític, professional i ocupacional.
Si els aspectes de la cultura serveixen per
distingir uns grups socials dels altres, les
Així, per a nosaltres, la cultura contribueix relacions de poder que existeixen entre
a integrar els membres d'una col·lectivitat aquests grups tenen tendència a lligar-los,
ètnica, professional, de classe o d'edat, a unificar-los sota el poder d'una cultura
alhora que a diferenciar els col·lectius en dominant, d'una cultura que pertany a un
el si d'una societat complexa. A títol grup dominant. Retornem a la intervenció
d'exemple, ser membre d'una comunitat en salut, on l'escissió existeix entre grups
ètnica consisteix no només en tenir una professionals, entre professionals i novisió particular del món i en un joc de professionals, i entre productors de serveis
normes, sinó que també li correspon tenir i usuaris. Cadascun d'aquests grups té el
un estatut particular cara a cara amb seu propi conjunt de valors, de normes i
d'altres col·lectius en el si de la societat: de representacions socials. A més les reminoritària, majoritària, immigrants, mi- lacions entre aquests grups socials són
grants, és a dir estar a un nivell asimètriques: tots els interventors són de-

pendents dels metges, així com els pacients
són dependents dels interventors. Però
l'imperi del metge no és més que un
element d'aquest joc de relacions. El fenomen de la cultura dominant es mostra
en el fet que el discurs mèdic domina el
camp de la salut, és a dir el pensament
dels altres interventors i dels pacients. Els
metges controlen a més a més aquest
discurs mèdic.

practicants alternatius faran referència
als components científics dels seus procediments, fins i Iota la dimensió professional
de la seva intervenció. Les representacions
científiques i professionals semblen impregnar totes les pràctiques, conferint una
legimitat àdhuc a les pràctiques nocientífiques i no-professionalitzades. Són
així uns valors esdevinguts culturalment
genèrics. Com d'altres representacions de
la cultura (o de les cultures) dominant,
La medicina domina el camp de la salut formen part d'una reserva de represenàdhuc en aquells casos en què els prac- tacions legítimes a les que tot grup de
ticants rebutgen clarament la medicina i l'interior d'aquesta societat tendeix a fer
les ciències bio-mèdiques. Fem referència referència. Malgrat la diferenciació cula les anomenades pràctiques alternatives tural, la suscripció a certes representacions
com, per exemple, l'homeopatia o la és ineluctable a menys que un grup estigui
teràpia de polarització. Aquestes pràcti- disposat a funcionar fora de la legitimitat
ques es fonamenten generalment sobre un o a refusar aquests criteris de racionalitat.
paradigma holístic i no bio-mèdic del
funcionament del cos humà. Representen Un punt fonamental resideix en el fet que
formes de veure, de pensar i de fer dife- les representacions dominants pertanyen
rents de les recollides per la medicina, i als grups socials dominants. ¿És que el
posen en relleu definicions alternatives de discurs mèdic domina el camp de la salut
la realitat corporal, així com la relació perquè són els metges mateixos els que
entre interventor i client. Mentrestrant, les tenen la major autoritat, la influència, en
representacions socials associades a la resum, major poder que els altres actors
cultura dominant s'imposen a aquestes en aquest camp? O és més aviat el
pràctiques alternatives. Com Sévigny i contrari? Perquè són els mestres del disRhéaume (1987) han subratllat, els curs mèdic sagrat, els metges continuen

sent dominants? De fet, les dues proposicions són veritat i es troben en una relació
dialèctica característica dels processos
d'estructuració. A excepció del discurs
mèdic, moltes altres condicions contribueixen a l'estructuració del camp de la
salut: l'organització del camp (la formació, les lleis professionals i sobre
l'organització dels establiments...), les
normes establertes (sistemes de places) i el
repartiment dels recursos materials (control de la tecnologia, remuneració...). El
discurs mèdic forma part tanmateix dels
recursos disponibles pels metges per al
manteniment del seu estatus dominant, i si
d'altres actors el fan servir per legitimar
les seves pràctiques i posicions, representa que els metges en són els propietaris.
Conseqüentment, el poder que resulta de
la utilització de representacions mèdiques
per d'altres grups socials consolida, de
retruc, la dominació del grup al qual
pertanyen. Així els processos hegemònics
reforcen les tendències cap a la uniformització cultural malgrat l'existència
aparent de la diversitat.

ENTRE INTERVENTOR I USUARI
El grau relatiu d'autonomia d'un grup
social pot venir de diferents fonts: diners,
autoritat, talents, qualificacions, coneixement, informacions... O, les representacions culturals són igualment potents.
D'aquesta manera contribueixen a estructurar les relacions entre grups socials
i entre individus. Per il·lustrar el nostre
propòsit, abordem dos tipus de relacions
típiques del camp de la intervenció en
salut mental: les relacions entre interventor i usuari, i les realitzades entre interventors de cultures diferents. L'objectiu és
aclarir el funcionament dels processos
hegemònics en aquest camp.
D'entrada, presentem una anècdota per
demostrar com les representacions de la
ciència bio-mèdica, més que els coneixe-

ments en si, confereixen al psiquiatre el
seu poder d'ajudar un pacient. Les representacions contribueixen d'altra banda al control que han de gaudir els psiquiatres en la relació interventor/dient
alhora que a la dependència del pacient:
Una sessió cinematogràfica sobre
els mites de la Malaltia Mental va
ser presentada a un grup
d'espectadors. Després de veurela, en el debat, una dona va prendre
la paraula per explicar la seva
història. Quinze anys abans, a la
seva joventut, un psiquiatre li havia
diagnosticat esquizofrènia. Des
d'aquest dia, prenia regularment
els seus medicaments mentre que
seguia amb el mateix psiquiatre.
Va tenir sort: al llarg d'aquest període va poder seguir treballant.
S'ha esforçat per poder seguir una
vida més o menys normal. Fa uns
dos mesos, durant una visita al seu
psiquiatre li diu que no ha de
prendre més la seva medicació. De
fet, li diu que està completament
refeta. Ja fa dos mesos, doncs, que
no pren més medicaments i, efectivament, no presenta més símptomes de la malaltia. La dona
s'explica trionmfalment mentre que
l'auditori, estusiasmat, aplaudeix
acaloradament.
La declaració d'aquesta dona, així com la
reacció de l'audiència, van ser estats de
poder de representacions culturals per
una banda, i per l'altra, de l'estatut hegemònic d'aquestes representacions. Es evident, els medicaments ingerits per aquesta dona des de fa quinze anys no són els
responsables de la remisió o desaparició
de l'esquizofrènia. Aquests, poden, controlant els símptomes a l'origen del diagnòstic, haver contribuït a que hagi pogut
portar una vida més suportable. O, aquesta
curació miraculosa realça més aviat, en
part, l'evolució normal del símptoma, i en

part, l'acceptació i la creença absoluta en
l'eficàcia de la medicina: el diagnòstic, la
medicació, els metges. Aquest tipus
d'incident no és només exclusiu en el
camp de la intervenció psiquiàtrica. De
fet, l'efecte placebo, al que ens podem
referir en aquest cas, el podem retrobar
igualment en d'altres dominis bio-mèdics.

professional precisament són concebuts
en funció d'aquesta possibilitat
d'explotació en la relació interventor/
client.

A fi d'assegurar l'eficàcia de les seves
accions, tot grup dominant depèn, en part
de representacions dominants que defineix
i controla. Ja que el camp d'intervenció
mental
està revestit d'incerteses sobre el pla
Posar de relleu el fet que aquesta dona ha
desconeixements,
l'eficàcia de b intervenció
estat socialitzada per una cultura que
compta
molt
sobre
el poder de les repreratifica l'autoritat de la medicina -dins un
ampli conjunt de problemes humans- és sentacions i sobre l'actitud que poden
una cosa; el fet que aquesta autoritat abstreu re del pacient. L'aposta crucial pera
mèdica superi llargament el camp del un interventor és doncs utilitzar les repreperitatge de les ciències bio-mèdiques sentacions més aptes per influenciar el client,
n'és un altra. Per dir la veritat, la ciència sigui les representacions de la cultura dobio-mèdica no ha trobat encara ni la minant (les de la medicina, per exemple),
causa ni el tractament per sanar el trans- sigui les representacions d'una altra cultutom que patia aquesta dona. Mentres- ra, si es tracta d'un client pertanyent a un
tant, el psiquiatre ha utilitzat les repre- altre grup ètnic per exemple.
sentacions culturals de la medicina per
comunicar, i pertantperinfluiren l'actitud Per tant, la utilització de representacions
i el comportament de la seva pacient. d'una cultura diferent -la ilengua, o les
Alhora, la dona ha entès i ha interioritzat representacions espirituals o normatives
la seva experiència en termes mèdics.
(3)- a fi d'augmentar l'eficàcia de la
intervenció, no serveix per reforçar
¿Hi ha una semblança entre el psiquiatre l'asimetria de la relació interventor/client?
(o d'altres interventors) i l'antic capellà Es pot interpretar aquesta pràctica en
fent ús de les representacions místiques termes d'una apropiació de les repreper influir, àdhuc manipular, els no-ini- sentacions d'aquest últim represes per
ciats que, alhora, creuen fermament en l'interventor amb els fins que defineix ell
aquestes representacions controlades per mateix. És així que es barregen el poder
l'atre? En el sentit que tant el metge com el i la cultura: l'accés de l'interventor a les
capellà controlen les representacions do- representacions que pertanyen a l'altre
minants de les seves cultures, representa- reforça l'autonomia del primer d'una
cions que tenen una significació de gran banda, i d'una altra, treu a l'altre l'accés
abast per als membres de les seves socie- exclusiu, o la propietat, de les seves pròtats respectives, tindrem tendència de pies representacions. Les relacions de
respondre afirmativament. Per contra, s'ha forces són modificades a favor d'aquell
d'atemperar aquest enunciat segons el que sempre és més autònom. Si abans el
matís següent: mistificar i fins i tot mani- client hagués pogut tenir accés a una
pular un pacient no vol pas dir forçosa- realitat alternativa per explicar i alleugement explotar-lo. Com diu Pappas (1990), rir els seus transtorns -és a dir si mantinencara que l'oportunitat d'explotació es- gués un cert marge de maniobra davant
tigui present en una relació s'asimetria, l'interventor-, la seva realitat ara estaria
les conseqüències sovint poden ser satis- integrada a la de l'interventor.
factòries per a les dues parts. Recalquem
tanmateix que els codis de deontologia La nova obertura a la cultura de l'altre en

