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ENLLAÇ som u na associació cultural amb més de 20 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 
sòcio-cultural (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 FORA! és un recurs essencial dins del nostre projecte. A més, disposem 
d'una casa construïda en camps de trebal I 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 internacio-
nals, 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'expe-
riències i l'elaboració de projectes d'acció, encaminades totes a dinamitzar el nostre entorn i a 
trobar camins d'alliberament personal i col·lectiu. 

ENLLAÇ is a cultural association which has been existing for over 20 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)- To promote and strengthen an educational process among culturally active people, so that 
a general view of reality and of the changes we wish to attain may be reached. 
3rd)- To strengthen ana 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, VIAFORA! is an essential resort within our project. Furthermore, we have a house 
built by international work camps (the Popular Culture Permanent Centre, at Turó dels Pujols, in 
the Alt Penedès 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 andthe preparation of action projects, 
all directed to urqe the awareness of the people surrounding us, and to the encounter of methods 
of individual ana group liberation. 

ENLLAC estas kultura asocio kiu fondigis antau 20 jaroj kun jenaj celoj: 
le)- Proponi kaj akceli la rilatojn inter sociaj kolektivoj kai seKtoroj kiuj strebas por socikultura 
sango (mensa, ekonomia, politika,...) kiu antaŭeniru por la liberiaode la homoj kaj de la popoloj, 
surbaze de informadsango, ideologia debato kaj reciproka helpo en konkretoaj ogadoj. 
2e)- Promocii kaj potencigi edukan procezon inter la homoj kulture aktivaj, laŭceleakiri totalan 
komprenon de la realo kaj de la sangoj kiujn ni celas. 
3e)- Potencigi kaj disvastigi la ideologian intereson je nacia kaj internacia niveloj kiu, kvazaŭ 
katalizilo de propraj kaj aliulaj ideoj, pligrandigu gian distribuan rapidecon. 
Kiel konstateble, VIA FORA! estas esenca rimedo en nia projekto. Krome, ni posedas domon, kiun 
konstruis internaciaj laborbrigadoj (la Konstanta Centro de Populara Kulturo en el Turó dels 
Puiols ce la komarko Alt Penedès kiu utilas kiel centro de dokumentaro kaj laboro. Kiel 
dolaimentejo, gi havas specialigitan bibliotekon pri populara kulturo kaj kultura aktivigo kaj de 
revuoteko kun revuoj enlandaj, stataj kaj internaciaj specialigitaj pri altrenativaj movadoj. Kiel 
laborcentro ni organizas renkontigojn de homoi kulture aktivaj kiuj permesu la pripensadon, la 
diskutadon, la intersangon de spertoj kaj la prilaboradon de agadprojektoj, ciuj celantaj aktivigi 
nian cirkaŭajon kaj trovi vojojn de persona kaj kolektiva liberigo. 



EL '68. INICI O FINAL? 
Malgrat que es parli tant de la fi de la història, i de que el passat (i el futur) cada 
cop té menys sentit, no deixem d'aprofitar qualsevol oportunitat per tal de 
commemorar fets del passat més o menys recent, adés amb enyor, adés amb 
prevenció. 

La immensa majoria de commemoracions, però, es refereixen a fets concrets, 
esdeveniments puntuals de tal o tal data. Pocs cops la celebració en qüestió ho és 
d'una situació, d'un procés, d'un projecte (la Revolució Francesa per exemple, tot 
i que fins i tot en aquest cas s'ha pres la data d'un fet concret com a referència). 

Un cas paradigmàtic d'aquest segon tipus és el maig del '68, o la primavera del 
'68, o, generalitzant, el '68. 

La diversitat de situacions viscudes, la multiplicitat d'escenaris, les diferents ten-
dències i significacions, l'efervescència generalitzada i dilatada, en fi, fan que el 
conjunt de processos que van tenir lloc al llarg de l'any en molts punts del món 
occidental es vegin ara (i ja aleshores) com un continuum només anomenable per 
l'any de referència. 

És cert que els inicis de molts moviments van ser protagonitzats per joves estu-
diants, intel·lectuals, fills de la burgesia... però no només s'hi van afegir diversos 
sectors socials, sinó que també -i això encara fou més important- reflectien el 
pensament o el sentiment de grans capes de la població. De fet, així ho va 
entendre el poder en criminalitzar convenientment les diferents revoltes. 

Totes elles, com és fins a cert punt lògic, compartien la insatisfacció amb el present, 
amb la realitat pròpia, amb el model social i polític vigent, i alhora van ser 
equiparades (acusades) pel poder amb el model exterior, amb l'altre, amb el 
dolent. 
Tanmateix, un dels aspectes més singulars d'aquest conjunt de revoltes fou la 
simetria comuna que les unia: mentre a Europa occidental negaven el propi 
sistema i se les acusava amb tots els penjaments de l'ús (de comunistes en amunt), 
a Europa oriental, amb el mateix anhel de llibertat, negaven el llur i també se les 
acusava amb el papus enemic (de capitalistes com a mínim). 

Fins a quin punt el '68 no va ser el principi del fi? És a dir, fins a quin punt el 
conjunt de revlotes del '68 no va ser l'última cuetada d'un occident moribund? La 
necessitat de trobar models per referència i per bandera davant la insatisfacció del 
present sembla haver entrat en una via d'angoixa davant la inexistència de grans 
relats legitimadors del somni i, d'alguna manera, davant la impossibilitat de 
generar-ne. 

En un món sense principis sòlids, es fa difícil recuperar els grans discursos (potser 
per a sempre), i els vint-i-cinc anys del '68 tant poden servir per commemorar 
l'inici d'un camí com l'arribada a un (al?) final. 



THE FOURTH WORLD - EL QUART MÓN 

Josep Puig i Boix 

Des de fa anys, ENLLAÇ rep periòdicament la publicació Fourth World Review, editada pel 
grup d'aquest mateix nom i que té la seva seu a Anglaterra. Podeu trobar els seus 
exemplars a l'hemeroteca del nostre Centre Permanent de Cultura Popular. 
Enguany The Fourth World celebrarà la seva Assemblea anual a Barcelona els propers 
dies 6,7,8 i 9 de setembre. És per aquest motiu que us en fem cinc cèntims tot animant-vos 
a participar en aquest esdeveniment de caràcter alternatiu. 

QUÈ ÉS THE FOURTH WORLD? 

Els assumptes globals estan mostrant 
nombrosos signes d'estar fora de con-
trol: guerres, trastorns econòmics, sobre-
població, disminució ferotge dels recur-
sos finits i intensitat creixent dels perills 
ecològics. Tots ells estan sorgint a despit 
de les nostres intencions i no a causa 
d'elles. 

EL QUART MÓN creu que aquesta crisi 
global és deguda al fet que hem permès 
que les nostres institucions polítiques i 
econòmiques arribin a ser massa i massa 
centralitzades. Com a resultat elles són 
ara fora de control efectiu per part de la 
ciutadania a la major part de països. 
Qui llegeixi això pot fer la prova pregun-

tant-se justament quant poder per decidir 
qüestions una persona pot exercir per 
determinar la forma de vida del barri on 
viu. 

EL QUART MÓN tot reconeixement la 
necessitat de les comunitats locals per 
cooperar a diferents nivells i per a una 
gran varietat de propòsits funcionals, 
s'oposa fermament a les innecessàries i 
supèrflues agregacions de poder com les 
que es donen en els grans estats-nació, 
en els projectes d'unir "Europa" i inclús 
als més perillosos somnis d'un govern 
mundial. 

La seva preocupació és restaurar els po-
ders d'autogovern directes dels pobles i 
barris urbans, i assegurar que totes les 

Since years, ENLLAÇ receive periodically the publication Fourth World Review, edited by 
the group called the same and which sel is in England. 
You can find backward numbers in the magazine 
libray of our Permanent Center of Popular Culture). 
This year Fourt World Review will celebrate its Annual Assembly in Barcelona on Septem-
ber the 6th, 7th, 8th and 9th. It's for this reason that we explain something about it to 
encourage you to participate in this alternative event. 

De antaŭ multaj jaroj ENLLAÇ regule ricevas la periodajon Fourth World Review, kiun 
eldonas la samnoma grupo kun sidejo en Anglio. La malnovajn numerojn oni povas trovi 
en la revuoteko de nia Konstanta Centro de Populara Kulturo. 
Ci-jare The Fourth World Review okazigos sian jaran Asembleon en Barcelono dum la 
taroj 6.7.8 kaj 9 de septembro. 
Tial ni iom informas kaj instigas vin al partopreno en ĉi tiu evento kun alternativa 
karaktero. 



formes de poder provinguin dels seus 
representants a instàncies més grans. 
Contempla la democràcia de masses com 
una mera contradicció en els seus termes 
i creu que el control dels esdeveniments 
només es pot assegurar en termes demo-
cràtics sobre el tipus de base orgànica, 
multicel.lular que sigui el reflex de 
l'equilibri i harmonia del món natural. 

L'any 1981 sota el lideratge de Nicholas 
Albery i John Papworth s'organitza la 
PRIMERA ASSEMBLEA DEL QUART MÓN 
a la ciutat universitària de Londres. Hi 
participen més de 400 persones i es 
presenten unes 200 aportacions escrites 
per als 22 Fòrums que hi tenen lloc. La 
major part d'aquest material es va a 
plegar en una obra titulada "How To 
Save The World". Allí es va prendre la 
decisió d'organitzar una Assemblea cada 
any, des d'aleshores se n'han organitzat 
a Alemanya, França, índia, Suïssa, Cali-
fòrnia, Carolina del Nord, Canadà i 
Texas. La desena Assemblea es va reunir 

a Londres. L'onzena es reunirà a Cata-
lunya del 6 al 9 de setembre de 1993. 

Al llarg de la primera Assemblea del 
QUART MÓN es va publicar un butlletí 
titulat "Fourth World News" que més tard 
esdevindrà la publicació periòdica 
"Fourth World Review, de la qual se n'han 
publicat 56 números, essent-ne l'editor 
en John Papworth. 

Per a més informació poseu-vos en contacte 
amb: 
Josep Puig 
Eduard Toda, 98, ler. 2a. 
08031-Barcelona 

o bé amb: 
The Fourth World 
Canessa Park 
708 Montgomery 
San Frana'sco 
CA 94111, USA 



EL MANIFEST DE SUMENDI 
Us presentem un text que ve a ser un manifest ideològic públic de SUMENDI, una 
organització popular per a la promoció i autogestió de la salut. 
A partir de valoracions i anàlisis conceptuals concretes, el col·lectiu SUMENDI ens ofereix 
tota una llarga reflexió sobre el tema de la salut (l'oficial, l'alternativa...) i la malaltia 
proposant-nos mesures concretes i aportant criteris i tota una especial manera d'entendre 
aquest tema. 
Com diuen molt bé, i transcrivint una cita de Beatrice Bruteau: 

"No podem esperar fins que el món 
canviï...Ni fins que arribin 

nous temps que ens facin canviar 
a nosaltres, ni esperar que arribi 

la revolució i ens arrossegui 
en la seva nova carrera. 

El futur som nosaltres mateixos" 
Tota una declaració programàtica, no us sembla? 

INTRODUCCIÓ 

Tota organització ciutadana es sustenta 
en base a uns valors comuns compartits. 

D'aquí la necessitat del Manifest Ideolò-
gic de SUMENDI, que després de diver-
sos borradors, ja hem consensuat. Aquest 
text, que ens servirà de guia per a l'acció 

We submit a text which was a public ideologic manifest of SUMENDI, a popular organiza-
tion for the promotion and the self-management of health. 
Starting from exact evaluations and conceptual analyses, the SUMENDI group offers a long 
reflection on the matter of health (official health, alternatives health...) and sickness, 
suggesting definite measures and contributing ideas and a whole special way of unders-
tanding health. 
As they say, and quoting from Beatrice Bruteau: 

"We cannot wait until the world changes, 
nor until a new time arrives to change us, 

nor can we wait for the revolution to arrive 
and to drag us in its new rush. 

We are the future." 
A real programme declaration, don't you think so? 

Ni prezentas al vi tekston kiu estas kvazaif la publika ideologia manifesto de SUMENDI, 
populara organizo por la diskonigado kaj mastrumado de la sano. 
Surbaze de valorigoj kaj analizoj de konkretaj konceptoj, la kolektivo SUMENDI prezentas 
al ni longan meditadon pri la temo de la sano (la oficiala, la alternativa...) kaj pri h 
malsano kaj proponas al ni konkretajn rimedojn kaj alportas sintenojn kaj tute specialan 
komprenon pri la temo de la sano. 
Kiel ili mem asertas kaj per transskribano de citajo de Beatrice Bruteau: 

"Ni ne povas atendi ĝis kiam la mondo 
sanĝiĝos... Nek gis kiam alvenos 

novaj tempoj kiuj sangos 
nin, nek atendi la alvenon de 

la revolucio kiu trenos nin 
en sia nova kurado. 

La futuro estas ni mem". 
Plena programa deklaracio, cu ne? 



organitzada, també podrem utilitzar-lo 
com a base per a la reflexió, el debat i 
per a preparar el terreny a futures apor-
tacions, re-visions i propostes alternati-
ves. 

El que segueix és el que ens uneix (més o 
menys) a la gent que donem suport a 
SUMENDI. Apostem per l'autogestió 
personal i comunitària de la salut. Con-
cevim la salut com una manera de viure 
cada cop més autònoma, joiosa, solidària 
i com aquella original vitalitat pròpia de 
cada persona, cada comunitat i cada 
cultura que tendeix a buscar l'harmonia 
amb ella mateixa, amb els altres i amb la 
resta de la natura. 

Aquest manifest es difondrà àmpliament 
a persones, col·lectius, associacions ciu-
tadanes, moviments socials, professionals, 
organismes públics... Som conscients que 
gran part de les nostres idees són com-
partides per diversos sectors socials; al-
tres són més originals o menys conegu-
des. Pensem que totes són necessàries, 
poderoses i alliberadores. Us convidem 
a que les conegueu i, si us hi identifiqueu, 
us apropeu a SUMENDI. Necessitem tot 
tipus de suport. Sabem que hi ha molta 
més gent que està en la nostra línia. A 
totes les persones que llegiu el manifest 
us animem a que us alieu amb nosaltres 
per a canviar la vida, la vida de tothom. 

1- TENIM MOTIUS PER ESTAR BOJOS I 
EMMALALTIR 

A les inclemències climatològiques i ca-
tràstrofes naturals, la "civilització" ha 
afegit altres condicions adverses que di-
ficulten el nostre benestar. 

la nostra infància (àdhuc el nostre període 
prenatal) deixà molt que desitjar: poc 
respecte, manca de confiança i atenció, 
a penes mostres d'afecte, embarassos no 
desitjats, parts traumàtics... 

Els nostres pares, mares, mestres, edu-
cadors i educadores religiosos i religio-
ses... ens van transmetre la seva confusió 
i alguns dels mals que varen rebre en la 
infància. La criança en ambients autori-
taris, fa que rebem una educació basada 
en el temor, la culpa i el càstig. No és 
d'estranyar que ara ens sentim culpa-
bles, insignificants, i amb desconfiança... 

Els mètodes per adquirir coneixements 
ens van fer sofrir tant que han mimvat la 
nostra curiositat natural i limitat les nos-
tres ganes d'aprendre, experimentar, es-
tudiar, llegir, escriure... 

No hem tingut oportunitat de deixar anar 
els nostres disgustos. Se'ns ha fet sentir 
vergonya i por pels processos naturals 
de desfogament: plorar, tremolar, rabiar, 
estirar-se... És així que anem acumulant 
sofriments que no ens deixen estar a 
gust. 

Sovint ens trobem en un estat de descon-
tentament, desànim, por, agressivitat, 
intranquil·litat i intentem alleugerir els 
nostres malestars amb el menjar, l'alcohol, 
el tabac i d'altres drogues nocives. 

Ens costa estar reposant, volem fer moltes 
coses i depresa. No descansem el sufi-
cient i ens dopem amb estimulants per 
enganyar la fatiga. 

Els mitjans de comunicació bombardegen 
els nostres sentits amb missatges engan-
yosos que confonen i ens creen falses 
necessitats. 

La cultura sexista i patriarcal rebaixa la 
dona a ciutadana de segona classe, 
mentre que els homes els fa durs i 
insensibles. Ens enfronta a ambdós sexes 
espatllant així una bona convivència. 

Des de la infància i l'adolescència es 
reprimeix la nostra condició d'éssers 
sexuats i joiosos. Quelcom tan innocent, 



natural i humà com la sexualitat es viu 
com a vergonyós, culpabilitzat i obses-
siu. 

Massa sovint ens sentim en estat 
d'aïllament i distanciament. Tan sols sa-
tisfem la nostra necessitat de contacte 
físic. Ens mostrem indiferents vers els al-
tres o hi entrem en conflicte: males cares, 
agressions verbals, gestuals i físiques, 
àdhuc fins arribar a matar-nos. 

Milers de joves estem obligats a fer el 
servei militar, on sofrim les majors humi-
liacions. Interessos comercials, racials, 
religiosos... porten els pobles a enfronta-
ments armats que desprecien la vida hu-
mana i posen en perill la supervivència 
del planeta. 

No es respecten els drets humans. Es 
discrimina pel color de la pell, la classe 
social, la procedència, el sexe, l'edat o 
les creences. Les persones velles i minus-
vàlides cauen en l'oblit o el menyspreu. 
Les presons fan malbé la persona i afa-
voreixen encara més la delinqüència i el 
ressentiment. Hi ha qui pateix perssecució, 
exili, tortura i enpresonament per motius 
polítics. Altres són discriminats per la 
seva malaltia (SIDA, malalties mentals...). 

Moltes persones no tenen possibilitat de 
treballar per cobrir les seves necessitats 
econòmiques bàsiques. Altres arrisquen 
la seva salut per les pèssimes condicions 
de treball. SHi ha moltes persones a qui 
els manca un habitatge digne i uns mit-
jans de transport adequats. 