la pràctica de la salut mental actual corre
el risc d'alimentar el cofre d'utensilis dels
interventors, d'augmentar els recursos dels
quals disposen en la seva relació ja asimètrica amb el client, la pretensió de
cercar, primordialment, el benefici del
pacient ens retorna a una creença en el
valor genèric de les nostres propostes.
Tenim tendència a utilitzar la llengua o el
discurs cultural de l'altre a fi d'imposar
més eficaçment b nostra visió de la realitat o d'allò que es normal. Fins i tot, és
estrany que acceptem treballar en el si de
la realitat de l'altre, per exemple buscant
solucions a l'interiordelsconstrenyi ments
culturals, com poden ser l'autoritat absoluta del pare, o l'ocultació de tot sentiment intens. En efecte, anem més aviat a
definir aquests constrenyiments culturals
en tant que nusos dels transtorns.
És evident que existeix una altra manera
de concebre l'obertura a d'altres cultures
en el pla de la intervenció en salut mental.
Així i tot comporta una pèrdua de poder
en profit del client en allò que fa referència a un reajustament de la relació de
dependència i autonomia. Més que
apropiar-se de la cultura del client com a
mitjà d'intervenció a través entre d'altres
formes de la utilització de la seva llengua
o de les referències als seus costums,
caldrà buscar els fins de la intervenció
dins de la cultura del client: per exemple,
¿com dirigir l'autoritat absoluta del pare
o del marit dins d'un context on aquesta
autoritat es contestada per nombroses
institucions extrafamiliars? Aquest objectiu
necessita no només una visió relativista
de la nostra pròpia cultura sinó també
una visió creativa com a relació amb el
multiculturalisme. Ens obligarà a matisar tot allò que considerem genèric o
normal en termes de comportaments,
de la mateixa manera que multiplicar
els nostres criteris de racionalitat per
comunicar les relacions socials entre
interventors i clients, i més globalment,
entre persones.

ENTRE PROFESSIONALS I NO-PROFESSIONALS
Actualment, el trencament cultural predominant en el camp de la intervenció en
salut mental al Quebec no és degut a
l'hetereogeneïtat ètnica a la qual hem fet
referència anteriorment. Es tracta més
aviat d'una separació deguda principalment a la ideologia i a la formació professional, una separació representada
normalment per un costat per
l'aproximació bio-mèdica i l'intervenció
psiquiàtrica, i de l'altre per l'aproximació
dita alternativa i la intervenció psicosocial
(White i Mercier 1989, 1991). Les representacions dels primers, les representacions bio-mèdiques, dominen el camp
de la intervenció: la malaltia, el diagnòstic, el pronòstic, el pacient, l'hospital, la
clínica, el pla de tractament, la recerca
bio-mèdica, els medicaments i els diplomes mèdics o paramèdics.
Pel contrari, es coneixen les representacions pròpies de la pràctica alternativa?
O una vegada més, ei terme alternatiu vol
dir senzillament que aquesta pràctica es
defineix per relació amb les pràctiques
dominants o genèriques? Encara que les
pràctiques i creences dels altres interventors puguin diferir de les del psiquiatre, les
primeres tendeixen tanmateix a participar de la cultura mèdica dominant. Ells
parlen sovint en termes de malalties mentals, de diagnòstics, de plans de tractament mentre que fonamenten els seus
peritatges en referència a la ciència (ex:
els psicòlegs) o a la pràctica mèdica (ex.
les infermeres).
Malgrat les guerres intestines entre professionals, ens trobem en presència d'un
ordre cultural unificat que engloba totes
les cures i tractaments professionals considerats com a legítims i científicament
fonamentats en totes les seves ramificacions. Així, certs practicants que no se
subscriuen a aquest tipus de cultura tenen

menys possibilitats de donar-se a conèixer
i de fer-se respectar, i fins i tot tolerar.
Comparem, per exemple, la marginalitat
dels homeòpates i de les llevadores amb
la preponderància de les infermeres i
farmacèutics en la nostra societat. Adonem-nos que la legitimitat d'aquets últims,
igual com la dels treballadors socials, els
psicoterapèutes i d'altres, no existeix pas
(encara) fora del seu estatut auxiliar i
subordinat enfront de l'autoritat mèdica,
és a dir l'autoritat del metge. De la mateixa manera, la marginalitat dels altres
es manté per l'aproximació dels seus
camps de pràctiques pels professionals
anomenats legítims.
Això vol dir que aquest ordre unificat és
actualment desafiat per una cultura antiprofessional i antimèdica que va a
l'encontre de l'Hegemonia bio-mèdica
establerta. La major part dels adeptes al
moviment alternatiu en salut mental no es
beneficien de la formació professional o
bé, si la posseeixen, s'oposen a les normes de la cultura professional. Un bon
nombre entre ells són persones psiquaitritzades, expacients o persones pròximes.
Refusant el poder dels professionals mèdics
i paramèdics al mateix temps que
l'asimetria de la relació interventor/pacient, refusen tota representació de
l'acostament medicalitzat en salut mental
(Guertin & Lecomte 1983).
Així, fins i tot els transtornos mentals més
severs i persistents no són classificats com
a malalties (4). Segons la cultura sanitària
alternativa, aquests problemes no poden
ser diagnosticats partint de la base dels
símptomes ja que el seu origennoestà pas
considerat d'ordre biològic ni individual.
Resideix més aviat en la intersecció entre
el psicològic i el social. A tall d'exemple,
citem certs transtorns podent-se identificar en una reacció psicològica sigui traumatisme socials o interpersonals, sigui
crisis situacionals o patiments llargs, com
en els casos d'incest, violència, rebuig,

pobresa, tortura, etc. Al centre d'aquesta
esfera cultural anomenada alternativa,
no es tracta pas de pacients. S'ofereix més
aviata la persona un suport particular per
adquirir i dominar els mitjans necessaris
per respondre a les seves necessitats,
tenint en compte les dificultats psicosocials
i psiquiàtriques que retroba o que tem
(CSMQ 1985:11).
Es pregonitzen molts mitjans en el quadre
de la intervenció alternativa, dels quals
l'ajuda mútua, els projectes creatius de
grups així com les tècniques psicoterapèutiques semblants a algunes que utilitzent els professionals de la psiquiatria
(psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials). Però en aquest cas, la finalitat de la
relació ajudant-ajudat és diferent. En
psiquiatria i professions connectades, es
tendeix a alleugerir els mals intrapsíquics,
a controlar els comportaments anormals i
a ajudar la persona a dominar els comportaments normals, sigui per tractament
químic, sigui per la psicoteràpia, sigui per
la readaptació. A nivell de l'aproximació
alternativa, es busca sobretot ajudar la
persona a comprendre i examinar el dolor, sobretot per l'elaboració de les relacions socials de suport que li permetran
adquirir un major control de la vida i del
seu context. Abans que donar un esperit
de curació i protector, l'alternativa es guia
per un esperit de solidaritat no-científic i
no-professional.
A començaments dels anys vuitanta, el
movimentalternatiu restava completament
marginat i no se li reconeixia cap legitimitat. S'expressaven obertament les reserves -molts les mantenen encara pel que
fa a la subtilitat inherent al tractament de
la malaltia mental així com els perills per
als pacients en ser exposats a tractaments
no-professionals. Aquestes reserves es
basen igualment en els riscos de banalitzar el patiment (Losson 1981; Corin et
Lauzon 1986), de sobreestimar la bona
voluntat d'una comunitat sovint hostil

(Dorvil 1987; Guberman et al. 1987),
sobre la falta de tècniques d'avaluació en
els recursos alternatius, fins i tot sobre els
dilemes ètnics si es deixa oferir els seus
serveis a no importa qui (AHQ 1984;
Gaucher 1985). Aquestes reserves no és
pas que siguin sense fonament. Al contrari, sota la influència de l'hegemonia
mèdica, les definicions professionals de
tractament matisat i fins i tot de la natura
del patiment són estranyes a les d'una
cultura d'intervenció alternativa, com
aquelles de les persones que vénen de
cultures ètiniques diferents.
Malgrat aquesta diferenciació, cada vegada més comencen a aparèixer intervencions de tipus psicosocial a l'interior
de les professions paramèdiques. Per tant,
és evident que l'essència de la intervenció
alternativa, especialment la seva perspectiva d'un ordre social no-hieràtic, nocientífic i no-mèdic, ha destrossat la majoria dels components del domini mèdic.
Aquest últim integrat pels mitjans psicosocials, semblants als programes innovadors de readaptació i de reintegració
social, però en termes de serveis complementaris a la psiquiatria (Saillant et al.
1987). Dit d'una manera, el reconeixement d'una cultura alternativa en salut
mental ha desembocat en una apropiació
dels mitjans alternatius, utilitzant-los per
fins professionals i hospitalaris, especialment a nivell del control del síndrome de

la porta giratòria, del desembusamentde
les urgències i de l'augment dels efectius
que sostenen la pràctica hospitalària.
¿Es reserva a l'alternativa un lloc legítim,
reconegut, dins del camp de la salut mental,
en tant que cultura antipsiquiàtrica i antiprofessional? O és que la legitimitat no
serà acordada més que en una intervenció alternativa psicosocial respectuosa de
les representacions del camp mèdic i de
les normes professionals? Aquests interrogants ens retornen a la problemàtica
suscitada al començament del nostre assaig; és que es tracta d'una diversificació
real en el camp de la intervenció en salut
mental o d'una simple il·lusió? És que
l'eixamplament del camp de les pràctiques en salut mental constitueix una diferenciació de les pràctiques, o més aviat
el reconeixement de diferències únicament per unificar-les al si d'una cultura
hegemònica?
A TALL DE CONCLUSIÓ
Hem intentat d'esbossar alguns mecanismes d'estructuració del camp d'intervenció
en salut mental durant els anys vuitanta.
Aquesta reflexió no constitueix pas una
apologia dels recursos alternatius en detriment dels serveis psiquiàtrics i psicosocials assegurats pel camp institucional, ja
que no busca justificar aquests últims.

Tenint en compte el grau d'incertesa regnant en el domini de la salut mental, som
del parer que és vàlid adoptar una perspectiva privilegiant el relativisme cultural.
Alguns interventors i pacients / clients /
usuaris se senten més confortables en un
univers professionalitzat mentre que
d'altres se senten més còmodes en un
univers alternatiu, la nostra intenció es
limita a posar de relleu la natura de les
tensions culturals en vigor.

integrar els elements alternatius es persegueixen sense descans (White et Merder
1991a i 1991b).

Tot com a l'interior de la societat global,
on la diversificació es confronta amb la
recerca d'una convergència cultural, en el
domini de la intervenció en salut mental,
la convergència és igualment seductora.
Com s'accepta utilitzar el llenguatge del
client sense acceptar els constrenyiments
de la seva realitat, s'accepta més les tècLa cultura presenta un caràcter dualista: niques i els mitjans alternatius que els fins
d'una banda, expressa una força de dife- de la pràctica alternativa. Aquests fins no
renciació que distingeix els diversos grups són únicament la desinstitucionalització
socials (com les diverses societats); d'altra dels bojos, sinó també la desmedicació de
banda, una força de cohesió que unifica la bogeria i el reconeixement d'una realiels individus o els grups que participen en tat social en la qual la bogeria hi trobi el
un mateix camp d'acció (o societat). Vista seu lloc. Una recuperació de les tècniques
sota un angle, la cultura tradueix una alternatives per la psiquiatria i pels prodiversitat de maneres de ser i de fer, fessionals tindrà un impacte important
mentre que en una altra perspectiva, im- sobre la pràctica hegemònica així amplica una forma conformista de veure, de pliada, però tindrà més en compte un
pensar i de comportar-se. La tensió entre respecte de la diferència.
les tendències cap a la diferenciació i cap
a la uniformització és mediatitzada per Les òptiques divergents dels interventors
les relacions de poder que permeten la psiquiàtrics i alternatius representen asimposició d'una cultura hegemòmica - pectes diferents dels pertorbats mentals:
cultura més o menys integradora i obli- l'aspecte individual i corporal d'una
gatòria, segons el grau d'asimetria en banda, i de l'altra, l'aspecte social i psiaquestes relacions.
cosocial. Estan veritablement en oposició? Creiem que l'oposició no es troba en
Aquesta dualitat impregna el context de la la diferència entre aquestes dues persintervenció en salut mental. El govern pectives -entre aquestes dues realitats,
federal, en la seva publicació Pour un jusle potser- però sobretot en el fet que l'una té
équilibre (Santé et Bien-ètre Canadà el risc de ser integrada per l'altra, fins i tot
1988), sosté la distinció existent entre el subordinada a ella. Es aquesta situació
paradigma anomenat de la malaltia que crea l'oposició. .
mental, per oposició a l'anomenat salut
mental. Al Quebec, després de l'Avis du Hem pretès que el procés d'uniformització
Comitè de la santé mentale (CSMQ1985) s'operi pel doble dispositiu del recoi el projecte de política en salut mental (Le neixement de la diferència d'una part, i de
Rapport Harnois) (Comitè de la politique la seva apropiació pels grups dominants
1987), l'estatut anomenat en un altre lloc en el camp de la intervenció en salut
i d'una altra manera, per fer referència a mental de l'altra. Per aquest procés, la
les pràctiques alternatives, està també intervenció dita culturalment sensible té el
clarament reconegut. Malgrat l'acceptació risc d'enfonsar el poder associat als grups
aparent d'aquesta diversitat, els esforços dominants i d'afeblir els grups ja dependels col·lectius mèdics i professionals per dents. L'interventor que no es desprèn

d'una part del seu poder a favor dels
altres, és a dir dels no-iniciats, dels noexperts -incloent els clients- no observa
més que els seus propis criteris d'èxit. Així
doncs, com es poden distingir els fins de la
intervenció dels fins de l'interventor, a títol
d'individu membre d'un grup social dominant?

Notes:
(1)- Hem de donar gràcies a Ellen Corin pels
nombrosos i valuosos comentaris quen ens ha
aportat en una primera versió d'aquest assaig.

(2)- El concepte d'hegemonia, desenvolupat sobretot a partir de les obres
d'Antonio Gramsci, es refereix alhora a
l'existència d'una cultura dominant, a la
cultura de la classe dominant, i als processos de dominació per la cultura. No
tenim intenció d'abordar un tractament
teòric del concepte d'hegemonia en aquest
assaig, ni d'aplicar una anàlisi rotundament Gramsciana.
(3)- Per representacions normatives ens
referim a les representacions que corren el
risc de reglamentar els comportaments.
Així, el fet de ser un interventor (més aviat
que una interventora) pot influir èl comportament de la partd'una clienta, segons
el sentit cultural de la masculinitat en una
cultura donada.
(4)- Aquesta apreciació de l'aproximació
alternativa es basa en una lectura de
nombrosos documents preparats per Le
regroupement de ressources alternatives
en santé mental du Québec (ex. Texte de
réflection surles ressources alternatives en
santé mentale, mars, 1984, i Chaume, C.,
Les practiques alternatives en santé mentale au Québec:un portrait de notre différence, 1988) així com el Texte de réflexion:14 ans d'in-tervention d'une ressource thérapeutique différente, per l'equip
de la Maison St.-Jacques, Montreal, 1986.
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XARXA DE FINANÇAMENT ALTERNATIU I
ESTALVI "CIGALA"
Un petit passat prometedor
d'un gran futur
Jean Delespesse
A l'hivern del 1985 i en el VIA FORA! que feia 5, ens vam fer ressò d'una iniciativa que es
concretava en la creació d'unes xarxes de finançament alternatiu, tot ressaltant-ne llur
importància, ja que una de les mancances irreductibles en qualsevol projecte o iniciativa de
gestió alternativa és la poca disponibilitat de recursos econòmics de finançament.
Doncs bé, dins d'aquesto mateixa línia, publiquem ara una anàlisi/balanç de quatre anys
de la Xarxa de Finançament Alternatiu i Estalvi Cigala, un projecte força consolidad i amb
unes bones perspectives de futur.
L'oriainal d'aquest treball és en francès i ha estat traduït de la revista belga Alternatives
Wallonnes, número 82 del 15 d'agost del 1992.
In the winter of 1985 in the Via Fora! No. five, we did publish of an initiative which concreted
in the creation of some network of alternative financing, emphasizing its own importance
because one of the irreducible lack in anyone alternative project or initiative is the poor
availability of financing means.
So well, in this same line, we publisch an analisy/balanceof four lastyears os the alternative
financial network and saving Cigala, a project quite consolidate with good future perspectives.
The original of this work is in french an it has been translated from the belgium magazine
Alternatives Wallonnes, No. 82 august 15th. 1992.
Vintre 1985 kaj en nia revuo Via Fora! n-ro 5 ni informis pri iniciato kiu konkretiĝis en la
kreo de financaj alternativaj retoj kaj ni elstarigis ĝian gravecon, ĉhr nevenkebla manko en
kiuajn projektoau iniciatodealternativa agado, estas la malgrandaj disponeblaj ekonomiaj
financrimedoj.
Nu bone, lau la sama kondutlinio ni publikigas bilancan analizon de 4 jaroj de la Financa
Alternativa Reto kaj Cikada Sparo, projekto sufice firma kaj kun bonaj futuraj perspektivoj.
La originalo de la artokolo estas francli ngva kaj oni ĝin tradukis el la belga revuo Alternatives
Wallonnes n-ro 82 de la 15a de aŭgusto 1992.