Vells pobles viuen sotmesos pels estats 
moderns, essent desposseïts dels seus drets 
d'autogovern i despreciats en la seva 
cultura, les seves creences, la seva llen-
gua. 

Els països del Nord productivista-consu-
mista exploten sense escrúpols els del 
Sud "subdesenvolupat". Mentre uns 

quants malbaraten els recursos de la Te-
rra, bona part de la Humanitat viu en la 
misèria. Una minoria s'enriqueix a costa 
dels esforços dels altres, Es el diner el 
que té la darrera paraula a l'hora de 
prendre decissions, més que els benestar 
de tothom. 

Tot i que som un trosset de Natura, vivim 
i ens sentim separats d'ella, en aglome-
ració en grans ciutats plenes de pol·lució 
i de sorolls. L'aigua, la terra i els nostres 
aliments cada cop més estan més conta-
minats per substàncies químiques i 
radioactives, que no sols afecten la salut 
de l'actual generació, sinó també la de 
les que han de venir, en danyar el nostre 
material genètic. Estem produint seriosos 
desequilibris ecològics que estan arri-
bant a afectar el clima i el seu entorn. 

La societat de comsum ens fa ficar al cos 
molt més menjar del necessari. Massa 
quantitat i de baixa qualitat (aliments 
concentrats, refinats, amb aditius químics 
no sempre innocus...).,Mentrestant, bona 
part de la humanitat té manca d'aliments 
o els pocs que té estan en males condi-
cions per no disposar de mitjans de con-
servació. 

Se'ns ofereix una diversió alienant basa-
da en el consum, relegant-nos a la simple 
espectació passiva. Molts dels entreteni-
ments atempten contra la salut humana o 
animal (esport competitiu, caça, pesca, 
curses de braus...) Tot just juguem i ens 
divertim de veritat. L'expressió artísitica 
ha quedat relegada al cercle dels "artis-
tes". 

No és d'estranyar que, en aquestes con-
dicions de vida, no funcionem bé. Real-
ment els nostres organismes estan donant 
prova de resistència i de sabiduria, en no 
enmalaltir més freqüentment. Però enca-
ra que quan la malaltia no sigui palpa-
ble, no disfrutem plenament del nostre 
potencial de vida. 



Aquesta relació de condicions adverses 
al nostre benestar no és completa ni ex-
cloent. D'altres (actors influeixen directa-
ment o indirecta en la nostra salut. 

2- QUAN EL REMEI ÉS PITJOR QUE LA 
MALALTIA 

En aquesta societat que no respon a les 
necessitats de tots els éssers humans i ens 
maltracta sistemàticament... quin paper 
juga la medicina? Sens dubte que en 
moltes ocasions ens evita la mort, alivia 
les nostres indisposicions i ens ajuda a 
recuperar la salut. Però també és cert 
que té aspectes perjudicials i perillosos: 

- Col·labora amb la societat opressi-
va. La medicina és utilitzada com a 
instrument més (a l'igual que la políti-
ca, l'exèrcit, la religió, l'educació, els 
mitjans de comunicació...) per perpe-
tuar aquesta situació. També és l"'opi 
del poble" a l'explicar les malalties 
de manera enganyosa i confusa, com 
si les condicions adverses en les que 
vivim no tinguessin res a veure amb 
les nostres dolències. S'imputen els 
nostres mals a factors invisibles (mi-
crobis), incontrolats (herència), 
d"'origen desconegut", quedant així 
emmarcades les agressions quotidia-
nes de la nostra vida. Se'ns fa creure 
que no es necessari canviar res per a 
lliurar-nos de les malalties. Tot es va a 
solucionar gràcies al descobriment 
dels miraculosos medicaments que 
acabaran amb els nostres mals. 

- No s'ocupa de la salut sinó de la 
"malaltia". El sistema sanitari posa 

gairebé tots els seus esforços i recur-
sos humans en curar o tractar malal-
ties però no pas en proporcionar la 
salut. La medicina hospitalària, cara 
i sofisticada es seguiex emportant la 
major part del pastís pressupostari. 
Aquesta inèrcia, a banda de ser an-
tieconòmica no és en absolut 
intel·ligent. I no demanem tant 
l'anomenada medicina preventiva, 
que segueix amb el mateix concepte 
negatiu de salut (igual a absència de 
malaltia). Se segueixen fent campan-
yes parcials per a cada tipus de 
malaltia sense tenir una visió global 
de la salut de la població. Volem que 
d'una vegada per sempre el sistema 
sanitari comenci a potenciar la salut 
més que a evitar i combatre obsessi-
vament la malaltia i la mort. 

- Reprimeix els símptomes deixant in-
tocables les causes. Nogensmenys, les 
mateixes causes acaben produint els 
mateixos efectes, amb les conseqüents 
recaigudes i cronificacions. A més a 
més, moltes vegades, els símptomes 
són protestes de l'organisme (cos-
ment) enfront d'un ritme de vida insu-
portable. 

- Suprimint els símptomes, la medici-
na ens ajuda a suportar la cosa que 
més ens fa mal, col·laborant amb el 
nostre deteriorament. Moltes vegades, 
el símptoma, tot i ésser molest, és una 
resposta intel·ligent d'autocuració. 
Tallant-lo estem obstaculitzant el re-
torn de la salut. 

- Anul·la la capacitat de pensar i de 
decidir de les persones. El metge o 



metgessa segueix jugant el paper de 
"bruixot de la tribu", que espanta o 
impressiona la gent per així manipu-
lar-la millor. Se'ns pretén curar com 
al bestiar, sense comptar per res amb 
nosaltres. Es promou la confiança 
cega amb els/les professionals de la 
medicina i la desconfiança amb els 
nostres propis recursos. Se'ns intenta im-
pressionar amb coneixements complexos 
i llenguatge incomprensible i així mante-
nir-nos al marge. Cada cop més som 
menys amos de nosaltres i no ens atrevim 
ni a pensar ni a decidir res pel nostre 
compte. Des del naixement fins a la mort, 
tota la nostra vida pretén estar sota el 
control mèdic. Per tot cal consultar als 
especialistes. És així com creem persones 
dependents, insegures i acomplexades. 

- Els fàrmacs contaminen i fan mal a 
la nostra salut. Cada cop es consu-
meixen més medicaments i per això 
hi ha cada cop més gent que em-
malalteix i mor a causa dels seus 
efectes secundaris. La majoria dels 
tractaments estan basats en introduir 
en el cos substàncies estranyes i això 
no està lliure de perills. Per altra ban-
da, la indústria químico-farmacèutica 
és una font important de contamina-
ció del medi ambient. Es aquesta 
mateixa indústria la que experimenta 
sense escrúpols amb "animals de la-
boratori". 

Afavoreix la drogodependència. Se'ns 
vol fer creure que tot es soluciona 
consumint algun producte miraculós. 
Com si lliurar-se dels nostres mals es 
reduís a prémer un botó, sense qües-
tionar-se en absolut les nostres creen-
ces, actituds i hàbits. Ens acostumem 
a empassar-nos píndoles màgiques 
sense parar-nos a pensar i emprar els 
nostres propis recursos. 

- Negocia amb la salut de la gent. En 
una societat en la que impera un afany 

de lucre, per què se n'hauria de lliu-
rar la medicina? La indústria mèdico-
farmacèutica és una de les més pode-
roses econòmicament, domina les in-
vestigacions i influeix enormement en 
les universitats i en la informació que 
arriba a qui és professional de la 
medicina. La malaltia és una impor-
tant font de lucre. Gran part dels di-
ners que ens gastem en la sanitat va a 
parar a les arques de la indústria del 
fàrmac. 

- També fa mal als metges/les met-
gesses i d'altres professionals de la 
sanitat. Tot i que el metge o la met-
gessa arribin a ocupar una bona po-
sició social, no se'n deslliuren del 
maltractament d'una societat inhu-
mana. Les relacions jeràrquiques i la 
competitivitat que imperen entre qui 
treballa en la sanitat i la gran respon-
sabilitat que hi posa la societat, fa 
que el seu treball no sigui pas una 
font de satisfacció. Les elevades taxes 
d'alcoholisme i de suicidis de la "classe 
mèdica" són una mostra d'això. 

- A més a més, qualsevol dia qui 
treballa en la sanitat o qualsevol dels 
seus éssers estimats emmalaltiran i 
hauran de suportar les irracionalitats 
del sistema sanitari. 

Els símptomes o "transtorns" psicolò-
gics i socials són també processos de 
protesta, de defensa o esforços 
intel·ligents d'autocuració personal i 
col·lectiva. La insatisfacció dels i de 
les professionals és un símptoma de 
la inadecuació entre el model oficial-
ment establert i les necessitats dels qui 
hi treballen. 

3- ATENCIÓ AMB LES MEDICINES AL-
TERNATIVES 

Davant aquest estat de coses en la medi-



eina oficial entenem com a lògic i neces-
sari que s'hagin desenvolupat diversos 
moviments, sistemes i teràpies alternati-
ves. Valorem positivament l'esforç 
d'infinitat de persones, professionals i 
grups que sortint-se dels esquemes sa-
buts i dels dogmes establerts s'esforçaren 
i s'esforcen per comprendre des d'altres 
punts de vista les causes i les solucions 
als malestars de l'ésser humà. Tanmateix 
no hem de caure en extremismes ni fa-
natismes pretenent estar en possessió de 
la veritat absoluta. 

Pensem que no tota cosa "alternativa" 
realment ho és. El fet que sigui un mètode 
"nou", "ancestral", "natural" no és motiu 
suficient per considerar-lo bo per a la 
nostra salut. A vegades tendim a mitifi-
car i a fanatitzar-nos. 

Moltes d'aquestes teràpies "alternatives" 
conserven alguns aspectes nocius, igual-
ment que la medicina oficial: 

- No qüestionen a fons aquesta civi-
lització inhumana i antiecològica; i, 

per tant, no combaten el que real-
ment ens està fent mal. A voltes im-
puten els nostres malestars a factors 
que s'escapen al nostre control. 

Per exemple, tot i suposant que la 
posició dels astres al néixer... influexin 
en la nostra salut, no hem de perme-
tre que això ens distregui i ens evadeixi 
d'afrontar la crua realitat, la qual sí 
que podem canviar. 

- Alivien els símptomes, sense qües-
tionar les creences i els hàbits erronis 
i ignoren que potser aquest símptoma 
sigui el propi procés autocuratiu de 
l'organisme. 

- Creen noves dependències als i les 
nostres professionals, sense estimular 
la capacitat de pensar i decidir per 
nosaltres mateixos. A voltes els seus 
coneixements són encara més inac-
cessibles, enigmàtics, misteriosos, in-
compremnsibles, i per tant, fa falta 
moltes dosis de "fe cega" per a creure 
en plantejaments als que hom no pot 
arribar per si mateix. Els malalts i les 
malaltes segueixen sense tenir prota-
gonisme en la seva curació. Tot depèn 
del "savi professional". Els pacients o 
usuaris queden anul·lats, passius, 
deixant-se fer. 

- No sempre són inofensives i lliures 
d'efectes secundaris. La cosa "natu-
ral" no és sempre bona i la cosa 
"artificial" no és sempre nociva. Per 
exemple, les plantes (àdhuc algunes 
de comestibles) acostumen a portar 
toxines naturals més o menys perillo-
ses. Per altra banda, la roba, la cale-
facció i l'habitatge, tot i ésser "artifi-
cials", són molt vitals perquè ens pro-
tegeixen de les inclemències climato-
lògiques. 

- Es dóna molta més importància als 
recursos externs que als propis recur-



sos, afavorint la idea de les curacions 
miraculoses (còmodes i instantànies). 

- Nous negocis disfressats de verd. 
L'afany de lucre s'aprofita de la deses-
peració i l'angúnia dels malalts per a 
aconseguir nous beneficis econòmics. 

4- NECESSITEM MILLORAR LES CONDI-
CIONS DE VIDA DE TOTS I DE TOTES. 

La salut va molt més enllà de l'assistència 
mèdica. Depèn de molts factors com 
l'equilibri ambiental, la pau mundial, el 
nivell de justícia i de solidaritat, la distri-
bució de la riquesa, el treball satisfactori, 
l'educació alliberadora, l'alimentació 
equilibrada, l'habitatge habitable, un 
sistema de transports popular i ecològic, 
la diversió autogestionada... 

Necessitem anar eliminant aquests fac-
tors que en l'actualitat ens tornen bojos i 
emmalalteixen i així crear una societat 
més respectuosa amb tots els éssers hu-
mans i amb el planeta. 

Estem necessitats de canvis amplis i pro-
funs. Necessitem canviar-nos nosaltres 
mateixos modificant moltes de les nostres 
creences, actituds i hàbits. I necessitem 
canviar la mateixa societat perquè 
aquesta deixi de fer mal i de manipular 
les nostres mentalitats. Es tracta d'anar 
fent un treball a nivell personal i a nivell 
social al mateix temps. 

En l'actualitat ja existeixen grups tractant 
d'acabar amb els diversos aspectes 
opressius de la nostra societat. Esforços 
organitzats per una societat desmilitarit-
zada, per a l'alliberament de moltes 
persones sistemàticament oprimides (do-
nes, nens, joves, estudiants, homo-
sexuals...). Per una sexualitat lliure i jo-
iosa, per l'equilibri ecològic. Per la co-
operació amb el desenvolupament, per 
l'alliberament obrer i camperol. Per 

l'alliberament del nostre poble i altres 
pobles oprimits. Pels drets de qui està a 
la presó, malalt, sofreix minusvalies, o 
vellesa... 

Ens agradaria enriquir els seus esforços 
amb els nostres coneixements sobre 
l'autogestió de la salut física i psicològi-
ca. Que les persones i grups que ens hem 
decidit a canviar la societat tinguem els 
recursos bàsics d'autocura i puguem se-
guir per molt de temps amb plenes fa-
cultats. Perquè no ens desanimem i la 
incomunicació entre nosaltres faci perdre 
una tasca tan preciosa. Perquè no ens 
cremem i, amb els anys, el nostre treball 
vagi guanyant en qualitat humana. Per-
què els nostres mètodes de lluita siguin 
divertits i una font de satisfacció. 

També ens agradaria ajudar totes aque-
lles persones i grups que exerceixen in-
fluència sobre la infància i la joventut: les 
que treballen per un embaràs i part sen-
se violència, associacions de suport als 
nens/nenes, mares, pares, mestres, edu-
cadors/educadores.. . 

5- PER UNA SANITAT PÚBLICA, HUMA-
NA I ECOLÒGICA. 

Per evitar que es negociï amb la nostra 
salut apostem per un sistema sanitari 
públic i gratuït. Demanem per a tothom 
una assistència sanitària integral que 
cobreixi tots els aspectes; educatius, pre-
ventius, curatius, rehabilitadors... inclo-
sos aquells serveis que, pel moment, no 
estan gens o insuficientment coberts (sa-
lut bucodental, planificació familiar, sa-
lut mental...). 

Les teràpies alternatives en la sanitat 
pública. És injust que persones que durant 
tota la vida han cotitzat (i les que no ho 
han fet també), hagin de pagar-se de la 
seva butxaca unes plantes medicinals, un 
massatge o una cura de repòs. Exigim 



que es comenci a investigar els mètodes 
alternatius i els que es trobin eficaços 
s'ensenyin a la universitat. 

Més participació. Que la salut deixi de 
ser sols responsabilitat de les metgesses i 
metges i que hi puguin participar d'altres 
professionals i també els malalts, les 
malaltes i que n'hagi de fer ús. 

Que la curació sigui un treball en equip. 
Que el metge o metgesa sigui un/a com-
pany/a que faci honor al mateix nom de 
doctor/a (la persona que ensenya). Que 
comparteixi el que sàpiga (per l'estudi o 
per la seva experiència) i estigui disposat 
a aprendre dels malalts, les malaltes o 
qui n'hagi de fer ús. 

Necessitem curar-nos de la ignorància i 
de la dependència. Ésser cada cop més 
amos de nosaltres mateixos, més prota-
gonistes de les nostres vides i de les nos-
tres crisis físiques o mentals. Aprendre a 
conèixer millor el nostre cos, apreciar-lo, 
cuidar-lo i a utilitzar els nostres propis 
recursos autocuratius. 

Necessitem emprar molt més els poders 
curatius de la solidaritat i l'ajut mutu. A 
voltes l'ajut per a curar-se, més que d'un/ 
d'una professional pot venir d'un altre 
malalt o malalta. Molts alcohòlics que no 
van poder ésser ajudats pels metges 
aconseguiren recuperar-se amb grups 
d'ajut mutu. Aquest mateix recurs pot 
ésser aprofitat per d'altres persones 
malaltes. 

Anem a exigir que qui fa ús de la sanitat 
pública (cotitzadors o no) que tingui con-
trol sobre l'administració, organització i 
planificació del sistema sanitari. Defen-
sarem el nostre dret a participar en la 

investigació sanitària perquè, entre to-
thom s'elabori una autèntica ciència po-
pular de la salut, independent dels inte-
ressos de lucre, partidistes... 

Aprendre a viure abans de res. A una 
llavor no cal ensenyar a créixer. N'hi ha 
prou en asseguarar-li les condicions 
adequades i ella mateixa sap fer-ho. El 
nostre organisme (cos-ment) també té 
tendència a desenvolupar-se i a curar-se 
per si mateix, si li assegurem certes con-
dicions. La major part de les malalties 
que patim són autolimitades, és a dir, es 
curen per si mateixes amb el simple fet 
de suprimir el que ens fa mal, donar-li 
descans o atenció al nostre cos-ment i 
esperar un temps. Si a qualsevol persona 
malalta li potenciem la salut a nivell físic i 
mental, és molt probable que millori i 
acabi curant-se. La curació no és pas un 
acte miraculós, sinó un esforç intel·ligent 
del nostre cos-ment per tornar a la salut i 
això requereix unes determinades condi-
cions i un temps. 

Són molts els factors que podem incloure 
en l"'art de viure". Des de parir-nèixer 
amb goig fins a envellir i morir amb 
dignitat. Ens queda molt per aprendre: a 
alimentar-nos, a relaxar-nos, a afrontar 
les dificultats, a negociar, a resoldre con-
flictes amb d'altres persones, a comuni-
car els nostres sentiments sense fer mal, a 
organitzar el nostre temps i treball, a 
mantenir relacions sexuals satisfactòries, 
a participar en política sense sobressaltar-
nos, a superar el fet, a conciliar la son, a 
criar i a respectar les criatures, a estudiar, 
a desfogar els disgustos... 

Si aprenem a viure en harmonia amb 
nosaltres mateixos, amb els altres i amb 
l'entorn baixarà el consum de medica-



ments. 

El mateix succeirà si tractem d'aprendre 
la lliçó que l'organisme ens està intentant 
transmetre amb el símptoma. Els recursos 
de les medicines alternatives adequada-
ment aprofitats també evitarien l'ús i abús 
dels fàrmacs. 

En defensa dels drets dels usuaris. Tenim 
el dret a rebre tota la informació neces-
sària per poder decidir lliurement. 
Aquesta informació, lògicament, hauria 
d'incloure les alternatives d'altres terà-
pies no oficials. 

Malgrat que no participem en la seva 
gestió, la sanitat pública és nostra. A tots 
ens pertany i afecta. Estan en joc els 
nostres diners i la nostra salut. La seva 
transformació i millora en el sentit que 
proposem serà beneficiosa per a tothom. 

ó- NECESSITEM AJUNTAR-NOS I OR-
GANITZAR-NOS 

Som majoria els qui tenim aquestes in-
quietuds, però estem escampats i escam-
pades arreu. 

- Viure sa en aquesta societat és anar 
a contracorrent. El fet de poder 
realitzar les nostres bones intencio-
ns i les nostres ganes de vida sana, en 
part depèn de l'ambient en que ens 
movem. Ens interessa estar en con-
nexió per impedir que el corrent so-
cial convencional ens arrossegui. La 
nostra connexió serà com un petit 
oasi on podran florir els nostres pro-
pòsits. L'estar en comunicació ens 
servirà d'estímul per seguir endavant, 
trencar l'aïllament i contagiar les nos-
tres idees a més gent. 

- No podem quedar-nos amb els 
braços creuats. La societat actual ens 
porta al deteriorament del planeta i a 

la infelicitat. Si som molts que unim 
les nostres forçes, podrem canviar el 
curs dels esdeveniments. Una perso-
na en solitari mai arribarà tan lluny 
com milers de persones reunides. La 
solució a les problemàtiques huma-
nes requereix, a més a més el treball 
de grups organitzats. 

SUMENDI, UNA ORGANITZACIÓ PO-
PULAR PER A LA PROMOCIÓ I AUTO-
GESTIÓ DE LA SALUT. 

Sumendi és un volcà d'alternatives per 
viure, una inquietud poderosa que bull 
subterràniament des de fa anys i que ara 
sorgeix amb força per sortir a la superfí-
cie i servir d'abob per a un futur millor. 

Som encara una organització jove (vàrem 
néixer el març del 1986) amb un funcio-
nament assembleari. Grups locals con-
nectats entre si a modus de "xarxes de 
contacte". Pluralista i independent de tot 
grup polític i religiós. Qui connecti amb 
les idees expressades en aquest manifest 
és convidat i convidada a unir-se'ns en 
aquest esforç. Ens agradaria que SU-
MENDI fos un lloc de trobada no sols 
entre la ciutadania, sinó també 
l'oportunitat per a reduir distàncies entre 
qui usa i qui treballa a la sanitat. 

Per a més informació podeu dirigir-vos a: 
SUMENDI 
APDO. 5.098 
BILBAO 
TEU. 94-410.06.44 

SUMENDI-GIPUZKOA 
APDO. 260 
DONOSTIA 
TELf. 943-29.15.11 

En el VIA FORA! núm 33 (Hivern del 1992), 
pàg. 33, Volum IV art pàg. 33, vam presen-
tar aquesta entitat. 



A LA FI DELS 500 ANYS... (II) ™ 
La raó dels exclosos 

Maria Àngels Duran i Jordi Gàlvez 

Us presentem un treball realitzat sobre una comunitat indígena sud-americana anomen-
da La Paila, integrada per membres "paesos", tot emmarcant-lo dins de la línia de 
l'anterior col·laboració que els seus autors van fer en el VIA FORA! núm 36 ("A la fi dels 
500 anys ha arribat el moment del renaixement"). 
El "paès " és la llengua pròpia d'aquesta comunitat, llengua oficial dins del seu territori 
però completament marginada i desprotegida per l'estat colombià malgrat ésser reco-
neguda constitucionalment. 
Per acabar, dir-vos que qui ha fet aquest treball ha viscut durant més d'un any en aquests 
territoris sud-americans i que en propers VIA FORA! anirem publicant diverses 
col·laboracions d'aquesta temàtica, les quals inclouran, també, entrevistes amb líders 
indígenes. 

We present to you a work about a South American native community named La Paila, 
constitued by paeses members, placing it into tre previous trend collaboration that their 
authors made in number 36 of VIA FORA! (At the end of 500 years, the time of rebirth 
has come). 
The paes is the own language of this community, official language inside their territory but 
completely marginated and un protected by the Columbian State, despite being recogni-
zed constitutionally. 
To finish, just say that the authors of this work have been living during more than one year 
in VIA FORA! we will publish several collaborations of this thematic, which will also 
include interviews witli native leaders. 

Ni prezentas al vi artikolon pri indigena sudamerika komunumo kiu nomiĝas La Paila 
konsistanta kiu nomiĝas "La Paila" konsistanta elpaesaj membroj, enkadre de la linio de 
la antaua kunlaboro, kiun ĝiaj atitoroj prezentis en VIA FORA! n-ro 36 (Je la fino de la 
500 jaroj, alvenas la momento de la renaskiĝo). 
La paesa estas la propra lingvo de ci tiu komununo, oĥciala lingvo en ĝia teritorio, sed 
plene diskriminata kaj neprotektita de la Kolombia stato, malgraO ĝia konstitucia rekono. 
Fine sciu ke la atitoroj de la artikolo loĝis dum pli ol unu jaro en tiuj sudamerikaj teritorioj 
kaj en venontaj VIA FORA! (Ni publikigos diversajn kunlaborajojn pri la sama temo, kiuj 
inkludos ankau intervjuojn kun indiĝenaj estroj. 

Reprenent el fil de les reflexions que fèiem 
a la introducció del «Manifest del Movi-
ment d'Autoritats Indígenes», publicat al 
número 36, voldríem donar a conèixer 
algunes definicions i conceptes més preci-
sos en rebció a la vida del poble "paés" i, 
concretament, d'una de les seves comuni-
tats que lluita pel seu "resguard" anome-
nat« La Paila», a l'occident de Colòmbia. 

Tots els conceptes que definirem vénen 
determinats pels mecanismes de control 
sòcio-jurídic, que l'estat Colombià fa ser-
vir sobre els membres d'aquest grup ètnic 
minoritari. La relació estat-minoria ètnica 
està marcada per un conflicte permanent 
fins a l'extrem d'arribar a afectar l'estructura 
social de dita minoria, les seves interrela-
cions el seu sistema de regles i religiositat, 



tot impossibilitant-los-hi drets fonamentals, 
com ara els drets de comunicació i recerca 
d'un espai propi dins la cultura universal. 

Els indígenes «paeces», són avui una na-
ció reduïda. Es troben replegats en petites 
porcions de territori, anomenades "res-
guards", que els són assignades des del 
poder polític de l'Estat. En el seu temps 
vàren ésser els senyors d'immenses valls i 
prats on vivien lliurament, estimaven la 
terra i la naturalesa com cap occidental 
mai ho ha sabut fer. I avui, han hagut de 
suportar la humiliació d'ésser definits per 
Decret : «La comunidad indígena és un 
conjunta de familias de ascendencia ame-
rindia que comporten sentimientos de 
identificación con su pasado aborigen, 
manteniendo rasgos y valores propios de 
su cultura tradicional así como formas de 
gobierno y control social intemos que bs 
distinguen de otras comunidades rurales». 
(Decret 2001/88, art.2) 

A partir de l'esmentada definició i més 
recentment, els drets d'aquests pobles són 
objecte de protecció per part del nou ordre 
constitucional vigent a l'estat colombià:« El 
estado reconoce y protege la diversidad ét-
nica y cultural de la Nación Colombiana». 
(Art. 7 Constitució). Es curiós ressaltar però, 
que des del temps de la conquesta, totes 
les normatives d'aquest rang els negaven 
sistemàticament b seva diferència ètnica i 
cultural. 

En l'actualitat subsisteixen al país uns cen-
tenars de grups indígenes, amb les seves 
pròpies llengües de les quals 27 han estat 
estudiades i investigades per part de la 
facultat de Fiblogia de b Universitat dels 
Andes, establint-se 11 famílies lingüísti-
ques diferents. 

Recerques de caràcter antropològic pro-
ven que aquests pobles són producte de 
lleis internes fermes i de l'observància d'una 
estricta tradició, condicionada aquesta per 
necessitats del medi i de fordre biològic i 

social. Però b tradició, malgrat ésser un 
pilà fonamental de la cultura d'aquestes 
minories, s'ha vist minvada quan foren 
«conquerides», arrebassades les seves lli-
bertats gairebé paradisíaques, sotmeses al 
coloniatge castellà, al despotisme dels sol-
dats i monjos, a les institucions dels mestis-
sos i controlades per directrius legislatives i 
administratives occidentalitzades. Amb les 
cadenes al coll aquests grups indígenes 
quedaren sota b impracticable moral de 
la civilització occidental. 

En la realitat actual, si es continua impo-
sant una disminució en b força de les 
seves pròpies lleis i l'ordre, fan preveure 
inevitablement llur desaparició com a po-
ble diferent. Així doncs, és menester poten-
ciar des de b Societat de les Nacions, tots 
els factors de cohesió com a grup. 

El fets esmentats han anat succeint al poble 
"Paés", gregari per naturalesa, trobant-se 
ara dispers i desarrelat, part del qual ocu-
pa actualment el vessant oriental de la 
Cordillera Central al tròpic colombià, al 
departament del Cauca, amb una extensió 
aproximada de 1.300 Km2. Zona amb una 
topografia accidentada i complexa, ca-
racteritzada per profundes depressions, 
estretes valls, diversitat de climes. 

Els seus boscos poc a poc han anat 
desapareixen per l'acció dels colons i dels 
interessos d'empreses multinacionals de la 
fusta, - com per exemple la Cia. holandesa 
Smurfit, també avui en dia amb interessos 
mercantils a Catalunya (Balaguer-Lleida)-, 
fet que incideix de forma nefasta en 
l'ecosistema de b zona. 

En l'esmentada extensió de terreny, hi viuen 
prop de 100.000 "paesos" agrupats polí-
ticament en "resguards", distribuïts per di-
versos municipis. 

Per "resguard", l'estat colombià entén un 
conjunt de terres ocupades per les comuni-
tats indígenes, degudament delimitades i 



assignades pel govern a fi que el grup les 
usi i les disfruti, amb exclusió de tercers, 
(art 2 decret 2001/88). 

Dites terres, mitjançant b carta magna del 
país, tenen la qualitat d'inalienables, im-
prescriptibles i inembargables. 

En relació als "resguards", b comunitat de 
"Lo Paib" manté una lluita particular per a 
poder delimitar i preservar les terres del 
seu des de l'any 1981, i de manera més 
formal des de l'any 1984. Un territori pro-
pi i suficient els hi representaria 
reafirmar-se com a poble. El conflicte que 
viuen ha arribat a nivells desproporcionats 
en enfrontar-se amb una multinacional 
paperera-Smurfit- mai dispossada al dià-
leg amb persones que cataloguen com de 
tercera categoria. 

Legalment, els territoris indígenes formen 
part de Colòmbia, estan integrats dins de 
la seva organització territorial i, com a 
entitats pròpies, gaudeixen de certa auto-
nomia- més formal que real- per a gestio-
nar els seus interessos. En tal virtut tenen els 
següents drets: 

1.- Governar-se amb autoritats prò-
pies. 
2.- Exercitar les competències que els 
pertoquen 
3.- Administrar recursos i establir tri-
buts necessaris per al compliment de 
llurs funcions. 
4.- Participar en las rendes nacionals. 

La llei orgànica d'ordenament territorial 
estableix la distribucció de competències 
en les relacions de la nació i les entitats 
territorials i que b conformació de les enti-
tats territorials indígenes es farà amb sub-
jecció al que es disposi amb llei. També 
estableix que la delimitació de dites entitats 
- "resguards" pel tema que ens ocupa-, es 
farà pel govern nacional amb la participa-
ció de la representació de les comunitats 
indígenes, previ informe de la Comissió 

d'Ordenament Territorial: «...La Ley defini-
rà bs relaciones y la coordinación de estàs 
entidades con aquellas de las cuales for-
men parte». 

Malgrat semblar una legislació molt ober-
ta al diàleg entre les parts, hem de 
qüestionar-nos amb quin dret es poden 
dictar lleis en un tema com el present i, si 
això no fos suficient, qüestionar-nos com 
es donen a la pràctica les relacions Nació-
Comunitat minoritària i haurem de reafir-
mar que dites minories no només estan 
marginades, sinó que també se fes està 
aniquilant. 

L 'autoritat que b llei considera pròpia i 
que s'exercita en el "resguard", està inspi-
rada en un model imposat ja pels temps de 
la colònia, el Capítol. L'Autoritat autèntica 
va ésser el Cacic- els «the'hwe's'»- i els 
ne'hwe's' en llengua "paés"- nasayuwe-. 

El Capítol representa dins b cobertura 
juridico-estatal, una entitat de dret públic 
especial, en la qual els seus membres són 
escollits i reconeguts per una comunitat 
indígena localitzada en un territori deter-
minat; ell és l'encarregat de representar 
legalment al seu grup i exercir les funcions 
que li atribueixen fes lleis, usos i costums 
del seu poble. 

La representació en el Capítol és elegida 
d'acord amb la llei, però pels membres de 
la comunitat és necessària una elecció per 
consens, per a ells el grup ho és tot, valo-
rant doncs, per damunt de tot, el fet 
col·lectiu. 

El Capítol està integrat pel governador, 
el comissari, l'alcalde, l'agutzil i el fis-
cal. El governador és elegit cada any. 
Queda palesa la intervenció estatal quan 
es pren possessió dels càrrecs en el Ca-
pítol davant de l'alcalde del municipi i 
de mans d'aquest, reben el bastó de 
comandament. Servir al Capítol, però, 
es una obligació moral que compromet 



Però perquè un contracte de lloguer es 
pugui signar és necessària l'aprovació de 

la Corporació Municipal del Districte. 

Malgrat ésser institucions d'autogovern 
veiem que sempre d'una manera o altra, 
està present la voluntat- per tant, el control 
exhaustiu-, de l'estat. 

Las decisions en cas de greus conflictes de 
competències entre Capítols i les actuacions 
municipals o estatals, correspon prendre-les 
a b justícia ordinària de l'estat. 

Dins l'estructura social de b comunitat hem 
de fer menció a la particular figura del 
xaman, líder comunitari que supervisa la 
rebció dels membres de b comunitat amb 
el seu món sobrenatural específicament. 

La màgia, socialment considerada, en ex-
pressió de l'antropologia, és un ajut per a 
la integració del grup, mitjatçant b disci-
plina i b intervenció de l'ordre. En una 
societat agrícola, el màgic arriba a ser-ne 
cap, no tant per la supersticiosa reverència 
que inspira, sinó perquè proporciona als 
seus membres la garantia que, si obeeixen 
els tabús i els manaments, b seva voluntat 
màgica els afegirà un part de beneficis 
sobrenaturals als resultats pràctics dels seus 
esforços. 

Els símbols i creences d'aquests pobles ens 
mostren que darrera d'ells s'hi amaga una 
estructurada i particular visió del món, lli-
gant íntimament en les seves vides l'activitat 
religiosa i política. 

En un altre ordre de coses, l'estat d'aïllament 
en què es troben aquests grups minoritaris 
fan imprescindible canalitzar el seu esperit 
de lluita en estructures de tipus 
supra-comunitàries. Aquesta unitat dins la 
diversitat fa que es defensin globalment els 
interessos comuns, bàsicament els que fan 
referència a recuperar tot el que els hi ha 
estat usurpat, i acabar amb b discrimina-
ció racial que es troben sotmesos. Volen el 

tots els membres de la comunitat. 

El governador fa de mitjancer entre la 
comunitat i les autoritats nacionals, 
encarregant-se de fer complir les ordres de 
les autoritats nacionals. Vetlla perquè es 
treballi i sigui bona la convivència entre els 
membres de b comunitat, atorgant-li peti-
tes facultats sancionadores. 

També es fa càrrec d'altres funcions : 
- Portar el cens de les famiílies de la 
seva comunitat. 
- Protocolilzar notarialment els títols de 
propietat del Capítol. 
- Controlar i tenir constància de les 
assignacions de solars del "resguard" 
que el Capítol fa a les seves famiílies. 
- Distribuir amb b màxima equitat les 
porcions de "resguard" que hi hagi en 
comú entre les famílies. Aquesta distri-
bució es farà amb l'aprovació del sr. 
alcalde del districte. 
- Llogar per màxim de tres anys els 
terrenys del "resguard" que no estiguin 
posseïts per cap indígena i disposar 
com s'invertirà el valor de tals lloguers. 



seu model, que tenen mesurat en la seva 
memòria col·lectiva i, per això, els grups 
indígenes a Colombia inicien les seves rei-
vindicacions al voltant dels anys 
1968-1970. 

Eliminant les normes i institucions descrites 
d'ordre estatal imposades a la comunitat 
indígena, hom pot constatar que malgrat 
tot, encara, la seva existència diària, la 
seva vinculació a la terra, els seus actes de 
la vida pública estan governats per la més 
estricta tradició oral. Es regeixen per nor-
mes sobrenaturals, normes que els vincu-
len molt directament amb la naturalesa. 
Segueixen les regles del dret en els actes 
religiosos. El sentiment de grup és tan fort 
que fa innecessari qualsevol tipus 
d'organització social concreta per a 
l'exercici de l'autoritat, essent possible el 
funcionament harmoniós de la propietat 
privada i col·lectiva. Es pot afirmar que la 
submissió automàtica i instintiva és b cau-
sa que hi hagi llei, ordre, convivència de 
grup dins d'aquestes minories. 