1988: LA CREACIÓ

Alternatives Wallonnes i la Universitat de
Pau, van crear la Xarxa FA - FA per
Fa 4 anys, set associacions: de Bouche à Finançament Alternatiu.
Oreille(de Boca en Boca), Crédal, els Ecus
Baladeurs (Diners Passejadors), el M.I.R. Com es va formar aquesta creació? Les
(Moviment Internacional de la associacions fundadores, cadascuna
Reconciliació), el Pivot, Solidaritat de les segons el seu ancoratge en el moviment

associatiu, s'havien reunit en un doble
atestat comú. D'una banda, el moviment
associatiu, multiforme i inventiu de les
nostres regions, es trobava (i es troba
encara...) confrontat a unes dificultats
creixents davant les enormes necessitats
per cobrir. D'altra banda, l'anàlisi crítica
dels mecanismes financers establerts per
aquestes associacions, desembocava en
la voluntat de desenvolupar una utilització
dels diners més completa que no pas la
sola rendibilitat financera.
UN DOBLE OBJECTIU

ció entre la xarxa FA i la CGER per un
període de 3 anys.
PRIMERS
RESULTATS
ENCORATJADORS

MOLT

En 4 anys, l'Estalvi Cigala no s'ha
desenvolupat gens malament. De ó9
milions el primer any, els fons estalviats en
el compte Cigala arriben a 293 milions en
1991, deixant per tant una bonificació de
quasi 1.000.000 de francs belgues
destinats en 1992 als 18 projectes
sustentats per la xarxa FA.

Partint d'aquest atestat comú i animada La xarxa FA també s'ha desenvolupat,
pel desig i la voluntat d'actuar, la xarxa enriquit... Les 7 associacions fundadores
FA s'ha constituït sobre un doble objectiu: van ser unides en un primer temps, per 3
associacions, portant així a 10
- Reflexionar sobre el finançament associacions el comitè de gestió de la
de l'economia social i associativa i xarxa. Després, no menys de 14
motivar els estalviadors a donar un associacions van fer una convenció amb
la xarxa FA per l'Estalvi Cigala. Llur gran
rendiment social a llur estalvi.
diversitat m'incita d'altra banda a nom- Recollir fons pel finançament de brar-les: Germans de l'Home, Saintprojectes de l'economia social i Walburge, l'ADEPPI -associació que
associativa proposant als s'ocupa de la reinserció de detinguts-, la
estalviadors productes alternatius. Margarita, Pobles Solidaris, el Servei Dret
dels Joves, el Servei Laic de Cooperació al
Desenvolupament, el Col·lectiu pera Dones
Maltractades,
el GRIP, Natura i Progrés,
UN PRIMER PRODUCTE: L'ESTALVI
la
Lliga
dels
Drets
de l'Home, les botigues
CIGALA
del Món-Oxfam, Die Raupe i Tele-Servei.
Per endegar calia trobar una pista concreta. L'ocasió va ser fornida per la CGER, Si calia una prova de la pertinència
de resultes de l'experiència ja tinguda per d'aquest projecte, l'adhesió d'aquestes
aquesta mateixa CGER-ALSK amb associacions n'aporta una, manifesta i
NETWERK en regió flamenca.
sòlida.
Així va néixer en 1988 l'Estalvi Cigab,
primer producte de la xarxa Finançament
Alternatiu, fruitd'una col·laboració entre la
xarxa FA i la CGER. Aquest permet de
donar un rendiment social, una bonificació
d'un 1 % sobre les quantitats col·locades en
el compte ES pels adherents a b xarxa FA.
A finals de 1990, s'ha renovat la conven-

AUDÀCIA I UNA VISIÓ DEL FUTUR BEN
ESTRUCTURADA
En 4 anys, la xarxa FA no només s'ha
desenvolupat quantitativament i
qualitativament, sinó que també ha
madurat i ha aprofundit les seves reflexions
sobre el paper que pot tenir.

La presentació que es troba en el darrer
prospecte descrivint l'Estalvi Cigala és des
d'aquest punt de vista significativa i molt
instructiva.

també sobre la destinació dels vostres
mateixos dipòsits.

Aquest pas, podrem donar-lo junts en la
mesura que l'Estalvi Cigala continuí
Detalmanera que no puc resistir les ganes progressant, gràcies al vostre estalvi i al
dels nous estalviadors atrets per aquesta
de reprodüir-la in extenso:
fórmula original d'inversió.
Si us adheriu a l'Estalvi Cigala, no només
oferiu un recolzament financer a la xarxa
FA i a les seves associacions, sinó que a DEMÀ, UTILITZACIÓ ÈTICA DELS DIPÒSITS
més us inscriviu en la línia d'aquells que CIGALA?
escullen utilitzar els mecanismes financers
dins d'una òptica més completa que no Així doncs, les perspectives de la xarxa
pas la sola rendibilitat financera.
FA, inscrites amb coherència en els
objectius del començament, són: respondre
L'Estalvi Cigala us permet d'entrar dins a les necessitats financeres de les
d'un sistema a través del qual preneu el associacions adherents al mateix temps
control d'una part de la inversió feta per que s'inscriuen en una perspectiva
realment alternativa i ètica quantels diners
la banca amb el vostre estalvi.
invertits.
El sistema bancari és opac quant a l'ús
que aquest fa dels vostres dipòsits. Quan El pas següent, -evocat en el texte del
ingresseu diners a la banca, no sabeu per prospecte de presentació- aconseguir que
quin tipus d'activitats aquesta prestarà els la CGER inverteixi la totalitat dels dipòsits
diners, ni en què invertirà el benefici extret Cigala dins de sectors precisos de
l'economia, no és pas una esperança
dels vostres dipòsits.
llunyana, sinó un tema actualment en estat
de
negociació avançada. La CGER ha
L'Estalvi Cigala us permet de trencar
d'aportarel
seu acord i la seva resposta és
aquesta paret. Sabeu que el vostre estalvi
esperada
amb
una certa confiança pels
produeix al menys un 1% suplementari
gestors
de
la
xarxa
FA.
que la CGER ingressa a la xarxa FA, la
qual el remet al seu torn a l'associació que
vosaltres hagueu escollit. Aquesta pot així, Cal, en efecte, adonar-se'n que per a la
junt amb les altres associacions membres CGER, si bé l'Estalvi Cigala és evidentment
de la xarxa, fer més efectiva la seva acció. una operació comercial, aquest interès
comercial no constitueix pas la seva única
Un pas següent, que perseguim, és motivació. Des de la seva creació, la
emmenar la banca a invertir la totalitat CGER ha mantingut traces més o menys
dels dipòsits Cigala dins de sectors preci- tangibles dels objectius socials que han
sos de l'economia entre els quals podreu presidit la seva creació. Encara que la
fer la vostra tria: són la lluita contra seva evolució l'ha acostat al funcionament
l'exclusió, la protecció del medi ambient, de les banques "ordinàries" i a la manera
l'economia social, la promoció i la defen- "capitalista" d'operar en els mercats
sa dels drets de l'home, l'educació per a financers, el fetd'invertir en una associació
la pau i la cooperació al desenvolupament. amb la xarxa FA té, per la CGER, el sentit
Aleshores tindreu la possibilitat d'una concordança amb els seus objectius
d'expressar-vos no només sobre la socials, essencialment l'accés dels obrers
destinació de la bonificació Cigala, sinó a la propietat de llur allotjament -els quals

han presidit la seva creació, el segle passat, bé una economia dominant, en
en plena fase d'industrialització.
contradicció amb el treball emprès sobre
el terreny per les associacions de la xarxa
FA.
ELS PETITS RIEROLS FAN ELS GRANS
L'argument que el procés de la xarxa FA
RIUS: QÜESTIÓ DE CREURE-HI...
presentava com a resposta a aquestes
Així com la CGER aporta una resposta crítiques: l'Estalvi Cigala només és un
positiva a aquesta òptica d'inversió "ètica" primer pas.... Compreneu: cal creure-hi i
dels dipòsits Cigala, el pas suplementari donar clarament els objectius... són els
que donarà la xarxa FA posarà fi a certs petits rierols els que fan els grans rius.
dubtes provocats per unes crítiques lúcides.
Aquestes crítiques posaven en evidència
la feblesa de la bonificació respecte d'un QÜESTIÓ DE CREURE-HI... I DE
ús dels dipòsits que podia comportar molt MANTENIR-SE ATENTS. DE NO MOSTRAR-SE MASSA INNOCENTS.
El compromís contractual que la CGER
proposa de prendre respecte les inversions
ètiques dels dipòsits és evidentment ben
revelador de la dificultat per a una banca
d'integrar aquestes, tipus de "noves"
exigències. Es tracta d'un compromís a
posteriori. Cada any-, la CGER es
comprometo fer pública la utilització dels
fons atribuïts als sectors precisos escollits
per l'adherent Cigala: lluita contra
l'exclusió, protecció del medi ambient,
economia social, promoció i defensa dels
drets de l'home, educació per a la pau,
cooperació al desenvolupament. Mentre
els imports invertits es mantinguin febles,
la CGER no tindrà cap dificultat per justificar una aplicació "ètica" d'aquests
imports. Potser, fins i tot, no haurà de
canviar res de les seves pràctiques actuals,
sinó que n'haurà de retre comptes als
adherents Cigala (la qual cosa ja és una
avançada innegable, sigui dit de passada).
Però ara plantegem la hipòtesi que els
imports Cigala guanyin molt en
importància i que la justificació annual a
posteriori de la CGER deixi entreveure un
dèficiten l'ús "ètic". Teòricament, la lògica
del compromís contractual obligaria la
CGER a contrarrestrar aquest dèficit
traslladant-lo sobre l'exercici següent i
per tant, a modificar en conseqüència les

seves orientacions. Només és una hipòtesis,
però molt interessant. Evidentment, no es
guanyarà res durablement si la CGER
guanya una clientela en detriment d'una
altra, motivada únicament o molt
essencialment per una rendibilitat
financera directa i si aquesta evolució
posa en perill el futur mateix de la CGER.