En els nostres temps mereix atenció una 
anàlisi objectiva d'aquest dret primitiu en 
el bon sentit de la paraula. Qui ho ha 
estudiat ha tingut sempre una idea exage-
rada del seu contingut negant-li tota per-
fecció. I ens trobem que un d'aquests drets 
primitius és el seu idioma. 

Al voltant de la seva pròpia llengua gira 
llur activitat diària, malgrat la posició 
d'oficialitat del castellà. Estudis recents 
universitaris ens diuen que el "paés", 
llengua que encara avui no està classifi-
cada, posseeix una característica fona-
mental: la seva permanent referència 
racional a la font de coneixement. Per 
això quan parlen han d'indicar sempre 
la seva font de coneixement, essent 
aquesta indicativa del valor d'allò que 
es diu, per a ells el primordial és el 
coneixement intern. Amb la seva llengua 
es passa abans per la font de coneixe-
ment que pel temps, per això no tenen 

importància els temps verbals. 

Com a testimoni escrit de b llengua "paés" 
transcrívin a continuació b presentació que 
alguns membres de "La Paila» fan de b 
seva comunitat, que amb caràcters alfabè-
tics internacionals deduïts dels fonemes de 
la seva llengua seria així: « Na hiwehekilh 
wets'yuhwefna aysu nasakiwe su'pana 
u'huya' kwewe's' yuwe. B'ite kiwehu 
kwe's' yvhnisatba'w. Na mandz an'upa 
u'huelsa' aysu yuhuni Icwe's' Iaia atsayu' 
tya hik aysu patsayu' aysu kwe's' kiwe-
luts'hinisalba'w, kwewe's'yu' fa pa'kate 
mandz fani an'usu maapa fawey ew 
puufyuwe'wena , kabildo hinisa ma'w 
puufwe'wena u'pta' ya'ewuk atsayu' 
kwe's'pa ewpiyana kats'yu', pey kwe's' 
uhkwe puut'pkhakhena skhe usthuna-
yu'...» 

Tot el que hem anat reflexionant al Ibrg 
d'aquest text ens fa prendre consciència 
que estem davant d'un quadre en el que 
un grup minoritari culturalment cohesio-
nat, pateix els rigors d'un altre molt més 
poderós que s'autoproclama representatiu 
de tots els valors cristians imperants a occi-
dent. Aquest estatus de grup dominant, 
reafirmat legalment, no deixa d'ésser font 
de permanent conflicte per l'arbitrari i uni-
lateral que resulta. De cap de les maneres 
aquesta situació contribuirà a l'eventual 
independència del grup oprimit mancat de 
privilegis. Pot ésser utòpic i visionari dir-ho, 
però interessa arribar a comprendre més a 
fons les relaciones entre les minories cultu-
rals i el poder polític dominant, i amb 
claretat podrem concloure que la cultura, 
com a forma de vida, no pot ésser imposa-
da, controlada i legislada. S'han de pro-
porcionar les millors condicions de desen-
volupament i d'intercanvi a les manifesta-
cions més humils i indefenses de b huma-
nitat. 

Barcelona, 11 de maig de 1993. 

Àngels Duran i Jordi Gàlvez. 



L'ESCOLA AFRICANA D'ADULTS 
KARAMBU KAFO BE 

Us presentem una realitat de treball intercultural que s'està donant al nostre país i més en 
concret a la població de Teià, comarca del Maresme: l'Escola Africana d'Adults Karambu 
Kafo Be. 
Com es manifesta en el seu programa de mà de divulgació: "Volem ser alguna cosa més 
que una escola. Volem ensenyar a fxirlar, llegir i escriure; a conèixer i estimar el nostre pàís. 
Però volem més, volem aprendre amb ells i d'ells. Ens volem conèixer i els volem conèixer. 
Solidaritat i interculturalitat, són dos mots que ens agradaria definissin el nostre progra-
ma . 
Tota una manera de fer i de ser que vol respectar la diversitat sense tot practicant la 
solidaritat. 
L'Escola Africana d'Adults Karambo Kabo Be és la secció local del GRAMC (Grup de 
Recerca i Actuació Sobre Minories Culturals i Treballadors Estrangers) de Teià. 

A la primera part d'aquest treball sobre l'ESCOLA AFRICANA D'ADULTS KARAMBU 
KAFO BE, es fa una breu introducció sobre les valoracions que han fet que es creés 
aquesta escola com a secció dels Grups de Recerca i Actuació sobre Minories 
Culturals i Treballadors Estrangers (G.R.A.M.C.). 
A la segona reproduïm tota una serie de finalitats les quals han estat extretes dels 
estatuts d'aquesta associació i que d'alguna manera ens donen una imatge força 
global i alhora cocreta del que són els G.R.A.M.C. 

We introduce an intercultural work reality which is taking place in our country, in the village 
of Teia in the Maresme region: the African Grown-up School Karambu Kafo Be. 
As the organizers themselves explain in their hand-programme: "We want to be something 
more than a school. We want to teach to speak, to read and write; to know and love our 
country. But we want more than that: we want to learn from them and with them. We want 
to know ourselves and to know them. Solidarity and interculturality are two words which 
should define ourprograme". 
Here is a way of doing and being which wants to respect diversity while practicing 
solidarity. 
The African Grown-up School Karambu Kafo Be is the local division of the GRAMC ( 
Research and Action Group on Cultural Minorities and Foreign Workers) of Teia. 

Niprezentas al vi realan interkulturan laboron kiu okazas ĉe ni, konkrete en la urbeto Teia, 
Maresme-komarko: La afrika lernejo porplenaĝuloj "Karambu Kafo Be". 
Kiel ili mem klarigas en sia diskoniga informilo: "Ni celas fariĝi io plia ol lernejo. Ni volas 
instrui paroli, legi kaj skribi, koni kaj ami nian landon. Sed ni volas ankoraŭ pli, ni volas 
lerni kun ili kaj de ili. Ni volas nin koni kaj koni ilin. Solidareco kaj interkultureco estas du 
vortoj kiuj ni satus ke ili difinu nian programon". 
Manieroj fari kaj esti kiuj volas respekti la diversecon praktikante tamen la solidarecon. 
La afrika lernejo por plenaĝuloj "Karambo Kafo Be" estas la loka sekcio de "GRAMC" 
(Grvpo de Esploro kaj Agado pri Kulturaj Minoritatoj kaj Eksterlandaj Laboristoj) de Teia. 



ENS AGRADA SER DIFERENTS 
Mima Sant 

El fenomen no és nou, al llarg de la 
història de la humanitat les persones s'han 
vist obligades a emigrar. De vegades 
voluntàriament, les més, forçades per les 
circumstàncies, han deixat el seu lloc 
d'origen, la seva terra, la seva gent: del 
camp a la ciutat, d'una nació a una altra 
més o menys llunyana, canviant de con-
tinent i portats per raons diverses. 

Sovint la immigració ha estat sinònim de 
fugida cercant el refugi polític però dis-
sortadament i en el major nombre 
d'ocasions, els emigrants ho són per les 
necessitats més primàries: la fam i la 
pobresa. Són els refugiats econòmics. 

Quan parlem de fam hem d'entendre no 
només la lenta i brutal agonia per manca 
d'aliments, aquests esquelets de cuiro i 
ulls immensos que de tant en tant ens 
esgarrifen sortint als mitjans de comuni-
cació. Es pot anar tip de farinetes i tenir 
fam. Fam de viure amb un mínim de 
dignitat, fam de qualitat de vida, fam 
d'igualtat d'oportunitats, fam d'atenció 
sanitària. En definitiva fam de gaudir 
dels drets de tot ésser humà. 

La vella Europa ha emigrat, ha conquerit 
i ha colonitzat, ha saquejat i ha expoliat 
sense fer fàstics al botí. I després de 
repartir llenya a tort i a dret, sempre 
paternalista, ha volgut guarir els super-
vivents, adoctrinant i ensenyant el bon 
salvatge i portant-lo a la civilització. 

En aquest tombant de segle s'ha girat la 
truita i són ells els que vénen i parafra-
sejant la cançó de Lluís Llach, vénen del 
sud, vénen de l'est, de terra endins, de 
mar enllà. I els que ho aconsegueixen, 
no els atura cap frontera i el seu desig és 
llibertat. Llibertat per triar, llibertat per 
treballar, llibertat per conèixer, llibertat 

per tenir alguna oportunitat. 

Aquests són els nostres nous amics, els 
veïns nouvinguts d'uns anys ençà al nos-
tre poble. 

Són diferents i ens agrada que ho siguin. 
Quin gran error pensar que tots els ho-
mes, que totes les dones són iguals. Però 



mai no han estat a l'Àfrica i si un dia 
visiten la terra dels seus pares, no sa-
bran parlar amb els avis i cosins; un 
petit drama per als pares que no saben 
ben bé què és el que ha passat. 

La nostra entitat neix amb la voluntat de 
conèixer i reconèixer des de dins aques-
ta realitat. De compartir amb ells temps i 
neguits, evitant el paternalisme i cercant 
l'intercanvi. Volem que això no només 
siguin paraules maques malgrat en co-
neixem les dificultats. Es més fàcil "assis-
tir" que compartir i intercanviar: això 
últim requereix una actitud receptora i 
oberta a ser "ensenyat". Sovint estem tan 
segurs del que som i sabem, que no 
veiem el SER de l'altre amb tota la seva 
riquesa i complexitat. 

No ens agrada utilitzar la paraula inte-
gració. Integrar és sinònim d'assimilar, 
és a dir anul·lar la diferència, fer que per 
tal d'esdevenir dels nostres, pensin, opi-
nin i sentin com nosaltres. Aquesta no és 
l'autèntica proposta solidària. No en va, 
podem constatar que la preocupació 
d'"integrar" només es manifesta referida 
als més pobres i marginats. Ja fa molts 
anys que les comarques costaneres cata-
lanes entre elles la nostra, rebem molts i 
acabalats visitants del nord d'Europa, 
que hi fixen la seva residència. A ningú 
no se li planteja la necessitat d'"integrar" 
aquests estrangers i en canvi se'ls tracta 
amb un cert complex i com a hostes 
distingits. 

Sovint doncs el mot integració amaga el 
desig de sotmetre i uniformar. 

La nostra proposta està fonamentada en 
la interculturalitat. Això no és fàcil i menys 
per nosaltres, massa acostumats a creure 
que la nostra cultura té les solucions als 
grans i petits problemes del present i 
futur col·lectiu. 

I cometem errors. Per això a la nostra 

si tots som iguals!, és una frase ben in-
tencionada però mal formulada, el veri-
table significat de la qual és que tots hem 
de gaudir de les mateixes oportunitats. 

Sovint, però, l'igualitarisme és el desig 
dels totalitaris i també dels que tenen por 
al que és diferent, al que no conèixen. 
Por a la diversitat. El grup uniformat i 
uniforme és evidentment desitjable pel 
qui vol acumular poder. I seguint aquesta 
via, Déu ens guardi dels nous alquimistes 
de la genètica! 

Sí, són diferents i som molts els que ens 
agrada que ho siguin. Tenen un altre 
color de pell, una cultura diferent, altres 
costums i gustos, una religió distinta. 

Aquest ha de ser el futur del nostre país, 
un mestissatge sense traumes, fonamen-
tat en el respecte i la tolerància, coexis-
tint les creences i les cultures diverses. 
Aquesta és la nostra aposta per al futur. 
Sabem que és plena de dificultats però 
malgrat tot hi creiem. 

Teià és un poble petit del Maresme, 4000 
habitants, cada dia menys agrícola i més 
residencial. 

Fa vint anys aproximadament, a Teià va 
arribar un treballador exòtic: Sherif, un 
noi gambià que ràpidament es va guan-
yar la simpatia dels veïns i va aprendre 
a parlar en català abans d'un any. Era 
el començament de l 'ar r ibada 
d' immigrants africants a Teià. 
D'aleshores ençà, les condicions han 
canviat i també la mirada de la gent. 
Ara són molts més, tenen dones i criatu-
res, no entenen ni parlen el català. N'hi 
ha que fa vuit o deu anys que són entre 
nosaltres i amb prou feines es fan enten-
dre amb quatre paraules en un mal cas-
tellà. Els nens estan escolaritzats i parlen 
català i castellà però gairebé gens en 
mandinga. Els més grans nascuts a Teià 
són ja un joves de disset i divuit anys que 



escola KARAMBU KAFO BE -"L'Escola on 
tots som amics"- volem anar a aprendre, 
els monitors i els alumnes, els cangurs i 
fins i tot els nens aprenen a jugar. 

El nostre és un planteig d'acció comuni-
tària, on els diferents sectors del poble es 
trobin implicats, des dels més joves fins 
els més grans cercant l'intercanvi. Tots 
tenim alguna cosa a ensenyar, els 
nascuts aquí i els vinguts de fora, tots 

tenim moltes coses a aprendre. És un 
servei gratuït i a la carta, només cal tenir-
ne ganes i oblidar els prejudicis. 

Que cal temps?, aquesta és la primera i 
profitosa lliçó que molts podem apren-
dre: el temps pot no ser or, i si el temps 
fos amor? 

Abril del 1993 

Mima Sant 
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ALGUNS DELS PRINCIPIS ESTATUTARIS DEL GRAMC 

La finalitat general de l'Associació 
és la de potenciar al màxim la soli-
daritat, l'hospitalitat, el mutu respec-
te, la convivència i qualsevol altra 
actitud cívica positiva entre el grup 
cultural majoritari autòcton i aquelles 
minories culturals, ètniques, religio-
ses, etc. que de manera temporal o 
permanent s'estableixin en l'àmbit de 
l'acció territorial de l'Associació; 
vetllar pel compliment de l'esperit i 
la lletra dels Protocols, Declaracions 
o Convenis, Internacionals i Nacio-

nals, que protegeixen els drets i llibertats 
de les persones i dels grups socials de 
manera real i efectiva; i treballar per 
millorar aquelles normatives que siguin 
perfectibles. En conseqüència: 

a)- Vetllar per desenvolupar al màxim 
possible una veritable igualtat 
d'oportunitats entre els individus dels 
grups minoritaris respecte dels majo-
ritaris, posant un especial èmfasi en 
els aspectes educatius i instructius, 
laborals i socials. 



b)- Vetllar per desenvolupar al màxim 
possible un clima de respecte, hospi-
talitat i solidaritat envers les minories 
culturals i els treballadors estranges, 
entre els membres de la majoria cul-
tural acollidora; impulsant recerques, 
publicacions, actuacions educatives, 
etc... tendents a aconseguir una dis-
minució de les actituds xauvinistes i 
una desaparició dels prejudicis nega-
tius. 

c)- Estimular el treball de grups de 
recerca que ens permetin conèixer 
millor no solament les característiques 
d'aquests grups culturals minoritaris 
immersos en un medi que els és es-
trany, les seves mancances i necessi-
tats reals (analfabetisme, formació 
bàsica, multiculturalitat, món laboral, 
segona generació, etc...), les priori-
tats, la conveniència i els límits de la 
nostra intervenció, sinó també les tèc-
niques, processos, procediments i 
metodologia més adequats per a fer-
ho. 

d)- Estimular i facilitar el treball dels 
professionals independents o dels 
grups d'acció educativa i social exis-
tents, potenciant el naixement de nous 
grups, procurant fer una tasca de co-
ordinació entre ells, creant espais de 
formació específica i de reciclatge i 
formació permanent. 

ej- Dedicar una atenció preferent a la 
formació de monitors i agents socials 
que pertanyin a la pròpia minoria 
cultural. 

f)- Promoure el treball conjunt o 
l'intercanvi d'experiències amb altres 
associacions, institucions o entitats 
que, en el terreny públic o privat, 
persegueixin fins similars als de 
l'Assocació. 

g)- Promoure l'elaboració i expressió 

pública d'argumentacions i criteris 
tendents a sensibilitzar i crear un es-
tat d'opinió, generalitzat en la nostra 
societat, favorable a l'obtenció dels 
nostres objectius bàsics. 

h)- Assessorar a altres associacions, 
organismes, entitats o particulars in-
teressats sobre qüestions del domini 
de la nostra Associació, sempre que 
sigui possible, donant difusió als re-
sultats del treball dels grups de recer-
ca, i a les activitats de la nostra As-
sociació.. 

i)- Denunciar i lluitar obertament i 
decididament, amb tota la força i els 
medis de la legalitat vigent, contra 
tota manifestació de racisme o de 
discriminació per raons d'ètnia, na-
cionalitat, cultura, religió, etc... 

j)- Denunciar i lluitar igualment con-
tra els intents institucionals o socials, 
oberts o encoberts, d'assimilació 
anul.ladora de les característiques 
pròpies de la identitat d'aquestes mi-
nories. 

k)- Totes aquelles altres activitats que 
encara que no estiguin incloses en els 
anteriors punts, possibilitin d'una 
manera o altra la realització de la 
finalitat general, entesa en un sentit 
ampli. 

Fins aquí un extret dels estatuts d'aquesta 
entitat que incorpora com una secció de 
Teià a l'ESCOLA AFRICANA D'ADULTS 
KARAMBU KAFO BE. 

Per a més informació del GRAM podeu 
adreçar-vos a la Fundació Servei Gironí de 
Pedagogia Social, Carrer de Baldin Reixach, 
50 baixos, de Girona. 