Cigala aporta un altre element, decisiu
per a alguns. La resposta que convencerà
els altres vindrà donada probablement
pel nou projecte de bons d'estalvi amb
certificat Cigala.

El principi: el diner ingressat produeix a
un interès entre el 8,3% i el 8,5% l'adherent
Cigala renuncia a la part dels interessos,
O, exposat des d'un altre punt de vista, del 10 al 25%. Segons vulgui. Aquesta
per acceptar un trasllat de la relació entre part d'interessos seria dipositada en la
clients clàssics i clients alternatius cap als xarxa FA, que n 'assegurarà el repartiment
clients alternatius, no caldria doncs que hi a les associacions col·laboradores o en
hagués una "conversió" d'una part sig- conveni.
nificativa dels clients "clàssics" esdevenint
clients "alternatius"? I/o que la CGER,
motivada per tota una sèrie de factors, BONS D ' E S T A L V I AMB CERTIFICAT
trobés oportú de tornar a fer dinàmics CIGALA, SEMBLA QUE AVIAT.
certs objectius socials actualment en estat
latent?
Efectivament, no caldrà esperar gaire per
veure aparèixer aquest nou producte en el
Només tenim aquí reflexions especulatives. nostre mercat de Valònia i Brussel·les. Cal
No obstant no em semblen gens inútils... saber que NETWERK VLAANDEREN està
a puntde proposar aquests bonsd'estalvi
amb certificat Cigala, sempre en
col·laboració
amb la CGER-ALSK, i des
UN PROJECTE AVANÇAT: BONS DE
d'un
any.
Es
bo
també de remarcar que
CAIXA AMB CERTIFICAT CIGALA.
l'adherent Cigala per al producte bons
No es pot pas parlar pròpiament d'estalvi té d'entrada la garantia d'un ús
d'inversions amb les quantitats dipositades ètic del diner invertit, i pot triar en la regió
en els comptes ES, vista la baixa taxa flamenca entre tres opcions:
d'interès (± 5%). Moltes persones i grups Desenvolupament, Medi Ambient i Pau.
sensibilitzats, i per tant disposats, que
donen suport als projectes de les Aquest producte té moltes possibilitats de
associacions i embranzida a la xarxa FA, ser proposat properament en la regió
han fet aquesta oportuna remarca:" Quan valona i a Brussel·les, en principi amb el
es disposa de diner sense necessitar-lo compromís de la CGER d'usar aquest
immediatament, pot invertir-se de mane- diner per a finalitats -que per simplificar
ra que rendeixi un ±8,5% i donar la anomenarem ètiques- orientades vers uns
diferència entre la taxa d'interès i la taxa sectors concrets acordats amb al xarxa
del compte ES en suport directe a aquests FA.
projectes (al voltant del 3,5%). És més
eficaç que l'estalvi Cigala".
Actualment, cal polir alguna qüestió
tècnica per tal de proposar un producte
Què respondre a això?
"bons d'estalvi amb certificar Cigala"
fàcilment gestionable per la CGER. La
Bé... que l'objecció es ben certa, però que CGER haria preferit llançar la fórmula Esla perspectiva d'inversió ètica de les Terme, més "informatitzable" que la
quantitats dipositades en els comptes ES- fórmula bons d'estalvi, però vet aquí que

a Flandes ja s'han llençat els bons d'estalvi
i sembla que s'ha d'imposar una certa
coherència pera tota Bèlgica. Enfi,sense
entrar en detalls per tal de no complicarvos, diguem que no hi ha res d'insuperable
i que es trobaran les solucions apropiades.
En tal cas així ho esperem.
Q U A N T A PROJECTES N O TOT ÉS
ACABAT

Són molts aquells i aquelles que ho constaten quotidianament. Poposeu un projecte
basat només en la rendibilitat immediata,
imagineu una activitat econòmica que
d o n i rendiment. Ben aviat, si el vostre
negoci està ben lligat, si teniu moltes
portes obertes i si, finalment, demostreu
ser competents, teniu esperit d'empresa i
una mica de capital inicial, us prestaran
diners a cabassos.
Però si, al contrari, la natura, els vostres
orígens o jo-què-sé no us han aportat
aquests avantatges; si teniu la feblesa
d'integrar al vostre projecte econòmic
una dimensió social o ecològica, o bé,
d'una manera més fonamental, elaboreu
la vostra activitat econòmica com un mitjà
per posar al servei d'objectius més
desinteressats, aleshores no cal que us feu
il·lusions.
El banquers o els inversors que encara
volen arriscar-se avui en dia són molt
extranys (si en coneixeu, feu-nos-ho saber, sisplau, és una informació d'or...). I
els qui gosen arriscar-se normalment
només ho fan en activitats experimentals o
presentant definitius estudis de mercat.

Els associats que s'agrupen per muntar
una empresa i que constitueixen una
societatamb responsabilitat limitada (SPRL
0 cooperativa...) ràpidament constaten
com el mercat del diner i les pràctiques
bancàries anul·len aquesta noció de
responsabilitat limitada.
Atenció, que ningú no es confongui; és
inútil culpabilitzar els vostres interlocutors
bancaris, car ells també estan limitats per
un sistema que no els deixa gaire marge
de maniobra.
Aleshores, com cal respondre a aquesta
mancança? Claríssim!: tot creant fons de
garanties per suplir la manca de garanties
monetàries de qui no en té cap o bé per
protegir els béns privats essencials
(habitatge...) de qui només pot presentar
aquests com aval.
Però un fons de garanties no és una
qüestió fàcil. No volem precipitar les coses. Només es tracta d'un projecte en
procés de reflexió, que ara us comento
per demostrar-vos que, si la xarxa FA toca
de peus a< terra, també gosa plantejar el
futur lúcidament i fer prova d'imaginació.
Espero que aquest article us donarà una
imatge correcta de la xarxa FA; que us
convencerà, si cal, de la utilitat del mètode
1 de la maduresa de les associacions que
la gestionen; que us encoratjarà a fer
conèixer la xarxa FA al vostre voltant.
Si us he fet plantejar qüestions i reflexions,
no dubteu en fer-nos- es saber a Solidarité
des Alternatives Wallonnes (071 /33 39
52) o bé a André Baguette, que
s'encarrega del secretariat de la xarxa FA
(Telf. o Fax: 087/31 19 54).

Si, malgrat aquest context, no us
descoratgeu, partiu de zero, us espavileju
amb el que teniu i, després d'haver tante jat
el terreny, demaneu un crèdit bancari, us
el concediran, però per això caldrà avalarlo amb els vostres béns o, dit altrament, la
Jean DELESPESSE
fiança recaurà sobre els vostres béns.

SINERGIA
Procés d'innovació social
Us presentem un projecte de treball i de reflexió coordinat per EUROCONCERN (l),el qual
vol afavorir el coneixement mutu de, per una banda, tot un seguit de pensadors i persones
que han dedicat gran part de la seva vida a l'apassionant tasca d'intentar conèixer la
realitat; i per altra a tot aquell que intenta reubicar els ideals de llibertat i de solidaritat en
el nou marc polític nacional i internacional.
La necessitat d'una mentalitat global per abastar la realitat; la importància del diàleg
intercultural per intentar superar l'estil de vida depredador occidental; la certesa que cal
dissenyar instruments que permetin concretar els ideals; el repte de construir un model social
que eviti el divorvi entre economia real, economia financera i conomia ecològica,... són
algunes de les qüestions que han motivat a EUROCONCERN a tirar endavant aquesta
iniciativa.
Així doncs, llegiu-lo detingudament i no dubteu en demanar més informació.
We present you a project on reflection and work coordinated by EuroConcern (I) which
would advance the mutual knowledge of, firstly, a wide range of thinkers and persons whom
have dedicated a big part of their existing to the exciting job of try to know the reality, and
secondly, to all that we try to re-situate the deals of freedom and solidarity in the new national
and international, political surrounding.
The necessity of a global mentality to serve the reality; the importance of inter-cultural
dialogue to try to surmount the predator occidental stile of life, the certaonty that ought
desing instruments to allow concreting the deals; the challenge of build a social model to
avoid the divorce between real economy, financing economy and ecologist economy... are
some of the matters that motivate to EuroConcern to go ahead with that initiative.
Then, please, read it detainingly and don't doubt in request further information.
Ni presentas al vi laboran kaj propenseigan projekton kunordigatan de EUROCONCERN
(1) kiu densiras faciligi la reciprokan interkonatiĝon, unuĥanke deplurajpensuloj kaj homoj
kiuj dediĉis grandan parton de sia vivo al tiu pasia laboro provi koni la realon; kaj aliflanke
tiuj al kiuj oni deziras transdoni la idealojn de libereco kaj solidareco en la nova politika
kadro nacia kaj internacia.
La bezono de komuna penso por kompreni la realon; la graveco de la interkultura dialogo
kiu provu superi la raban okcidentan vivstilon; la certigo ke necesas antaOplani rimedojn
kiuj permesos konkreti la idealojn; la defio konstrui socian modelon kiu evitu la divorcon
inter reala ekonomio, financa ekonomio kaj ekologia ekonomio... estas kelkaj el la aferoj
kiuj instigis EUROCONCERN impulsi ĉi-tiun iniciaton.
Benvolu atente ĝin legi kaj ne dubu peti plian informadon.

QUÈ ÉS SINERGIA?

PER QUÈ SINERGIA?

SINERGIA és un procés de diàleg i de
cooperació, iniciat a Catalunya, que cerca intensificar les idees i les propostes
socialment innovadores.

Perquè sota l'aparent triomf del model de
vida occidental s'amaguen greus conflictes
que es cobren milions de vides arreu del
planeta i que amenacen les condicions de

supervivència humana; esdevé, doncs,
necessari repensar les nostres certeses
sobre la universalitat i eficàcia de la
ciència, del desenvolupament, de la
democràcia, de la mercantilització, dels
valors i l'estil de vida actuals...
QUÈ OFEREIX SINERGIA?
La possibilitat d'anar coneixent les persones que estan elaborant nous
enfocaments, definint temes bàsics per un
canvi social, dissenyant propostes
innovadores.
L'oportunitat de participar activament en
aquest procés d'innovació social, tot
ampliant la visió de la realitat, investigant
noves propostes, emprenent o reforçant
accions concretes de transformació social...

quedar-se en lamentacions ni en simples
crítiques i que s'han aplegat en diverses
entitats per cercar nous enfocaments i
elaborar noves solucions.
Sinergia és el recultat de la cooperació
desinteressada d'aquestes persones. Les
despeses indispensables de promoció es
cobreixen amb aportacions voluntàries
individuals i col·lectives.
EcoConcern és l'entitat promotora de
Sinergia. L'associació EcoConcern ha
nascut amb l'objectiu de fer conèixer les
iniciatives innovadores que permetin anar
vertebrant un canvi social coherent,
integrat i versemblant. Les col·laboracions
dels socis i les donacions són les úniques
entrades. No es finança ni amb fons
públics ni amb subvencions oficials.

A QUI POT INTERESSAR?

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

A les persones que veuen que el món no
rutlla prou bé, que s'adonen que cal
emprendre canvis profunds que aturin els
camins destructors del model actual i que
aprofitin el disseny de models de recanvi.

En aquest programa es poden trobar tres
tipus d'activitats, realitzades per les
diferents entitats organitzadores:

Especialment pot interessar a tots els qui
volen ampliar la visió del món, més enllà
de receptes i dogmes, per saber viure i
actuar en una realitat complexa,
interdisciplinària i intercultural.

EcoConcem convida cada mes un autor i
una revista perquè facin conèixer les seves
propostes.

QUI HI HA AL DARRERA?
Al darrera hi ha persones que no volen

Exposició d'iniciatives:

Revistes com: Cruïlla, Integral, Arguments
i propostes.Mientrastanto, Ecologia Política, Archipiélago, i aquesta que tens a les
mans-Via Foral- que tracten temes socials
amb un enfocament crític i innovador,
són les que iniciaran aquest cicle de

presentacions.
Persones com: Raimon Panikkar, Joan
Martínez Alier, Alfons Barceló, Uuís Maria
Xirinachs, Marià Corbí, Marie Louise
Duboin, Arcadi Rojo, i Lluís Botinas, ens
exposaran les seves propostes innovadores
i que esdevenen tema de diàleg entre els
participants, dins de Les Converses
d'Innovació Social.
Cursos
Les reflexions i les propostes de diferents
innovadors es poden seguir en els cursos
organitzats per diverses entitats catalanes: Centre d'Estudis Joan Bardina - Eines
per una política nova conduït per Agustí
Chalaux; Fundació Tercera Via-Estudi
General -Vers una mentalitat globalcondu'it per en Lluís Maria Xirinachs;
Ecologia Política - Economia ecològica i
ecologia política- conduït per en Joan
Martínez Alier; Empresa i Societat -Empresa, Ecopnomia i Societat- conduït per
en Joan Casals; Fundació Vivarium Col·loquis de Tavertet- conduït per en
Raimon Panikkar; i Projecte Q - La religió
d'on ve i on va- condu ït per en Marià Corbí.
Tertúlies:
S'ofereix el llistat d'algunes de les tertúlies
que s'organitzen periòdicament a Barcelona amb el profund convenciment que les
tertúlies contribueixen a l'autocrítica, a la
generació de noves idees i a la formació
d'equips humans dialogants.

cal que es demani a l'apartat de correus
número 94 205, 08080 BARCELONA i
s'ompli una butlleta d'inscripció.
COM COL·LABORAR-HI?

- Assistint i intervenint als cursos i tertúlies.

- Fent conèixer persones que aportin visions
innovadores.
- Participant en algun equip de recerca
sobre un tema que t'interessi.
- Oferint hores de feina (lectura i resum
d'articles o llibres, secretaria, promoció,
traducció..._.
- Finançant les inevitables mínimes
despeses.
- Fent-te soci d'alguna de les entitats.
INVITACIÓ

En aquest primer Programa 1992-1993,
malgrat es plantegen alguns temes
importants, en manquen molts d'altres
(per exemple: genètica, població, sexisme,
salut, comunicació social, organització
territorial, política judicial o defensiva...).
Et convidem que ens facis anar coneguent
persones i equips, que aportin
enfocaments innovadors sobre el conjunt
de temes bàsics, que han de ser tractats en
el procés de dissenyar models socials de
recanvi.

COM ESTAR AL CORRENT?

Per estar al corrent de les activitats de
Sinergia cal posar-se en contacte amb el
telèfon del Servei d'Informació Sinergia dia i nit - SIS número (93) 358 64 10.
Tanmateix si vols rebre informació escrita
i no ets soci de cap entitat organitzadora,

(1)- EcoConcem és una entitat que ja ha estat
presentada al Via Fora! número 30-31, pàg.
265 del volum III.

CONVERSA AMB
ÀNGEL CASTINEIRA
Vam parlar durant dues hores amb l'Àngel Castineira. La crisi de la modernitat, la
solidaritat l'individualisme, les qüestions interculturals,... tot això amanit amb el tema de
l'associacionisme, l'anàlisi de la seva situació actual i les seves perspectives de futur. Tot
un contingut dens, pérò alhora fascinant.
Àngel Castineira és catedràtic de filosofia i ha estat guardonat amb diferents premis
d'assaig.
We spoke with Angel Castineira during two hours. The modernity crisis, the solidarity, the
individualism, the inter-cultural analyse of its current situation and its perspectives of future.
All a dense contents, but likewise fascinating.
Angel Castineira is lecturer ofphilosophy and he has been distinguished with different essay
prizes.
Du horojn ni parolis kun Angel Castineira. La krizo de la moderneco, la solidareco, la
individuismo, la interkulturaj aferoj... tio Zi spicita kun la asociema temo, la analizo de ĝia
aktuala situacio kaj ĝiaj futuraj perspektivoj.
Densa, sed samtempe fascina enhavo. Angel Castineira estas filozofia katedra profesoro
kaj oni lin premiis diversfoje pro liaj eseoj.

- Quins consideres que han estat els moments
que han marcat fites en la teva trajectòria
intel·lectual?
El meus esfudis secundaris van ser problament,
molt vulgars, com els de la majoria, però hem
sembla que van tenir b virtut d'entrecreuar-se,
fora de l'institutamb b coneixença d'altra gent,
potser una mica més gran que jo, que en
aquells moments estava estudiant i investigant.
Elxocentreel que eslava fent a l'institut i la lasca
intel.ledual que vaig viure en aquesta altra gent
fora de l'institut em va frapar molt, perquè no
hi havia relació entre com s'estudiava a l'institut,
que era més aviat una tasca d'ensinistrament,
i b manera de treballlar d'aquest grup de fora.
Es a dir, jo vaig arribar a COU sense saber
massa què volia estudiar, perquè no tenia ben
bé clar què volia ser. En aquest sentit; em va
ajudar molt vincular l'institut amb b relació
amb una gent del barri que estudiava i investigava i amb el descobriment del camp de la
cultura en un sentit profund, tot plegat en un
moment de crisi com és l'adolescència.

que em va marcar.
A partir d'aleshores, ja sigui més activament ja
sigui més secundàriament, sempre he mantingut i mantinc unaactitudde participació i de
compromís concret, al barri.

Pel que fa al meu pas per la universitat, si
digués que em va marcar suposo que mentiria. En el meu cas, la filosofia ha estat més
una tasca autodidacta que de formació
acadèmica. Jo he confesat més d'una vegada que, dissortadament, no vaig tenir mestres, perquè en la disciplina de filosofia, en
el periode en què jo estudio -que és just
després de la mort de Franco- molts professors havien estat expulsats, els millors encara estaven a l'exili. Era una situació que
afectava a tot, a les notes, al propi ambient
universitari... Per tant va ser més aviat una
formació autodidacta, que en el meu cas és
més d'olfacte, d'instint de saber anar a trobar
fes lectures, els cursos, les conferències, els
professors i aquellestemàtiquesque a mi em
Pel que fa al temps, això éslaprimera qüestió semblaven que podentenirmés interès.