FILOSOFIA I CULTURA: 
DOS ASPECTES D'UNA MATEIXA CRISI 

El present treball és fruit de la darrera trobada d'autoformació realitzada per ENLLAÇ, i 
tracta sobre la crisi de la modernitat i sobre el que s'ha vingut coneixent com a post-
modernitat. 
La crisi de la modernitat i les seves implicacions directes sobre la tradició associativa, la 
creixent consciència de la pluriculturalitat i interculturalitat, la necessitat de desenvolupar 
un nou paradigma, útil, positiu i engrescador... ens ha esperonat a iniciar aquest procés 
de discussió. 
El text que editem vol plantejar globalment aquesta problemàtica i servir per iniciar un 
procés de discussió a més llarg termini. 
En la mesura que l'anem recorreguent ja us n 'anirem fent cinc cèntims. 

zat la realitat des d'una postura racional 
i n'han dit la seva. També, és clar, obser-
var .que ja des de l'esclat del racionalis-
me del s XVIII s'ha donat una línia de 
pensament crític respecte a aquest que, 
d'alguna manera, desemboca en 
l'actualment anomenada filosofia post-
moderna. En tota l'estona, però, no 
deixem de moure'ns dins el món de les 
idees, i això precisament és el que dife-
rencia l'àmbit filosòfic de l'altre: el de b 
cultura. 

Analitzant el segon àmbit, podem veure 
com sent, actua, viu, la gent dins un món 

En una reflexió sobre la crisi de la mo-
dernitat que no vulgui quedar-se en pura 
especulació metafísica, i que pretengui 
aterrar i treure conclusions en un camp 
tant concret de la vida social com és ara 
el món de l'associacionisme, cal distingir 
dos àmbits que, si bé estan íntimament 
connectats, tenen les seves pròpies ca-
racterístiques: la filosofia i la cultura. 

El primer àmbit ens permet recórrer 
l 'evolució de les idees modernes, 
descobrir-ne els antecedents, veure'n les 
conseqüències actuals... en fi, conèixer 
les idees dels pensadors que han analit-

This work is the result of the latest self-training gathering carried out by ENLLAÇ and it 
concerns the crisi of modernity and what has been called post-modernity. 
The crisis of modernity and its direct implications on the associative tradition, the growing 
conscience of the multiculturalityand interculturality, the need to develop a new paradigm, 
useful, positive and captivating... have pushed us to start this discussion process. 
The text we are publishing tries to state globally this problem, so as to start a long term 
discussion process. 
Insofar as we travel through this path we shall keep you informed. 

Ci tiu artikolo estas la rezulto de la lasta renkontiĝo pri memedukado kiun ENLLAÇ 
okazigis, kaj gi temas pri la modernisma krizo kaj pri tio konata kiel postmodernismo. La 
modernisma krizo kaj ĝiaj rektaj implikafoj pri la asocia tradicio, la kreskanta konscienco 
pri la kulturaj plureco kaj interrilato, la neceso evoluiai novan paradigmon, utilan, 

.pozitivan kaj entuziasmigan... instigis nin komenci ĉi-diskutprocezon. 
La telston kiun ni aperigas celas prezenti la tuton de la problemaro kiu utilu porla komenco 
de longtempa diskutprocezo. 
Lau ĝia evoluo ni daiire informos vin. 



és allò que unifica tots els individus, la 
Raó permet a cadascú decidir sobre el 
seu futur, ser amo dels seu destí. La Raó 
individual crea la Raó col·lectiva, i assu-
meix uns valors universals amb què 
regir-se tota la humanitat. El pensament 
racional, la ciència, la llibertat, el bé 
comú, la solidaritat... són la base de la 
nova societat sorgida de les Llums, de la 
revolució del 1789. 

Aquest racionalisme evoluciona per dife-
rents vies i dóna peu, al s XIX, a corrents 
tant decisius com ara el positivisme (amb 
tot el desenvolupament científic), el libe-
ralisme o bé, finalment, el marxisme (via 
Hegel), de manera que podem dir que el 
cientifisme, el liberalisme i el marxisme 
són els hereus més destacats de la 
Il·lustració, l'encarnació actual de la mo-
dernitat. Sense aquests corrents, el món 
actual seria molt i molt diferent. 

Entrat el s XX, una colla de símptomes 
permeten detectar que els valors moder-
ns fan aigües. Fa dos segles qüe hi ha qui 
ho afirma, això, però ara una colla de 
pensadors marxistes (i per tant moderns) 
assumeixen la crisi i plantegen una revi-
sió dels valors moderns, sobre tot davant 
la negació dels valors feta pels pensa-
dors postmoderns. Aquests pensadors 
neomodems, concentrats sobre tot a Ale-
manya (Adorno, Habermas...) plantegen 
una mena de «salvem el que puguem de 
la modernitat» davant el «que se salvi 
qui pugui» de la postmodernitat. 

Corrents «antimoderns» i postmoderns. 
Durant la mateixa època de les Llums, 
però uns centenars de quilòmetres més 
cap al nord-est, Herder critica la pretesa 
universalitat del racionalisme a partir d'un 
judici contundent: les idees són producte 
d'una situació concreta, d'un temps i un 
lloc determinats. En conseqüència, el ra-
cionalisme sorgit a França, és un corpus 
ideològic francès i no té res a veure amb 
la manera de ser d'altres pobles, i més 

canviant com és ara l'actual. Podem ob-
servar quines característiques tenen al-
guns trets culturals que ens delaten una 
crisi de valors que ja ve de lluny. Podem 
constatar quines conseqüències té en la 
vida quotidiana (i més concretament en 
el món de l'associacionisme) la crisi dels 
valors moderns. 

Tot i que la finalitat última d'aquest debat 
(com vam confessar en el corresponent 
article del nº 36 de VIA FORA!) recau 
plenament dins aquest món de 
l'associacionisme, són imprescindibles 
unes pinzellades filosòfiques que l'ajudin 
a situar dins el marc adequat. 

ELS INTEL·LECTUALS 

Malgrat pugui sorprendre, ni en els mo-
ments de major eufòria del racionalisme 
-en els moments en què el paradigma 
modern semblava etern- aquest no es va 
veure alliberat d'uns corrents de pensa-
ment que li eren radicalment oposats. 
Corrents de pensament que, en funció de 
la situació político-social de cada mo-
ment i de cada lloc, es desenvolupament 
i es manifestaven amb més o menys ve-
hemència (o violència) en contra d'un 
racionalisme amb pretensions universals. 
D'una manera general, doncs, podem 
distingir, d'una banda, els corrents ra-
cionalistes, moderns, i d'una altra els 
antiracionalistes, anomenats més tard 
(quant els moderns entren en crisi) post-
moderns, A continuació, i a grans trets, 
intentem plantejar la situació. 

Corrents moderns. Al llarg del s XVIII, 
sobre tot en la França de l'Antic Règim, 
es desenvolupen les idees de la Il·lustració. 
Descartes, Montesquieu, Rousseau, Di-
derot, Voltaire, són alguns dels noms vin-
culats per sempre més a aquest movi-
ment. En un món jerarquitzat i sotmès a 
la tradició, la Raó apareix com la bande-
ra alliberadora de tota opressió. La Raó 



concretament del poble germànic. Cada 
nació té el seu geni particular, el seu espe-
rit popular, allò que Herder anomena vo-
Iksgeist. Els valors pertanyen a l'àmbit par-
ticular del volksgeist, són propis de cada 
poble, i en conseqüència en nega la uni-
versalitat. Cap acció pot estar justificada 
per valors universals, intemporals. 

Aquests principis irracionals (o no racio-
nals, o antiracionals) són els que donen 
peu al romanticisme. Difícil de definir, 
degut a la seva vinculació amb la tradi-
ció de cada poble, el romanticisme es 
desenvolupa de diferent manera en cada 
lloc on arrela, i presenta unes caracterís-
tiques o altres en funció dels particularis-
mes nacionals. Les seves diferents for-
mes, tanmateix, comparteixen l'exaltació 
del sentiment, de la sensibilitat, de les 
emocions, de la passió. 

Més tard, Nietzsche afirma que tots els 
valors canvien de valor, surt en defensa 
dels instints de l'home, de la seva volun-
tat, de la seva irracionalitat. Pretén recu-
perar una nova vitalitat per a l'home en 
base a les forces dionisíaques, en contra-
posició a les apol.línies: l'exaltació en 
front la serenitat i, tot salvant les distàn-
cies, la rauxa en front del seny. 

Un moment clau en el desenvolupament 
de les idees irracionals es presenta en el 
període d'entreguerres. L'hecatombe de 
ía Gran Guerra sumeix Europa dins un 
pou ètic on desapareixen valors fins ales-
hores respectats. Els moviments artístics 
d'aleshores apareixen com els visionaris 
avantguardistes que detecten aquesta crisi 
i l'expressen a llur manera, mitjançant 
l'esmicolament de l'art. L'expressionisme, 
el fauvisme, el cubisme, marquen un camí 
accelerat sense tomada que culmina amb 
el dadà. El final de l'art ve a denunciar (o 
anunciar) el final dels valors. 

L'evolució de la societat occidental sem-
bla que va donant la raó (oh paradoxa!) 

als qui rebutgen la raó, i és així com, 
sobre tot i precisament a França (nova 
paradoxa!), apareixen uns pensadors que 
analitzen b realitat observada i conclouen 
que els vabrs moderns no solament es-
tan en crisi sinó que no tenen futur. Més 
encara: que l'època dels valors ha aca-
bat, que els valors caducs pretesament 
universals no tenen substitut. Entrem en el 
caos primigeni. 

Fins aquí la panoràmica anunciada. Po-
dem aventurar que el corrent neomodem 
i el postmodern coincideixen en la obser-
vació de la societat actual i els símptomes 
que presenta, però divergeixen quant a 
la predicció del futur immediat i les ac-
cions a emprendre. 
Els neomoderns veuen un got mig ple i 
consideren com poder-lo tornar a omplir 
del tot. Els postmoderns el veuen mig buit 
i asseguren que res no impedirà que 
acabi de buidar-se. 

ELS ALTRES 

El panorama exposat fins ara a penes es 
mou del món de les idees. Les idees d'unes 
dotzenes de pensadors d'ofici. Però qui-
na relació hi ha entre les idees d'aquesta 
gent i la conducta quotidiana de la resta? 
Cal veure que els filòsofs viuen més o 
menys immersos en llur medi social i 
treuen llurs conclusions de l'anàlisi 
d'aquest medi (entre d'altres fonts), men-
tre que la resta de persones a penes 
reben la influència d'aquells. És bo, just i 
necessari, doncs, veure quins són els 
símptomes que ens fan sospitar que al-
guna cosa està canviant o ha canviat ja 
en el camp dels valors. Si ho aconseguim, 
estarem en condicions si més no d'actuar 
en conseqüència. En conseqüència amb 
uns valors o altres, o amb cap. 

De fet, de canvis, novetats, modes, inno-
vacions... n'hi ha hagut sempre (pren-
gueu aquest «sempre» amb una certa 



316 prudència), però últimament podríem dir 
que, més que veure el canvi (o els can-
vis), vivim en el Canvi. Aquest canvi es 
manifesta en molts aspectes, alguns més 
frívols que altres. 
Sense pretendre relacionar-los tots, se-
guidament en citarem i comentarem uns 
quants, prou significatius de diferents 
camps de la vida social. 

El llenguatge: El llenguatge oral i escrit, 
durant segles hegemònic en 
la comunicació, va cedint terreny 
veloçment als llenguatges au-
diovisuals. El «coixí» de la músi-
ca ambiental, amb una intensi-
tat més o menys forta fins al punt 
d'impossibilitar el diàleg, apa-
reix omnipresent en qualsevol 
lloc, des de l'oficina, els trans-
ports o els llocs d'esbarjo. La 
informació visual, fàcil de pair, 
també guanya terreny a altres 
canals, i així el videoclip triomfa 
com els menjars precuinats i 
premastegats, o bé b videoteca 
substitueix la -en molts casos 
inexistent- biblioteca. 

El vocabulari: El vocabulari expressionis-
ta (per dir-ho d'alguna 
manera) tot i que sovint inexpre-
ssiu es difon arreu. Com a mos-
tra, només cal tenir presents els 
noms de les actuals bandes de 
rock o bé, en un camp només 
aparentment distant, els noms de 
les vies d'escalada obertes aquest 
últim decenni. 

La cultura: En un sentit estricte de la cul-
tura, podem veure com 
aquesta ha entrat de ple dins el 
mercat. No ens referim pas al 
simple aspecte del consum cultu-
ral, ja que els llibres, els espec-
tacles, l'art plàstic... fa temps que 
es compra i es ven. La novetat b 
trobem més en l'actitud del con-



sumidor: veu l'oferta de produc-
tes culturals com l'oferta de mo-
cadors de paper, productes d'un 
sol ús destinats a sadollar un 
desig immediat i intrascendent. 

L'oci: Com a aspecte important dins 
l'ampli marc de la cultura, 
les activitats d'oci també respo-
nen a un desig de consum, en 
aquest cas de consumir aventu-
ra. Sense entrar en l'»aventura» 
extrema de les drogodependèn-
cies, els esports de risc satisfan 
una bona part de la demanda 
d'aventura, fàcilment consumi-
ble en dosis adequadament es-
tudiades. Per poc preu, tothom 
pot sentir-se Indiana Jones durant 
unes hores. 

El voluntarisme: El compromís social del 
voluntariat, en un altre m o -
ment responsable de les seves 
activitats des del principi fins al 
final, s'ha buidat i n'ha quedat 
només l'aparença, el llençol del 
fantasma. El voluntariat 
s'assimila ara a les grans cam-
panyes publicitàries. El voluntari 
trenca il.lusòriament l'anonimat 
de la seva activitat tot fonent-se 
(i confonent-se) dins un gran es-
deveniment, dins una organit-
zació massiva. Lluny d'intervenir 
en els objectius de la seva activi-
tat, i fins i tot de triar les seves 
accions, s'ofereix ulls clucs als 
braços acollidors de qui ho té tot 
previst («si tu ets rebel, nosaltres 
hi posem la causa»). 

No seria gaire difícil trobar símptomes 
semblants en altres camps de la vida 
social. De fet, aquesta podria ser una 
bona manera de tocar de peus a terra en 
aquest debat sobre les conseqüències de 
la crisi de la modernitat en el món asso-
ciatiu. Si ens en sortim, potser veurem 

més clar el panorama i sabrem com ac-
tuar coherentment des de les associacio-
ns culturals. Si és que no decidim 
llençar-ho tot per la borda i posar proa 
cap a la tempesta postmoderna. 

BIOGRAFIA 

Com a continuació de la biografia citada 
en l'anterior article «Crisi de la moderni-
tat versus crisi de l'associacionisme», VIA 
FORA! n9 36, relacionem tot seguit al-
guns altres llibres que poden ajudar a 
entrar més a fons en la qüestió. N'hi ha 
molts més, però tampoc es tracta ara 
d'agafar un empatx. 

FINKIELKRAUT, Alain, La derrota del 
pensamiento, Anagrama, B a r c e I o n a , 
1987. 
GERVILLA, Postmodernidad y cultura de 
los jóvenes, Dykinson, Madrid. 
LIPOVETSKY, La era del vacio, Anagra-
ma, Barcelona. 

Els Pujols, març del 1993 



ELS TRACTATS DEL FÒRUM INTERNA-
CIONAL D'ORGANITZACIONS NO GO-
VERNAMENTALS. 
Centre Unesco de Catalunya, Barcelo-
na, 1993. 150 pàgines. 

Aquests són els documents que aquí es 
presenten amb el desig que les ONG del 
nostre país es comprometin en el procés 
global de canvi, al costat d'altres ONG 
d'arreu del planeta, per fer de la Terra 
una comunitat sostenible ecològicament, 
socialment i culturalment. 

VIA FORA! publica en aquest mateix nú-
mero 38, "La carta de la Terra" extreta 
d'aquesta publicació que presentem. 

Per a més informació us podeu posar en 
contacte amb el Centre Unesco de Cata-
lunya, carrer de Mallorca 285, 08037 
Barcelona. 

CORBI, Marià 
Proyectar la sociedad. Reconvertir la re-
ligión. 
Ed. Herder. Barcelona, 1992.346 pàgi-
nes. 

Marià Corbí ja va ésser entrevistat en el 
passat VIA FORA! núm 37 (hivern del 
1993), on a banda d'explicar la seva 
trajectòria personal i professional ens va 
endinsar en les seves reflexions al voltant 

Per primera vegada es van reunir 25.000 
persones representants de 11.000 ONG 
procedents de 171 països amb motiu de 
la celebració del Fòrum Global '92 i la 
Conferència de les Nacions Unides per 
al Medi Ambient i el Desenvolupament 
(CNUMAD). 

Fruit d'aquesta trobada es van elaborar 
tota una sèrie de tractats i "compromisos 
per al futur", la versió catalana d'una 
part significativa dels quals acaba de 
sortir editada gràcies a la col·laboració 
de: Alternativa Verda, Centre Unesco de 
Catalunya, Col·legi de Biòlegs, Depana, 
Integral, Intermón i el Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Cata-
lunya. 

Es van elaborar 45 tractats que compro-
meten a les ONG que lliurement els sig-
nen. Com ens diu Josep Puig en la pre-
sentació d'aquesta edició catalana: 



de la crisi de les religions fruit del sorgi-
ment d'una nova societat industrial que 
viu de la creació contínua de coneixe-
ment, passant d'una societat estàtica a 
una societat dinàmica o d'innovació con-
tinuada. 

Aquesta nova situació ens aboca a un 
nou context cultural on res ni ningú ens 
diu com hem de viure ni quines ciències i 
tecnologies hem de construir. No hi ha 
res ni ningú que ens dicti el nostre destí. 
Només nosaltres som qui ens guia; només 
la qualitat que com a persones puguem 
aconseguir serà la nostra guia. 

En aquesta situació les religions adqui-
reixen un especial relleu. Hem d'aprendre 
a rellegir les velles sabiduries sense el 
sotmetiment als seus modus de vida i als 
seus sistemes de creences. Tot un repte ! 

VIVRE AVEC LA TERRE 
Perspectives Interculturelles du dévelop-
pement durable: pratiques indigénes et 
alternatives. 
Institut Interculturel de Montréal. March 
1993. 270 pàgines. 