- Elsteusorígens, poden haver influenciat en passa per ser presenten certes activitats,formar
un centre d'estudis, o bé coses d'aquest tipus.
latevaformació?
Crec que el meu origen, d'una banda
d'emigrants i d'una altra obrer, ambtotel que Fins itotara que estic treballant enlameva tesi
això significa de complex, és molt determinant doctoral se m'ha fet molt feixuc haver de trobar
pel que respecta a la realització dels meus un lema simplement erudit, perquè sempre he
estudisfilosòfics,ja que vaig compaginar el buscat unstemesque poguessin tenir una
treball als matins amb l'estudi als vespres. Això vinculació amblaproblemàtica actual. Això és
penso que fa que entengui b filosofia d'una una de lesraonsperlesqualsnoem considero
manera concreta, més compromesa, militant, un metafísic, ja que sóc una persona a qui li
i notantamateur, ni diletant, nitampocen unagrada molt bfilosofiapolítica, la que avui
sentit economicista.
s'anomenafilosofiapràctica, perquè és una
manera de vincular aquesta doble problemàSentir-te diferent, voler integrar-te, fertotun tica i no fer unafilosofiapurament especulaprocés d'identificació i d'integració sense ha- tiva, de fer volar coloms.
ver de renunciar atotauna sèrie d'elements
vàlids d'una cultura anterior que has heretat - Un cop comentada fa teva trajectòria
familiarment, et marca i et determina, ja sigui intel·lectual, podem entrar a analitzar altres
qüestions. En concret, el món de
objectivament o subjectiva.
l'associacionisme. Actualment ens trobem
- Quantensdaralatevaopcióperlafilosofia? amb què, arran de la crisi de la modernitat,
Un coptomatde la mili tinc clar que em vull aquells valors que durant decennis han infordedicar plenament a la filosofia. Deixo el mat i, en certa manera, justificat
treball que estova realitzant, trecfesoposicions l'associacionisme fan falta i provoquen una
per a catedràtic d'institut, i em dedico plena- desorientació enlaqual estem immersos. Es
ment a l'ensenyament, amb tot el que això parla de postmodemitat, d'època del jo, de
suposa d'etapa diferent, de descobriment del l'individualisme més ferotge... quin paper pot
camp delapedagogia, del paper del mestre, jugar l'associacionisme en aquestes ciurcumsdelarelacióalumne-mestre.
tàncies?
Els ateneus, les associacions.... van vinculats a
Després d'aquesta etapa continuen unes altres. un país, a unes tradicions, fins i tot a una
concepció delaculturai del 'economia. L'avenç,
A partir del 1985, arran de guanyar un premi el progrés... implicavatantun desenvolupad'assaig, em dedico més a escriure dins del ment de les indústries, de lesfàbriques,de les
camp de lafilosofiaque a Catalunya és un empreses, com la formació de b persona, b
camp molt minoritari i selectiu, on s'escriu perfecció humana espiritual, elc. Aixòes podia
relativament poc i on el nombre de lectors és veuretanten b imatge del burgèscatalàcom,
encara més petit. Participotambéen mitjans de d'altra banda, en la imatge de la cultura
comunicació, a la premsa.
obrera. Una cultura obrera amb cases del
poble, ateneus, sindicats... Una cultura que
Tot i que enfilosofiatothomsepara molt el que implicava un perfeccionament dels individus.
és bteoriade b pràctica, he de dir que en el Una cultura que, curiosament, abandonen les
meu cas no és així. He fet estudis sobre el temaesquerres arran de llur arribada al poder.
deltempslliure, perquè he estat primer infant
d'un esplai, desprésmonitor, després coordi- Vist des d'uns anys ençà,tantlacultura anomenador,méstardformadorde directors. L'interès nada burgesa com la cultura obrera es troben
teòric prevé primer d'un exercici pràctic el qualen una mena de dificultat, de mancança, fins
no passa sempre necessàriament per l'exercici itotde trencament. Un observador veu com els
d'una militància en un afer, sinó que a vegades obrers arriben a casa, "passen" d'anar als

ateneus i el que (an és endollar la televisió, i
"apalancar-se" i fer poca cosa més. Itotallò de
b consciència de classe no tenen poc més que
oblidat i busquen una mena de plaer immediat. Tot i fer una caricatura, si això ho
contraposem amb la probablement també
mitificada cultura popular on b gent assistia a
actes, hi havia biblioteques, altres referents o
altres valors, veiem un canvi de conducta prou
fort com per cercar-ne b raó.

vinculats no només alamodernitat sinó al que
podríem anomenar la modernització de les
societats.

Si fa cinquanta anys les cultures estaven molt
arrelades a la tradició, a fes identitats d'un
poble, d'una nació, d'una llengua en concret,
avui en dia els mitjans de comunicació i els
mèdia connecten de tal manera el món, que
podem rebre simultàniament moltes formesde
vida, moltes formes culturals, molts tipus de
I podríem posar un exemple igual en b cultura llenguatge, moltsmissatges sense moure'ns del
burgesa. Es a dir, ens trobaríem amb el nostrelloc.Això significa que aquesta mena
burgès defensor d'una societat civil, que fa de d'impacte immens que ens arriba de l'exterior,
mecenes, que promociona el Modernisme o el fa relativitzar les nostres pròpies senyes
Noucentisme, en el camp literari, pictòric, d'identitati té efectes moltimportantsquanta la
arquitectònic, en el camp de l'escultura. Aquest fragmentació defesidentitats culturals. De tal
individu decideix un bon dia abandonar el manera quefescultures es fan molt més híbricamp del mecenatge, dedicar-se exclusiva- des, mestisses... però aquest mestissatge a vement als negocis ifinsi tot reconèixer en públic gades també es pot llegir com una colonitzaque avui per fer peles no caltenircultura i que ció, i pertantes perden moltes formes de
aquesta és una cosa tan secundària que ja se cultura.
b faran des defesConselleries ifesadministracions.
Però d'altra banda hi ha b pèrdua d'un
compromís, d'unes idees o d'uns ideals. Abans
Amb tot això vull dir que, vist des de fora, hi ha hi havia b idea que els col·lectius ens podíem
un esquinçament entre una dualitat de classes emancipar, ens podíemalliberar, podiem arri-que tampoc existeix actualment d'aquesta bar a una situació més solidària, de més
manera- i el compromís d'aquestes amb la benestar, més justa, però ens trobem que, des
cultura.
dels anys setanta ençà, aquesta utopia i aquests
valos de l'home modern comencen a ser
-I per què ha estat així?
posats en qüestió. Es a dir, deixem de ser
Sintetitzant, es tracta d'una sèrie de fenòmens adolescents, ingenus, crèdul, davant d'uns
ideals, ens fem molt més adults i com a adults
ens adonem que aquells ideals amaguen també moltes vegades les seves contradiccions.
Alb que semblava que era el progrés avui en
part pot ser qüestionat. El forat d'ozó ha crescut
d'una manera immensa, els problemes de b
contaminació són gravíssims. I fixeu-vos que
no es tracta només de la contaminació als
països occidentals, sinó a aquells països on
aparentment, en nom defesteoriesmarxistes,
l'home havia arribat a dos tipus d'equilibris o
harmonies: decbrar la pau de l'home cap a
l'altre home -pertanttrencar l'alienació - i per
altra banda declarar la pau entre l'home i b
natura. Així, si avui dia b crisi ecològica és
greu als països anomenats capitalistes, és més

greu encara als països on ha passat casos com un altre motiu quetambéprovoca b crisi de
l'associacionisme, és que quan a Catalunya
el de Txernòbil.
arriba la democràcia una gran part dels
Això referint-nos al lema ecològic, però si ens tnoviments associatius cedeixen una gran part
referíssim al tema deladistribució delariquesa de b sevatascaals mateixos polítics, i per tant
ens trobaríem amb el mateix.Ésa dir, el cas de es fan les tasques assistencials des dels ajuntaSomàlia no és un fenomen de començaments ments, des de les autonomies i des de l'estat, i
de segle, sinó actual, on b gent es mor degana pertantuna part d'aquesta aportació dels
a milers. I qui diu Somàlia pot dir multitud individus passa a ser desenvolupada per les
d'altres països. I del cas de la fam podríem dir- administracions.
ho també delaguerra. Al bell mig d'Europa
tenim una guerra fratricida, una guerra que Aixòtambécol.labora adonar una lectura de
cap potència no atura. A mi em sembla que b baixa de b febre associativa,toti que hi ha
això és el que ens fa totalment escèptics, d'altres elements externs, com la pèrdua dels
totalment derrotistes, que ens b qüestionar ideals utòpics del que podíem anomenar la
aquells ideals pels quals tots nosaltres vam modernitat.
hipotecar una part de les nostres vides i dels
nostres plaers. Què vol dir una part dels nostres - Quina forma i quins objectius poden adopplaers? Doncs que el compromís implicava la tar, doncs, les associacionscíviques i cuJturals?
dedicació d'un temps, d'unes energies, i la primera conseqüència d'aquesta pèrdua
aquestes energies i aquests sacrificis ho fèiem dels ideals de ia modernitat ha estat el redescoa costa del nostre plaer, de b nostra intimitat, briment de l'àmbit íntim i una nova valoració
de la nostra família, de tot alb que per a de l'individu, del cos, de b intimitat, de b
nosaltres era la nostra vida. Quan resulta que relació interpersonal (ambtotel quetéde crític,
avui esclata aquesta mena de barreja cultural, ja que ens autovalorem molt i exigim també
de pluralisme cultural, que ens permet de molt de l'altra persona, i això provoca una
conèixer el que passa a tot el món, perdem la gran inestabilitat en la parella actual).
virginitat utòpica. Això ens afebleix moltíssim el
que hi havia precisament al darrera d'aquests Aquest reducte a l'individualisme, a b intimimoviments associatius, cívics, culturals, etc, que tat, és provablement l'altra cara de la davallada
eren en definitiva la llavor del voluntariat, de la del món associatiu perquè, volem o no, el món
solidaritat, b llavord'uns individus que havien
associatiu comporta b promoció d'una sèrie
o haviem actuat simplement per filantropia, per
de vabrs. L'associacionisme és b llavor de b
gratuïtat, per voluntat, per compromís o per
democràcia, perquè només b persona que ha
creença. Quan això s'esmicola, no podem
viscut en un moviment associatiu pot entendre
anar buscant un voluntariat inexistent. Això
explicaria d'alguna manera la davallada del què vol dircompartir. La llavor delademocràmón associatiu, tot i que b xarxa associativa a cia no és només quelcom polític sinó que és una
Catalunya és una de les claus que pot explicar cèl·lula bàsica on has d'acceptar les regles del
el fet que s'hagi pogut salvaguardar una joc perquè tu no ets l'únic, sinó que estàs en
llengua i una cultura. Es a dir, seria impensa- relació amb uns altres, on moltes vegades els
ble, a banda d'altres raons, que Catalunya objectius són compartits, on aquesta idea de
pogués seguir tenint una llengua, una cons- compartir t'obliga a renúncies, a sacrificis i
ciència nacional i una identitat si no hagués també a posar de vegades de la teva part.
estat, en part, gràcies a aquesta mena de xarxa Quan tot això s'afebleix i intervenen altres
tupida que ha permès mantenir uns punts i unes valors, com el de l'individualisme, el del meu
plaer, el del desig immediat del present, el de
referències d'identitat.
b meva intimitat, també aquest tipus de valors
individuals corren un vertader perill si estirem
El que també passa curiosament i aquest seria molt d'aquest fil. l el que profetitzo que passarà

en un futur és b constatació d'una mancança: personal al bé col·lectiu. És a dir el paper de b
b necessitat de b comunitat, és a dir, tomar a seva autonomia, era per dir-ho d'alguna maredescobrirqueel jo no creix com un bolet, del nera, molt més secundari que no el paper de b
no res, i que no ens satisfà prou només una col·lectivitat. Les futures comunitats que puguin
reba'ó interpersonal, d'un jo amb un tu, sinó o no anarvinculades a les associacions hauran
que hi ha un altre element que és el comunitari de saber conjugar dos elements aparentment
i és on precisament el jo acaba per desenvolu- contradictoris, que serien: un gran respecte per
par-se: sóc jo en la mesura que uns altres l'autonomia de l'individu i alhora una gran
m'estan ajudant a formar part, a compartir. I importància pel paper delacomunitat. No es
això s'està descobrint en països com els EEUU, pot demanar com demanen avui IGS sectes, GÍ
la pàtria de l'individualisme. Els anys 40, dono
per b comunitat a canvi de b teva autonoexemple, hi havia un govern però no hi havia mia. Això no es podrà demanar perquè el que
una concepció col·lectiva d'una nació. Hi ha- ens queda de la modernitat, malgrat que
via algú que governava, i b idea era que hi alguns es considerin postmodems, és aquesta
havia associacions d'individus i per tant els importància de la nostra autonomia.
drets individuals estaven per damunt de qualsevol cosa,finsi tot de l'estat. Doncs bé, avui Tanmateix, ens adonarem que aquest llegat no
dia el que es delecta és que el que precisament ens és satisfactori del tot. Aleshores buscarem
els ha mancat és b integració, i això té molt a altres formes de comunitat, i aquestes formes
veure amb l'associacionisme, perquè de comunitatseran més complexes però també
l'associacionisme, en un sentitampli,és tambémés compromeses, perquè hauran de dir, tu,
pàtria de la comunitat, és a dir, és el lloc on per com individu, tens plena autonomia però
primera vegada nosaltres podem redescobrir aquesta autonomia s'ha de saber vincular a
els vincles comunitaris. Si fóssim nosaltres tra- l'autonomia d'altres individus. En la mesura en
dicionalistes o massa conservadors, podríem què b nostra cultura sigui més rica i més
dir que aquests valors comunitaris s'haurien complexa no estarem satisfets amb una demonomés de situar en b família, l'església i cercles cràcia representativa com l'actual, on només
semblants. Tanmateix, amb una visió molt més ens demanen un vot cada quatre anys, sinó
oberta, em sembla que hi ha molts espais on que en algunes qüestions on ens sembla que
redescobrir aquesta comunitat.
som afectats i competents voldrem tenir veu i no
només un vot, i per tant incidir a l'hora de
formular,
de prescriure i dissenyar segons
Aquesta és una de les intuicions fonamentals
quins
plans
d'acció. És en aquest sentit que a
que voldria dir. Si hem de redescobrir avui
mi
em
sembla
que nosaltres ens encaminem
l'associacionisme, no serà per uns compromivers
una
visió
on
individu i comunitat serà més
sos ideològics sinó per unes mancances, es a
complexa.
dir, necessitem això i ho anem a redescobrir a
tal lloc.
Per a mi, b cosa més paradoxal és que no
arribarem
a aquest tipusde nova visió associa- D'alguna manera es pot afirmar que hi ha
tiva
a
partir
d'una convicció sinó a partir d'una
un procés cidic?
mancança,
ja que I 'estirar del fil de
Sí i no. Si per cíclic entenem etapes de comul'individualisme
ens porta a un carreró sense
nitat, etapes d'individualisme,eltc.realment
sortida,
i
a
una
situació molt greu. Si el lligam
aquestes etapes existeixen, és a dir, hi ha
social
desapareix
desapareix també tota postendències més col.lectivistes, més individualissibilitat
de
sociabilitat.
tes. No, en el sentit que l'individu que trobarem
a l'any dos mil no serà el mateix individu ni la
mateixa comunitat. L'individu que participava La persona que ha viscut l'experiència de
a les associacions dels anys vint era capaç de l'associació té una mena de segell que el
subjugartotalaimportància delaseva dignitat marca, és a dir, una mena de destresa que fa

que no se senti ni l'únic, ni el més important. ser possible en el futur? Vol dir que aquests
El que avui té més futur és un tipus de serveis on mínims no haurien d'anorrear les diferènb gent no només s'apunti sinó que sigui molt cies culturals, sinó que haurien de permetre
més actiu, com a participant. Aquesta idea es desenvolupar a cadascú la seva pròpia
pot aplicar de mil maneres al camp associatiu, identitat.
no tant per l'objectiu darrer sinó per la forma
de funcionar.
El problema és que avui aquesta política de
mínims no s'ha desenvolupat, sinó que curio- Dins d'aquest panorama, com s'hi inclou la sament el que creix més és la política
d'intolerància. Perquè no només intervenen
intercultural·litat?
Es un dels temes més punyents. El pretès factors culturals (aquest és diferent a mi, i per
universalisme que nosaltres hem imposat a lanthostil), sinó econòmics(allòque és meu i ha
partir d'uns drets europeus que considerem de ser compartit amb algú que considero que
universals no és compartit per altres pobles no és dels meus). Per tant, el problema de b
i altres cultures. La lectura que fan és que interculturalitat és untemade política de mínil'universalisme pregonat per Europa signi- ms però també hi intervé un element extra
fica a b llarga colonització. La resposta és polític que éslasolidaritat. Sense solidaritat no
.molt complexa i és una temàtica que no hi ha possibilitat de compartir res. Aquests
només afecta a Amèrica i a alguns països mímins no poden ser establerts únicament des
europeus, sinó que cada cop més ens afecta d'Europa.
a nosaltres. Europa sóm una mena de
minoria envellida que volem acotar aquest D'entrada per part de certes cultures hi ha un
territori privilegiat perquè ningú no hi entri. rebuig a aquest universalisme. Això vol dir que
El binomi crec que és compaginar identitat l'universalisme no pot ser un punt de partença,
i diferència. És a dir, volem manifestar un sinó un punt d'arribada. Per arribar a aquesta
patriotisme europeu però aquesta no ha de política de mínims estem obligats a una política
ser a costa de perdre necessàriament les de convivencialitat, sabent que implica situanostres pròpies senyes d'identitat com a cionstenses,conflictives...
catalans. Identitat i diferència vol dir que la
identitat europea només es podrà aconse- Anem cap a situacions de convivència, mestisguir a partir de la defensa de les pròpies ses, híbrides. Com a catalanstenimuna petita
diferències. I això ho podem dir com a lliçó a exportar. La nació catalana no esfaper
poble que hem estat expoliats culturalment un component racial sinó per un component
i política. Ens haurem d'acostumar a con- cultural. No és català qui procedeix d'una
viure amb gent de cuItures diferents, d'ètnies ètnia, sinó que hom és català per unes senyes
diferents, de races diferents... Ja va ser d'identitat cultural que fa seves. A mi em
possible a l'etapa medieval amb els cris- sembla que aquesta és la via de la interculturatians, els jueus i els àrabs. Tot i que aixòés litat, que permet assumir noves identitats sense
possible a partir de la promoció de la idea sacrificar les nostres pròpies diferències. Tande tolerància, em sembla que hi ha uns
mateix, certament, no és gens fàcil.
punts on aquesta possibilitat topa amb una
espècie de frontera. S'hauria de buscar una
política d'universalisme de mínims, que no
es troba a partir de pures teories, sinó a
partir de les convivències. I això si que és
típicament mediterrani. A partir de la convivencialitat mediterrània hem trobat en el
passatlapossibilitat de conviure entre jueus,
musulmans i cristians. Per què no hauria de Jaume Sobrevals i Pineda
Joan Ramon Gordo i Montraveta
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