El 30 d'abril, 1,2 i 3, de maig de 1992 
va tenir lloc una trobada internacional 
que amb el títol de VIVRE AVEC IA TE-
RRE va organitzar el Centre Interculturel 
de Montréal a Mont Orford, Québec. 
Enguany s'han editat les actes i les prin-
cipals intervencions així com els 
col.loquis.Tanmateix en el proper VIA 
FORA! us oferirem un ampli reportatge-
resum del seu desenvolupament editat a 
la revista quebequesa Horitzons Intercul-
turels. 

Provinents de quatre continents del glo-
bus, amb cultures i creences diferents, els 
participants van possibilitar un vertader i 
profund diàleg intercultural. Es tracta del 
primer encontre internacional de grups 
de base alternatius i vernaculars. 

ONG locals, nacionals i internacionals, 
intel·lectuals com: Raimon Panikkar, As-
his Nandy, Wolfgang Sachs, Serge Latu-
che, Gustavo Esteba, Majid Rahnema, Ui 
Jun, Nicolas Hildyard, Aussi Edith Sizzo, 
Hassan Zaoual, .. grups de base com: la 
gran família Swadhyaya (Gujarat), el 
Moviment Chipko, els grups NAAM de 
Burkina Faso, el grup ENDA-GRAF de 
Senegal, les Tontines de Zaire, ESPACI-
TOS de Mèxico, el grup PRATEC de Perú, 
el grup HISBIL de Bolívia, el grup Pa-
malakaya de les Illes Filipines, la nació 
Mohawk, indis autòctons de Winnipeg 
de Manitoba, .. són alguns del grups, 
institucions i persones que van fer possi-
ble aquest esdeveniment. 

Si el voleu adquirir (24$ canadencs), cal 
que us adreçeu al Centre Interculturel de 
Montréal (4917, Rue Saint Urbain-
H2T2W1 MONTREAL - QUEBEC/Cana-
dà/), utilitzant aquestes tres formes de 
pagament: 
- Targeta de crèdit (Master, Card-Visa), 
enviant el número exacte i la seva data 
de caducitat. 
- "Mandat" Internacional per correus 
(sempre $ canadencs). 
- Pagament a nom del C.I.M. des d'un 
banc català a un de canadenc-no els USA-



MALDESENVOLUPAMENT: 
A LA RECERCA DE LA SEVA DEFINICIÓ 

Germans de l'Home-Europa 

El treball que publiquem a continuació és fruit d'una reflexió feta per l'Associació 
Internacional Germans de l'Home, associació no governamental sense adscripció política 
o confessional. 
Ens l'ha fet arribar el responsable d'aquesta associació a Catalunya i bon amic en Josep 
Miquel Alegret, amb l'interès, tal com ens comenta en la carta que reproduïm al 
començament de l'article, d'aportar nous criteris i valoracions sobre el paper de les ONGs 
del Nord en el seu treball de cooperació i solidaritat internacionals. 

The following work is the result of a reflection carried out by the International Association 
Brothers of Man, a non-governamental association without political or confessional 
ascription. 
It has been sent to us by the person in charge in Catalonia, our good friend Josep Miquel 
Alegret, with the aim, as he says in the letter we submit at the beginning of his article, to 
contribute new standards and evaluations on the role of the NGOs of the North in their 
task of international co-operation and solidarity. 

La artikolo kiun ni sekve publikigas estas la rezulto de meditado de la Internacia Asocio 
Fratoj de la Homo, neregistara asocio, neutrala pri politiko kaj religio. 
Gin ni ricevis de la kataluna respondeculo de la asocio kaj bona amiko nia Josep Miquel 
Alegret, kun la celo alporti novajn opiniojn kaj valorigojn -kiel li klarigas en sia letero, 
reproduktita en la komenco de la artikolo-, pri la rolo de la neregistaraj asocioj en ilia 
laboro de internaciaj kooperado kaj solidareco. 

Benvolguts, benvolgudes, 

Des de lo meva òptica de persona preocupada per la qüestió del "desenvolupament" 
no puc menys que agrair que publicacions com el Via Fora! integrin aquests temes en 
les seves pàgines. Tanmateix, observo en els darrers números que heu donat cabuda 
a articles que qüestionen el concepte de "desenvolupament" d'una manera que, al 
meu modest entendre, valoren negativament el treball de les ONGs "del nord" que 
ens dediquem a la cooperació. 

Com no es tracta d'iniciar una polèmica amb els autors em limito a fer-vos arribar un 
article perquè, si ho trobeu convenient, el publiqueu i alimentar, així, el debat, amb el 
propòsit de donar a conèixer la reflexió que, si més no, algunes ONGs mantenim 
constantment sobre el tema en el marc del nostre treball (cada cop més necessari) de 
solidaritat. 

Cordialment, 

Josep-Miquel Alegret 

Barcelona, 19 de març del 1993 



Si deixem de banda a una fracció 
"d'integristes de la religió del progrés", 
la major part de la gent, aquí a Europa, 
ha après a relativitzar els mèrits i benefi-
cis que ens reporten la Ciència i la Tèc-
nica. L'atur i Txemòbil han passat per 
aquí... 

Pensant encara que el desenvolupament 
és "globalment positiu", tothom, en fun-
ció de la seva situació, és més o menys 
sensible a tal o qual aspecte del maldes-
envoupament. Potser l'atur i la conser-
vació del medi ambient són hores d'ara 
els principals motius de preocupació. 
Prova d'això és que la majoria de les 
famílies polítiques i ideològiques els han 
assumit en els seus discursos. El mateix 
voldríem dir respecte la solidaritat inter-
nacional i el desenvolupament dels po-
bles més pobres. 

Per tant, ja no n'hi ha prou amb la crítica 
als disfuncionaments del desenvolupament 
per situar-se políticament o ideològica-
ment. 

Tampoc n'hi ha prou en criticar només 
un sol aspecte del mal-desenvolupament. 

EL MAL-DESENVOLUPAMENT A LA RE-
CERCA DE DEFINICIÓ. 

La noció de "Maldesenvolupament" for-
ma part del vocabulari de Germans de 
l'Home-Europa des de començaments dels 
80. Té el mèrit de la daretat: síntesi de 
l'apreciació crítica del procés global 
d'evolució econòmica i tecnològica (glo-
bal en el sentit geogràfic del mot). Però 
també té el defecte de l'ambigüitat: és 
massa general per designar de manera 
precisa els diferents tipus de crítica que 
tenen com a objecte el desenvolupament. 

En les línies que segueixen intentem defi-
nir diferents aspectes de la crítica al des-
envolupament. les anomenarem les set 

cares del maldesenvolupament. I ho fa-
rem, no sota un enfocament teòric -doctors 
té l'Església- sinó evocant la sensibilitat 
que motiven els membres de GdH-Europa 
així com a d'altres actors socials, encara 
que aquests no hagin incorporat el con-
cepte al seu vocabulari. 

LES SET FACETES DEL MALDESENVOLU-
PAMENT (O els set pecats capitals del 
desenvolupament). 

1- Massa desigualtat en el repartiment 
de la riquesa: Es, potser, la crítica més 
compartida. Correspon a la definició més 
comú de desenvolupament, del "bon 
desenvolupament", concebut com a camí 
vers la prosperitat. Les ONGs tercermun-
distes posen l'accent sobre la igualtat 
entre els pobles, els sindicats insisteixen 
més en la igualtat entre les categories 
sòcio-professionals. Les donacions de 
particulars a les ONGs poden interpretar-
se com a contribucions individuals per 
una distribució més igualitària de la ri-
quesa. Es una crítica que es correspon 
amb l'ideal social segons el qual una 
bona societat és una societat justa. 

2-Massa brutal en relació amb el me-
dia ambient: Des de fa vint anys, a Eu-
ropa, no ha cessat la crítica als danys 
causats pel desenvolupament a la natu-
ralesa i el medi ambient. Aquesta di-
mensió del maldesenvolupament ha ha-
gut de ser assumida per col.elctius so-
cials emergents perquè no ha estat un 
tema prioritari per a les "forces vives 
tradicionals" (partits, sindicats, movi-
ments socials, etc...) més preocupats per 
altres coses: tan sols cal fer un petit 
exercici de memòria i recordar quan 
van aparèixer en el nostre llenguatge 
ordinari els mots "ecologia", "verds", 
"moviments alternatius" per adonar-nos 
que aquesta preocupació ha calat molt 
ràpidament i profundament en la nostra 
societat. 



que solidari. 

5- Massa dominador respecte d'altres 
cultures: "Altri" és a dir" diferent" de la 
cultura occidental moderna. 

Aquesta crítica s'ha desenvolupat en 
contra de les tècniques, dels mètodes i 
dels projectes "implantats" en les pobla-
cions locals. La consideració de la cultu-
ra autòctona s'enalteix com a desig 
d'eficàcia pedagògica, amb el propòsit 
de fer passar millor el missatge del des-
envolupament i no per interrogar-se per 
la seva pertinença i adequació a les 
pràctiques de la població implicada. 

Fins ara, aquesta interrogació més fona-
mental s'ha limitat als cercles dels etnòlegs 
i antropòlegs que recalquen que la ma-
teixa idea de desenvolupament de pro-
grés tal i com és concebut per l'Occident 
modern, no té el caràcter universal que 
hom li atribueix (i que ell mateix s'atorga). 
El concepte de desenvolupament reflecteix 
un concepte linial del temps que privilegia 
el futur sobre el passat i el present: supo-
sa la idea d'un canvi pensat a la vegada 
com a possible i desitjable. El món del 
desenvolupament industrial només és 
possible en una relació de dominació de 
ia naturalesa per l'Home, el que comporta 
la posta en pràctica de models que res a 
veure tenen amb les tradicions i herències 
culturals de la major part dels pobles del 
Sud. Es com si el desenvolupament, aquest 
altre nom del progrés, només es pugui 
concebre en oposició a la tradició... 

6- Generant massa exclusió: El caràcter 
excloent de certes tecnologies i de certs 
modes d'organització de la producció 
posa fora del joc econòmic a parts ente-
res de la població. 

Sobre aquest tema, les organitzacions 
sindicals prenen posicions ambigües. 
Denuncien el dualisme de la societat, els 
"falsos però reals llocs de treball", sense 

Paral·lelament, la polèmica sobre els 
abocadors de residus industrials no 
qüestiona precisament la seva produc-
ció. Esperem que la solució no passi per 
l'exportació... 

3- Massa brutals respecte als treballa-
dors i consumidors: L"'stress" infringit 
als treballadors, sobretot de la indústria i 
serveis, pel desenvolupament. La pèrdua 
d'identitat dels aturats fruit de la identifi-
cació persona-feina, el consum indiscri-
minat... 

Els sindicats obrers sempre han conside-
rat els assalariats com a treballadors i 
poques vegades com a consumidors. Les 
organitzacions de consumidors es fan 
ressò d'aquests tipus de preocupacions, 
però la seva acció segueix centrada en la 
relació qualitat/preu. A la pràctica no 
aborden les significacions culturals del 
consum. Les organitzacions sindicals no 
es qüestionen sobre la finalitat de la 
producció y menys encara actualment, 
amb el problema de l'Atur. 

En definitiva això no és més que un reflex 
del concepte de desenvolupament per a 
la majoria: desenvolupament igual a més 
diners, més consum. 

4- Massa brutal respecte el teixit social: 
El desenvolupament accelera la circula-
ció de les persones. El manteniment de 
relacions socials contínues és cada cop 
més difícil perquè vivim en un context 
ideològic que sobrevalora l'autonomia 
individual. 

Les institucions i associacions d'ajut i ac-
ció social són a la pràctica les úniques 
que es preocupen d'aquesta faceta del 
maldesenvolupament. Però, d'entre elles, 
no n'hi ha gaires que donin prioritat a les 
relacions, al vincle social. La major part 
distribueix ajut material (roba, diners...) 
com si per a les institucions de la solidari-
tat importi més viure en un món pròsper 



contracte, mal remunerats, precaris. Però 
a la pràctica defensen sobretot els "ver-
daders" treballadors. 

Es confia a l'assistent social perquè es 
faci càrrec d'aquells-que-ningú-vol en el 
desenvolupament. 

Degut a aquests contactes permanents 
amb les poblacions marginalitzades els 
treballadors socials estan especialment 
sensibilitzats per aquesta faceta del mal-
desenvolupament que constitueix 
l'exclusió. Però tancats en una pràctica 
del cas-per-cas no han aconseguit fins 
ara formular estratègies globals de lluita 

contra l'exclusió. Front els "desajusta-
ments" causats per les noves tecnologies 
de la producció, la major part dels tre-
balladors socials segueixen practicant 
l'assistència amb el suport dels governs 
que gaudeixen d'un ampli consens al si 
de la classe política i que proposen, d'una 
banda més tradició en l'acció social i, 
d'altra banda, més modernitat en 
l'economia, donant per descomptat que 
tot pot canviar, llevat del punt d'aplicació 
i el sentit del canvi. 

7- Generant massa dependència: La 
preocupació per preservar la capacitat 
d'autoorganització de la població va ser 
l'origen dels corrents mutualistes i coo-
perativistes apareguts a Europa en el 
passat. Però en quina mesura el sector de 
l"'economia social" ha pogut, sabut o 
volgut organitzar activitats econòmiques 
i serveis veritablement autònoms?. 

Els sindicats han tractat poques vegades 
la problemàtica del progrés econòmic i 
social en termes d'autonomia. El tema de 
l'autogestió, en retrocés des de fa uns 
anys, proposava l'autoorganització dels 
assalariats com a mitjà privilegiat 
d'alliberament. 

Difícil de posar en pràctica en l'esfera 
econòmica, l'autoorganització de les po-
blacions es dóna força en els sectors 
socials i culturals, però en quina mesura 
aquestes estructures autònomes apleguen 
ciutadans autònoms, menys consumidors 
i més actors de la seva pròpia vida? 

MANCA UN DEBAT SOBRE EL DESEN-
VOLUPAMENT. 

Tres constatacions: 

a)- El desenvolupament ha estat la 
paraula clau, el "leivmotiv" dels dis-
cursos de les ONGs als anys 70. A 
principis dels 80 la noció de "maldes-



envolupament" pren relleu, si més no 
al si d'algunes d'elles, de forma ex-
plícita o implítica. I això es veu 
acompanyat d'un canvi en l'estratègia 
de cooperació: es busquen contactes 
amb ONGs del Sud (les contraparts o 
"partenaires") que són qui executaran 
els projectes de desenvolupament. 

b)- Les estratègies de desenvolupament 
de les ONGs del Sud, només en 
comptades ocasions són objecte de 
reflexió i debat al si de les ONGs del 
Nord. El mateix passa amb les políti-
ques macroeconòmiques i macrofi-
nanceres dels Estats i organismes in-
ternacionals (FMI, Banc Mundial, 
etc...). 

c)- Mentre que l'opinió pública euro-
pea està més sensibilitzada que mai 
amb els límits i perjudicis del desen-
volupament, les ONGs del Nord 
semblen afluixar en el seu esforç de 
denúncia del "mal-desenvolupament" 
i de reflexió-proposta d'un altre des-
envolupament. 

Algunes hipòtesis per explicar aquestes 
constatacions: 

a)- Les ONGs s'han "alliberat" del 
treball de camp, de la pràctica con-
creta del desenvolupament. Les dis-
cussions que fan referència a les tas-
ques i missions dels cooperants fan 
més referència a les funcions de rela-
ció i informació que no pas a les 
tècniques i mètodes de desenvolupa-
ment. 

b)- En tant que moviments, les ONGs 
no tenen un compromís directe en 
projectes de desenvolupament local 
de lluita contra la pobresa en Europa. 
Sense compromís, alliberades al Sud, 
no compromeses al Nord on és 
l'experiència directa i pròpia en ma-
tèria de desenvolupament?. 

c)- L'experiència i les pràctiques de 
desenvolupament que nodreixen la 
informació i la formació dels mem-
bres actius de les ONGs són les de les 
ONGs partenaries del Sud. Les ONGs 
no gosen massa a fer una reflexió 
crítica en matèria de desenvolupa-
ment per por d'aparèixer davant els 
ulls de els seves contraparts com "el 
qui dóna les lliçons, una vegada més, 
des del Nord". 

d)- No és una pràctica normal que els 
partenaires del Sud demanin l'opinió 
de les ONGs del Nord respecte les 
seves estratègies d'acció ni discuteixin 
entre ells qüestions relatives a les es-
tratègies de desenvolupament. 

e)- El debat sobre el desenvolupa-
ment pot desvetllar diferents punts de 
vista i generar tensions entre les ONGs 
del Nord i les del Sud. 

Cal dotar-se d'ocasions per reprendre el 
debat sobre el desenvolupament. 
L'articulació entre desenvolupament, drets 
humans i drets dels pobles; polítiques de 
lluita contra la producció, tràfic i abús en 
el consum de drogues; el dret a viure 
dignament del treball amb tot el que això 
pot significar, són algunes d'questes oca-
sions de els que GdH-Europa ens hem 
dotat. 

Germans de l'Home-Europa 
Maig del 1990 



LA CARTA DE LA TERRA 333 

Reproduïm a continuació un breu manifest de vuit principis i set punts del Pla d'Actuació 
per a La Carta de la Terra. 
Es tracta de la proclamació pública de tota una sèrie de compromisos i valoracions sobre 
la condició humana entesa d'una manera global, subratllant en tot moment les necessitats 
específiques de les dones, els pobles indígenes, el Sud, els disminuïts i tots aquells que 
estan en una situació desfavorable. 
Aquest text ha estat extret de la versió catalana del llibre: "Els Tractats del Fòrum 
Internacional d'Organitzacions no Governamentals". 

Acceptem la corresponsabilitat de pro-
tegir 
i restaurar la Terra 
i admetre la utilització assenyada i 
equitativa 
dels recursos per assolir un equilibrí 
ecològic 
i uns nous valors socials, econòmics i 
espirituals. 

Som u en tota la nostra diversitat. 
La nostra llar comuna està cada cop 
més amenaçada. 

Així doncs, ens comprometem amb els 
principis següents, 
i subratllem en tot moment les necessi-
tats específiques de les dones, els po-
bles indígenes, el Sud, els disminuïts 
i tots aquelles que estan en una situació 
desfavorable. 

PREÀMBUL 

Nosaltres som Terra, la gent, plantes i 
animals, 
pluges i oceans, 
l'aire del bosc i el corrent del mar. 

Honorem la Terra com a llar de tot allò 
que és viu. 

Estimem la bellesa de la Terra i la diver-
sitat de la vida. 

Agraïm la capacitat de la Terra de reno-
var-se, 
ella que és la base de tota la vida. 

Reconeixem la situació especial 
dés Pobles Indígenes de la Terra, 
els seus territoris, els seus costums 
i la seva relació singular amb la Terra. 

Estem consternats pel sofriment humà, 
la pobresa i els danys que causa 
a la Terra la desigualtat del poder. 

We reproduce herebelow a short manifest of eight principles and seven points of the 
Action Plan for the Earf's Charter. 
It is a public declaration of a number of commitments and evaluations on the human 
condition taken as a whole, underlining at all times the specific needs of women, of the 
native populations, of the South, of the disabled, and of all those who are in an 
unfavourable situation. 
This text has been excerpted from the Catalan version of the book: "Els Tractats del Fdum 
Internacional d'Organitzacions no Governamentals". 

No sekve reproduktas mallongan manifeston kun ok principoj kaj sep punktoj de la 
Agadplano por la Carto de la Tero. 
Temas pri publika proklamo pri serio da promesoj kaj valorigoj pri la homa situacio laŭ 
totaliga kompreno, kun ciumomenta rimarko pri la specifaj bezonoj de la virinoj, de la 
indiĝenaj popoloj, de la Sudo, de la handikapitoj kaj de ĉiuj kiuj havas malavantaĝan 
sjtuacion. 
Ci tiun tekston ni elprenis el la kataluna versio de la libro: "Els Tractats del Forum 
Internacional d'Organitzacions no Governamentals". 



lats ecològiques de la Terra. La sobirania 
nacional no significa l'establiment d'un 
santuari aïllat de la nostra responsabili-
tat col·lectiva de protegir i restaurar els 
ecosistemes de la Terra. El comerç i les 
empreses transnacionals no han de pro-
duir la degradació del medi ambient i 
han de ser controlades per assolir la 
justícia social, el comerç equitatiu i la 
solidaritat amb els principis ecològics. 

5. Rebutgem la concentració i la utilitza-
ció de la força militar, així com la utilit-
zació de la pressió econòmica com a 
mitjà per resoldre els conflictes. Ens 
comprometem a perseguir l'autèntica pau, 
que no és solament l'absència de guerra 
sinó que inclou l'erradicació de la po-
bresa, la promoció de la justícia social i 
el benestar econòmic, espiritual, cultural 
i ecològic. 

6. Estem d'acord a assegurar que els 
processos de presa de decisió i els seus 
criteris siguin definits d'una manera cla-
ra, transparent, explícita, accessible i 
equitativa. Els qui amb les seves decisio-
ns o activitats puguin afectar el medi 
ambient han de demostrar en primer lloc 
l'absència de danys. Els qui possible-
ment es puguin veure afectats, en espe-
cial les poblacions del Sud i els que estan 
subjugats al si d'estats existents, han de 

PRINCIPIS 

1. Estem d'acord a respectar, impulsar, 
protegir i restaurar els ecosistemes de la 
Terra per tal d'assegurar la diversitat 
biològica i cultural. 

2. Reconeixem la nostra diversitat i la 
nostra companyonia comuna. Respectem 
totes les cultures i afirmem els drets de 
tots els pobles envers les necessitats am-
bientals bàsiques. 

3. La pobresa ens afecta a tots. Estem 
d'acord a canviar les pautes insosteni-
bles de producció i consum per aconse-
guir l'erradicació de la pobresa i posar fi 
als maltractaments fets a la Terra. Això 
ha d'incloure com a causes bàsiques el 
reconeixement del paper del deute i els 
fluxos econòmics dels Sud cap al Nord, 
l'opulència i la corrupció. Posarem relleu 
i incrementarem la capacitat endògena 
de creació i desenvolupament de tecno-
logia. Els intents d'erradicar la pobresa 
no han de ser un manament per abusar 
del medi ambient, i els intents de protegir 
o restaurar el medi ambient no han 
d'ignorar les necessitats humanes bàsi-
ques. 

4. Reconeixem que les fronteres nacio-
nals en general no obeeixen a les reali-



tenir lliure accés a la informació i partici-
par d'una manera efectiva en els proces-
sos de presa de decisió. 

7. Els estats, institucions, corporacions i 
pobles contribueixen a la degradació del 
medi ambient, experimenten la degra-
dació ecològica i són incapaços de res-
pondre a la destrucció del medi de forma 
desigual. Mentre que tots som responsa-
bles d'incrementar la qualitat del medi 
ambient, els qui han expropiat o consu-
mit la major part de recursos de la Terra, 

o els qui continuen fent-lo, han de posar 
fi a aquesta expropiació o reduir 
l'esmentat consum, així com fer-se càrrec 
dels costos de la restauració i la protec-
ció ecològica proporcionant la major part 
de recursos econòmics i tecnològics. 

8. Les dones constitueixen més del cin-
quanta per cent de la població humana 
de la Terra. Són una important força per 
al canvi. Contribueixen en més de la 
meitat de l'esforç per al benestar humà. 
Homes i dones estan d'acord que el pa-
per de la dona en la presa de decisió i els 
processos socials ha de reflectir la seva 
contribució d'una manera equitativa. Hem 
d'avançar d'una societat dominada pels 
homes cap a una altra que reflecteixi 
amb més cura les contribucions d'homes 
1 dones al benestar humà i ecològic. 

Ens hem adonat que les amenaces a la 
biosfera, que sosté tota la vida a la Terra, 
han augmentat de velocitat, magnitud i 
escala fins al punt que la passivitat 
s'hauria de considerar negligència. 

PLA D'ACTUACIÓ PER A LA CARTA DE 
LA TERRA 

1. Adoptarem l'esperit i els principis de 
la Carta de la Terra a nivell individual i 
mitjançant accions concretes al si de les 
nostres Organitzacions No Governa-
mentals. 

2. Utilitzarem els mecanismes existents i / 
0 crearem una xarxa internacional de 
signataris en aquest sentit per difondre la 
Carta de la Terra com a principi 
d'actuació local, nacional i global. 

3. La Carta de la Terra es traduirà a totes 
les llengües de la Terra. 

4. Ens comprometrem a preparar 
I'"Objectiu 1995", amb el qual les Na-
cions Unides celebrarem el seu 50è ani-
versari, moment en què intentarem que 
faci seva aquesta Carta de la Terra. 

5. Les Organitzacions No Governamen-
tals iniciaran una campanya mundial 
conjunta, "Som Terra", fins al 1995 i per 
a l'adopció d'aquesta Carta per part de 
les Nacions Unides. 

6. Cada persona, organització, empresa 
1 estat dedicarà un percentatge del seu 
pressupost operatiu i dels seus beneficis 
com a "Percentatge de la Terra" dedicat 
a restaurar, protegir i dirigir els ecosiste-
mes de la Terra, i a promoure un desen-
volupament equitatiu. 

7. Fem una crida per celebrar un segon 
Fòrum Global el 1999 a fi d'avaluar i 
refermar el nostre compromís a les rela-
cions establertes, als èxits assolits i als 
objectius perseguits en aquest "Fòrum 
Global 1992". 

Rio de Janeiro, juny de 1992 



LA CONSTRUCCIÓ D'EUROPA 

Una carta de Jean Robert 

El senyor Rennwald, que edita la revista jurasiana D'Autre Part en Delémont -Suïssa-, 
està preparant un número dedicat a Europa. Per aquest número, va decidir sol·licitar a 
europeus que no viuen actualment a Europa que expresessin el seu punt de vista sobre 
"la construcció d'Europa". Entre les persones que varen contestar la sol·licitud del senyor 
Rennwald es troba Jean Robert. 
Jean Robert viu des de fa varies dècades a Mèxic. És un intel·lectualdesprofessionalitzat, 
antic col·laborador d'Ivan lllich, que ha realitzat a Mèxic una tasca callada i original 
dins d'un ampli espectre d'iniciatives: el mateix crea un nou tipus de sanitari ecològic, 
que participa en les tasques de rescat del terratrèmol de 1985, que publica regularment 
en periòdics mexicans els seus profuns comentaris. 
En la carta al senyor Rennwald (abreujada aquí), Robert combina el seu instint amb la 
seva erudició per a presentar, en poques paraules, un punt de vista alternatiu sobre 
l'Europa del 92, observada des de Mèxic. 
El present treball ha estat traduït de l'espanyol, de la revista mexicana Opciones núm 9 
de maig del 1992. 

Mr. Rennwald, who publishes the Jura magazine D'Autre Part in Delemont -Switzerland-
is preparing an issue dedicated to Europe. For this issue he requested Europeans, who at 
present do not live in Europe, to express their point of view on "the building up of 
Europe". Among the persons who answered Mr. Rennwald's plea was Jean Robert. 
Jean Robert has been living in Mexico for a number of decades. He is a deprofessiona-
lizad intellectual, an ancient co-operator of Ivan lllich, who has carried out in Mexico a 
quiet and original job within a wide range of initiatives: he created a new type of 
ecological health assistant who participated in the task of rescue during the earthquake of 
1985; he regularly publishes in Mexican papers his deep comments. 
In his letter to Mr. Rennwald (here reducted), Robert combines his instinct with his 
learning to introduce in a few words an alternative viewpoint on the 1992 Europe, as 
seen from Mexico. This work has been translated from spanish, from the mexican 
magazine Opciones, No. 9 of May 1992. 

Sinjoro Rennwald kiu eldonas la furasan revuon D'Autre Part en Delemont-Svislando-, 
preparas numeron dediĉita al Eŭropo. Por tiu numero li petis al eŭropanoj nun ne 
loĝantaj en Eŭropo, esprimi ilian vidpunkton pri "la konstruado de Eŭropo". Inter tiuj kiuj 
respondis la peton de s-ro Rennwald, troviĝas Jean Robert. 
Jean Robert loĝas en Meksikio de antaŭ kelkaj jardekoj. Estas neprofesia intelektulo, 
malnova kunlaboranto de Ivan lllich, kiu en Melsikio faris taskon diskretan kaj originalan 
kun vasta spektro de iniciatoj: same kreas novan tipon de ekologia sanigisto, kiel 
partoprenas en la liberingaj taskoj de la tertremo de 1985, kiel regule publikigas siajn 
profundajn komentariojn en meksikaj ftirnaloj. 
En sia letero al s-ro Rennwald (ĉi tie resumita) Robert kombinas sian instinkton kun sia 
erudicio kaj prezentas per malmuntaj vortoj alternativan vidpunkton pri la Eŭropo de 
1992, observita el Meksikio. 
Ci tiu artikolo estis tradukita el la hispana de la meksika revuo "Opciones" n-ro 9 majo 
1992. 



Estimat senyor Rennwald: 

"Vista des d'Amèrica", i en particular a 
la llum de "1492", Europa apareix da-
vant meu com una idea geopolítica con-
tagiosa, l'essència de la qual és el territo-
ri tancat en les seves pròpies fronteres 
sota l'ègira d'una certa catolicitat, paraula 
que entenc en el seu sentit literal 
d'universalisme. Em limitaré aquí a re-
cordar alguns dels fets que lliguen 
l'esdeveniment, el mil·leni del qual es 
festeja enguany, amb la creació de l'espai 
geopolític europeu. Acte seguit, em do-
naré llicència per dir alguna cosa o altra 
sobre els efectes que té la idea geopolíti-
ca europea sobre el "Mèxic dels pobles", 
el qual coneixo bé i encara recorro en 
tots els seus sentits. 

La "idea europea" en l'actualitat pren la 
forma d'una integració econòmica i 
eventualment política, en grans blocs de 
països territorialment veïns: europeu, nor-
damericà. Aquesta idea té com expres-
sió més sorprenent la cartogràfica: la 
modificació dels colors del mapa, el pas 
de les velles policromies de Justus Perfhes 
a la monocromia globalitzant. Evident 
simplificació. La qüestió és saber si 
aquesta racionalització cartogràfica es-
gota el sentit de la idea europea. Recor-
dis que al finalitzar la Segona Guerra 
Mundial la integració d'Europa apareixia 
com a garantia de la pau. Tenia, a més a 
més, un contingut que rebassa la carto-

grafia i la geopolítica: enfront al bloc 
oriental, l"'Europa lliure" es plantejava 
com l'horitzó de les nacions sota la tutela 
soviètica. Enfront de l'ateisme, havia de 
ser una fortalesa de la cristianitat, o al 
menys dels "valors occidentals". El somni 
dels fundadors va ser el de l'economia, 
sota la forma de lliure canvi generalitzat, 
podria prenyar-se de virtuts civilitzado-
res, vella idea tan elegantment formula-
da per Montesquieu i mil vegades des-
mentida. 

Ja que d'alguna manera vostè em sol·licita 
expressar el "punt de vista de l'indi" -
aquests són els seus termes- li diré sense 
embuts: la idea que l'economia pugués 
alguna vegada ésser portadora d'un 
projecte cultural és, al meu entendre, la 
més enganyosa de les il·lusions que mai 
hagin engendrat els caps europeus. 

La visió d'un territori tancat en les seves 
pròpies fronteres, així com la idea mera-
ment cartogràfica, neguen la percepció 
atàvica de la cosa propera i la cosa 
llunyana, pròpia dels pobles premo-
derns. Com ho va mostrar bé el sociòleg 
Albert Steger, esvaeix l'horitzó com el 
límit del món percebut, el centre del qual 
ocupen els meus peus, en benefici d'una 
abstracció. La idea que aquí m'agradaría 
defensar és que, en el seu punt 
d'arribada, en 1992, la imatge d'Europa, 
com si estigués sota l'efecte d'una reduc-
ció a l'essència, es reuneix amb la que 



fou en el seu origen en 1492: una mera 
idea cartogràfica. 

L'historiador mexicà Edmundo O'Gorman 
és l'autor d'un petit treball que cal llegir, 
titulat La invenció d'Amèrica (Mèxic: 
Fondo de Cultura Econòmica, 1958). En 
aquest llibre, O'Gorman obra com histo-
riador de la cartografia. Simplificant el 
seu argument, podem dir que Europa es 
va descobrir inventant Amèrica. En ter-
mens més matisats: en traçar un mapa 
d'un món dins del qual hi pogués cabre 
un altre continent, Europa es descobrí 
com a centre geopolític i cartogràfic del 
món. 

Afirmar que el primer mapamundi mo-
dern coincideix amb el "descobriment 
d'Amèrica" no molestarà a cap historia-
dor. En realitat, varen passar 15 anys 
entre aquell 12 d'octubre de 1492, quan 
Colom va desembarcar en una petita illa 
situada, segons pensava, a l'extrem orient 
de l"'llla de la Terra", i l'establiment d'un 
mapa que reconegués el seu espessor 
continental als territoris explorats. Els es-
bossos que s'inclouen il·lustren les con-
cepcions de Colom vers els litorals que va 
explorar en el curs dels seus dos primers 
viatges (figura 1). 

La costa sud de l'illa que coneixem amb 
el nom de Cuba es sobreposa al litoral 
del sud de la Xina. La línia puntejada 
indica el programa de les expedicions 
que haurien de fer-se més endavant: es 
tracta dè descobrir el pas del "Quersoneso 
Aúreo", a saber, el camí que, mar endins 
de la península de Malacca, havia portat 
a Marco Polo del Mar de la Xina a 
l'Oceà Índic. Ara bé, aquest pas no es va 
poder descobrir en les exploracions suc-
cessives de la via oest. La idea "d'un 
estrany obstacle" es va obrir camí. Vers 
el 1502, Nicolo Caniero, de Gènova, 
publica un mapa que defineix amb força 
exactitud de la situació. Els litorals assen-
yalats durant els dos darrers viatges de 

Figura l:Dissenys del litoral sud de Cuba, 
iUustren les idees geogràfiques de Colom 
després d'haver recorregut aquest litoral 
en el seu segon viatge. (I: línia contínua, 
litorals explorats per Colom; línia discontí-
nua, litorals insospitats per Colom. II: línia 
contínua, litorals explorats per Colom; línia 
discontínua, litorals imaginaris com els 
sospitats per Colom). 

Figura 2:Esquema de la porció occidental 
del mapa de Nicolo Caneiro Januensia, 
ca. 1502. Les terres novament trobades 
apareixen com a dues grans iHes en l'oceà. 



Colom ja no són els de Xina. Ara són una 
gegantina barra d'esculls sense pas na-
vegable, que s'oposa amb obstinació al 
descobriment del camí vers les índies (fi-
gura 2). 

Sols fins l'any 1507, en el planisferi de 
Waldseemüller (figura 3), els nous terri-
toris adquireixen el seu gruix continental. 
En aquest moment, diu O'Gorman, 
s'inventa Amèrica. L'"llla de la Terra", és 
a dir, Euràsia i Àfrica, ja no és la totalitat 
del món habitat. El món està fet de conti-
nents que les potències europees es dis-
putaran sense treva. La subhasta s'obre 
sobre un món cartografiat que Europa 
reclama com el seu lloc geomètric. Es el 
moment en que el centre de convergèn-
cia de les vies terrestres i aquàtiques es 
desplaça, com ho va demostrar Braudel, 
del triàngle mediterrani Venecia-Gèno-
va-Milà, a Sevilla, porta de les Amèri-

ques. Europa es transforma en un mosaic 
de potències tancades en les seves prò-
pies fronteres i en lluita per l'hegemonia 
mundial. Ha nascut l'estat-nació modern, 
la fórmula del qual en varen ser pioners 
els reis de Castella, el laboratori del qual 
serà la Nova Espanya. 

I així arribà al salt mortal anunciat: de 
1492 a 1992, l'Europa unida havia de 
posar punt i final a més de quatre segles 
de lluites entre les potències europees. 
No resta gaire espai disponible per a dir 
perquè, en 1992, aquesta idea ja no 
m'entusiasma massa. La fita que tenien 
els fundadors de l'Europa unida (Schu-
mann, Monnet, de Gaspari, Adenauer), 
era restaurar la catolicitat -la universali-
tat- d'Europa com horitzó cultural cristià, 
i això mitjançant el biaix d'una integra-
ció econòmica. La idea, ja ho vaig dir, 
era del més absurd. Una vegada canviat 
aquest context, desapareguda l'amenaça 
justificatòria i demostrada la contrapro-
ductivitat estructural del desenvolupament 
econòmic111, no resta més que la idea 
cartogràfica pura, si em permeten ex-
pressar-ho així: un monstruós mercat 
sostingut per les xarxes de comunicació 
moderna, que a la vegada sigui una 
superació celosament tancada dins de 
les seves pròpies fronteres. De l'Europa 
com a horitzó cultural ja no en queda res 
o gairebé res. Per exemple, el que Euro-
pa pot oferir a les nacions de l'Est en 
fallida cap en una perífrasi: una ajuda 
alimentària interessada (ja que tendeix a 
fixar els corrents de refugiats preparats 
per a precipitar-se a les fronteres euro-
pees) i l'exemple d'una societat de con-
sum destructora de la cultura i de la 
natura. Oblidava un cert habitus demo-
cràtic, heretat d'altres temps, posat cons-
tantment en qüestió per una lògica sistè-
mica aclaparadora. 

Pocs crítics han notat els costos socials de 
la integració europea: el fet, per exem-
ple, que aquesta ha anorreat l'ancestral 

Figura 3: Esquema de ia secció del en-
capçalament del planisferi de Waldsee-
müller, 1507. Mostra el continent 
d'Amèrica sense solució de continuïtat. 



Tanmateix, és precís estudiar les condi-
cions d'existència d'aquesta Europa de 
les regions. Vostè em va preguntar el 
meu parer. Doncs aquí el té. Aquestes 
condicions d'existència de l'autonomia 
regional impliquen el reconeixement dels 
límits precisos de tot el que des del final 
de la guerra anomenem el progrés: límits 
a l'asfaltització del paisatge, a la intensitat 
de les comunicacions mecàniques, a la 
mateixa economia. Límits als poders de 
l'estat mitjançant la limitació voluntària 
del seus poders mecànics d'usurpació. 
Límits a la incitació a consumir mitjançant 
la reducció del radi d'acció dels mercats. 
En suma, el contrari de la idea que, de 
Samuel Pisar a Robert Schumann i a 
Jena Monnet, i que es remunta a l'època 
de Montesquieu, postula que el mercat és 
la gran maquinària civilitzadora dels 
pobles. 

noies: 
(1)- Per a una espectacular demostració 
d'aquesta contraproductivitat vegeu Wolfgang 
Sachs, ed. The Development Dictionary Lon-
dres: Zed Books, 1992. 

(2)- Aquestes pel·lícules, comentades en fran-
cès amb la veu fora del quadre de François 
Partant -gran banquer empenedit i desprofes-
sionalitzat- poden trobar-se a Gordian Troe-
ller, Shiütterstrasse 63, Hamburgo 13, Ale-
manya, telf. 44 79 93. 

(3)- Langer, un dels primers ecologistes que 
va obtenir un seient en el parlament europeu, 
té idees vers les condicions ecològiques 
d'existència d'una Europa de les regions que 
val la pena conèixer. 

Jean Robert 

cultura camperola, el que Chapelot i Fos-
sier anomenen "l'Europa dels poblats". 
Des de Quimper-Corentin fins a Bari, 
una gegantina reorganització parcel.lària 
va posar en subhasta fins el més ínfim 
trosset de terra en el mercat de béns 
arrels i cobrí la petjada dels morts -les 
seves tombes, els seus camins, les seves 
fites i límits dels seus predis- amb asfalt, 
ciment o terres enverinades químicament 
pel monocultiu. El que va perdre Europa 
per a sempre és el sòl, i amb ell, tota 
cultura arrelada. Dominique Defargé, 
Gordian Toeller i Fraçois Partant ho varen 
mostrar incansablement en les seves va-
lents pel·lícules documentals121: el Mercat 
Comú ha començat a destruir la qualitat 
dels productes locals, per exemple, la del 
vi francès (no hi pot haver un bon vi 
francès sense que es respecti el límit de 
700 hectòlitres per hectàrea, límit que el 
creixement de la demanda incita a des-
cuidar). De seguida, ha transformat tota 
granja en una unitat de producció espe-
cialitzada dins de la divisió del treball 
agrícola europeu. 

Sota el nom de "Tractat de Lliure Co-
merç", la idea d'una integració nord-
americana inspirada en el mercat comú 
podria arruinar el Mèxic dels pobles, 
posant frec a frec a una nació urbana 
que importa tot el seu blat de moro i un 
camp desesperat i envilit que ja no fes 
falta:"Les Dues Nacions" de Disraelo- la 
dels rics enfront a la dels pobres- versió 
1992. 

No oblido l'esperança dels meus amics, 
el tirolès Alexander Langer(3), el català 
Vilanova, vostè senyor Rennwald, el ju-
rasià europeu: l'Europa de les regions. 
L'esperança que alliberi les regions cultu-
rals de la sujecció de l'estat-nació indus-
trial i amb ell la societat de consum. Al 
meu entendre, aquesta és l'única subs-
tància que encara val la pena esmentar 
amb respecte a la idea europea i la 
justificació de la meva reserva a l'anterior. 



CONVERSA AMB 
MARIE LOUISE DUBOIN 

Amb motiu de la seva estada a Barcelona convidada per EcoConcern, el proppassat dia 
8 de març vàrem tenir una llarga conversa amb Marie Louise Duboin, la qual reproduïm a 
continuació. 
L'entrevista va versar sobre l'economia distributiva i el pensament econòmico-social que 
el seu pare, en Jacques Duboin (1878-1976), va anar generant i concretant en una sèrie 
de propostes durant tota la seva vida. 
Tot i considerar que en les darreres dècades estem entrant, dins d'una dinàmica quanti-
tativament i qualitativa diferent de l'època en què es van desenvolupar els principals 
conceptes de l'economia distributiva, creiem que la seva divulgació col·labora a donar 
una sèrie de punts de referència i d'anàlisi, els quals ens poden ser útils per anar esbrinant 
cap a on hem d'orientar les nostres energies i els nostres esforços. 

El concepte d'economia distributiva va 
estretament lligat al nom de Jacques 
Duboin. 

Persona avançada pel seu temps, Jacques 
Duboin va viure intensament els 
esdeveniments històrics d'aquest segle. 
Secretari de Clemenceau en el període 
de signatura del Tractat de Pau de 1919, 
va veure que era completament absurd 
que un país pagués els seus deutes de 
guerra. Aquest problema el va portar a 

reflexionar sobre el concepte del diner i 
a concloure que els problemes financers 
no eren gens realistes. 

Nomenat pel Consell del Tresor francès, 
es va enfrontar obertament amb el món 
financer i de la banca. 

Arran de la crisi del 29 i de l'atur dels 
anys trentes va escriure "La revolució que 
ve", obra en la que aprofundeix en el 
progrés tecnològic, per desenvolupar-ho 

During her stay in Barcelona, as a guest of EcoConcern, on 8th March we had a long talk 
with Marie Louise Duboin, which we publish here. 
The talk concerned the distributive economy and the socio-economic thought which her 
father, Jacques Duboin (1878-1976) generated and shaped in a number of proposals all 
along his life. 
Even if in the last decades we have been entering a quantitative and qualitative dynamics 
different from the time in which the main ideas of distributive economy took shape, we 
think that its publication co-operates to give a number of reference points and items for 
analysis which may be useful to help us to decide in which direction we should orientate 
our energy and our efforts. 

Okaze de ŝia restado en Barcelono, invitita de EcoConcern, la pasintan 8an de marto, ni 
havis longan konversacion kun Marie Louise Duboin, kiun ni sekve reproduktas. 
1a inervjuo temis pri la distribua ekonomio kaj la penso ekonomia-socia kiun ŝia patro 
Jacques Duboin (1878-1976) daure generis kaj konkretis per diversaj proponoj dum sia 
tuta vivo. 
Ec konsiderante ke dum la lastaj jardekoj ni eniras en dinamismon kvante kaj kvalite 
malsaman al Hu de tiu epoko, kiam disvolviĝis la ĉefajn konceptojn de la distribua 
ekonomio, ni opinias ke ĝia diskonigado kunlaboras fiksi serion da referencaj kaj analizaj 
punktoj, kiuj povas utili por malkovri kien ni devas orientigi niajn energiojn kaj klopodojn. 



lliurement escollides. Però per això cal 
que la màquina sigui posada al servei de 
l'home, en comptes de prendre-li el lloc. 

L'era de l'abundància succeeix a l'era de 
l'escassetat a partir del moment en què la 
producció i l'ocupació deixen de variar 
en el mateix sentit, si bé aquest 
esdeveniment capital no té lloc al mateix 
temps i arreu. 

- Així doncs, es tracta d'un canvi 
quantitativament i qualitativament 
diferent del que s'ha vingut donant fins 
ara. 

Aquest canvi és tan ràpid i tan profund 
que ens agafa desprevinguts, com 
l'aprenent de bruixot. Ens trobem en 
direcció cap a l'abundància, però per 
manca de conscienciació o bé per por al 
desconegut ens equivoquem de camí, 
perquè ens aferrissem als nostres costums 
econòmics i financers fins al punt 
d'arribar-los a confondre amb lleis 
naturals, immutables, quan de fet ja se'ns 
revelen superades. 

El sistema capitalista es basa en 
l'intercanvi mercantil, en el qual l'equilibri 
entre producció i consum es considera 
com una cosa evident, espontània, 
automàtica, en virtut de la llei de l'oferta 
i la demanda. En el decurs de l'era de 
l'escassetat, aquest sistema podia gene-
rar un cert equilibri, és a dir en funció de 
l'escassetat dels productes cadascú podia 
adquirir el seu poder adquisitiu, ja fos 
amb forma de sou, venent el seu treball, 
o amb forma de benefici, venent el fruit 
del seu treball. 

Però, tanmateix això ja no és possible en 
un país que ha entrat a l'era de 
l'abundància. Un nombre creixent de per-
sones es troben en la impossibilitat de si-
tuar-se dins del mercat de treball i no 
disposen, doncs, de recursos de poder 
adquisitiu. I com que això suposa igual 

més tard en "El relleu de l'home per la 
ciència" on afirmava: Ara les màquines 
treballen en comptes de l'home. No es 
trada sols d'una crisi que passarà, és 
quelcom més profund, una crisi 
d'estructures, que no passarà així com 
així, és un canvi de civilització. 

Va crear el moviment del dret al treball i 
al progrés social, però es va adonar que 
no era suficient perquè de treball no n'hi 
havia per a tothom. Va ser aleshores que 
va elaborar la teoria de l'economia 
distributiva. 

Doncs bé, de tot això n'hem parlat amb 
la seva filla i continuadora de les seves 
idees, Marie Louise Duboin. Un extracte 
de la conversació us l'oferim tot seguit. 

- A partir de quines constatacions sorgeix 
el concepte d'economia distributiva? 

Fou la gran crisi del 1929 la que va 
portar a Jacques Duboin a replantejar-se 
la situació i a iniciar les reflexions i estudis 
que poc a poc s'anirien concretant en el 
concepte d'economia distributiva. 

Duboin creu que aquesta crisi és estruc-
tural, d'un viratge sense equivalent en la 
història. 

Fins aleshores l'home havia pogut 
guanyar-se el pa amb la suor del seu 
front. Tanmateix resulta que amb els 
avenços de la tecnologia, les màquines 
automatitzades són capaces de produir 
en el seu lloc i l'home ja no pot seguir 
venent la seva força de treball a canvi 
d'un sou. I com que aquell que no pot 
comprar arruïna a aquell que voldria 
vendre, l'equilibri es trenca. 

Els països desenvolupats disposen dels 
mitjans materials per alliberar-se de les 
exigències del treball de producció i po-
der dedicar-se a partir d'ara i cada 
vegada més a activitats creatives, 



nombre de clients perduts, la màquina 
econòmica queda encallada per 
innombrables reaccions en cadena. 

La prova determinant que és el principi 
mateix de l'intercanvi comercial allò que ja 
no pot seguir funcionant és que tots els 
governs dels països afectats s'han apressat 
a infringir b regb fonamental del lliure 
canvi en intervenir per "sanejar" mercats. 

En el sistema actual el que cal és vendre i 
vendre el més car possible. Ara bé, quan 
un producte esdevé abundant, perd el 
seu valor de mercat. 

- Davant d'aquesta situació, quina ha 
estat la sortida que ha pres el sistema? 

Una idea s'imposa: ja que el nombre de 
clients disminueix, s'han de crear serveis 
per anar a buscar-los. Ei resultat és una 
jungla on la lluita és contínua, on totes 
íes estratègies són bones mentre permetin 
de suplantar l'altre, on tots els mitjans es 
mobilitzent amb aquest únic objectiu. 

Fotografia de Gilles 
Cagné 

Així, dins d'aquest sistema dit liberal, els 
joves i tots aquells que han estat objecte 
d'un "desgreixament per causa 
econòmica" no tenen altra perspectiva 
que la de saltar a aquest ring que hom 
anomena púdicament la competitivitat. 

En posar la rendibilitat per sobre de tota 
altra consideració s'ha menystingut la 
persona fins al punt d'oblidar-la. 

- Quines conseqüències té tot' això per a 
l'ésser humà i per a la societat en el seu 
conjunt? 

Com a primera conseqüència esmentarem 
un desenvolupament gegantí dels oficis 
relacionats amb la publicitat, alhora que 
es creen noves necessitats i coses supèrflues 
per a aquells que ja tenen el necessari. Per 
això s'han inventat noves feines. Em 
refereixo a aquests assessors, aquests 
intermediaris i animadors de tota mena 
que, amb el pretext d'ajudar a gaudir els 
seus clients del temps lliure, els priven de 
l'autonomia, els fan perdre tot esperit 



d'iniciativa, fins i lot de lliure arbitri i 
finalment de tot judici personal. Els 
converteixen en dependents però que pa-
guen (en comprar els serveis) per a ser-ho. 

La misèria del Tercer Món aniria en aquest 
capítol. Els països rics han esclavitzat els 
països pobres, han desviat els seus cultius 
amb promeses de majors beneficis. 
Promeses que després no han estat certes, 
ja que l'abundància de les exportacions 
ha provocat la caiguada dels preus, fixats 
d'altra banda, pels països rics. 

S'utilitzent els recursos de la tecnologia 
per enllestir aparells destinats a ser 
substituïts per altres i la moda incitarà a 
renovar-los el més sovint possible: el sis-
tema condueix a la malversació. 

No cal dir que la preocupació pel medi 
ambient es veu com una limitació que, en 
fer augmentar els preus de cost, 
disminueix el benefici esperat. 

Si s'han invertit tants mitjans, tants 
esforços i tant enginy, per què l'educació 
dels més menuts, l'ensenyament en gene-
ral i els serveis de salut presenten encara 
unes deficiències tan escandaloses? Per 
què hi ha diners per a muntar un 
Disneylandia gegantí i en canvi no n'hi 
ha per mantenir universitats? 
Senzillament, perquè no produeixen 
beneficis. 

- A partir de quina anàlisi concreta partiu 
per realitzar les vostres propostes? 

L'activitat econòmica assumeix dues 
tasques: la producció de béns i la seva 
distribució, és a dir, la posta a disposició 
dels consumidors que en tenen necessitat. 
Organi tzar l 'economia és buscar 
l'equilibri entre aquestes tasques, tenint 
en compte que l'excés de producció re-
presenta un malbaratament i la 
insuficiència comporta una mancança. 
Com que la transferència entre producció 
i consum es mesura amb la moneda, que 
permet de xifrar el valor dels béns, la 
gestió macroeconòmica, al capdavall, 
comprèn tres elements: producció, 
distribució, i finançament. Sobre quins 
cal actuar, i com, per obtenir no pas 
l'equilibri perfecte i definitiu -siguem 
realistes- però sí la major aproximació 
possible? 

La producció ja no planteja cap proble-
ma teòric, en el sentit que actualment és 
possible assegurar-la a voluntat. Així 
doncs, quan un país ha superat l'era de 
l'escassetat, la producció és a punt per 
continuar, per adaptar-se a les necessitats 
reconegudes. Queda doncs el problema 
de b distribució que encara s'ha de 
resoldre i el de la moneda per tal que 
permeti de controlar aquesta distribució. 

- Així doncs, un cop exposada 



equemàricament la vostra anàlisi, quines 
són les propostes? 

Tot ésser humà té dret a la vida, li ve 
donat per la naturalesa i per tant li 
correspon una part de les riqueses del 
món. Tot ésser humà vivent és hereu d'un 
immens patrimoni cultural, obra col·lectiva 
continuada durant segles pèr una multi-
tud innombrable d'investigadors i de 
treballadors, tàcitament associats per 
millorar la condició humana. Es, doncs, 
l'usufructuari d'aquest patrimoni. 

Els drets polítics ja no són suficients per 
garantir la llibertat de l'Home ja que la 
més essencial és la de l'esperit i només es 
pot tenir l'esperit lliure si hom té 
assegurada l'existència material. Així els 
drets del ciutadà han de completar-se 
amb els drets econòmics, concretats en 
un sou social del qual gaudiran tots els 
individus, del bressol fins a la tomba. 

Així doncs realitzem les tres propostes 
següents: 

aj- Un sou individualitzat garantitzat: 
Partint del principi enunciat que tot ciutadà 
té dret a la seva part, i de la voluntat que 
tot allò que és materialment possible i 
humanament desitjable ha de ser 
financerament possible, es distribuirà a 
cadascú un sou de consum que 
s'ingressarà periòdicament al compte 
personal, el valor del qual es definirà en 
base al període i no serà transmissible a 
canvi d'interès. 

b)- Una moneda de gestió basada en la 
producció: Una sana gestió de l'economia 
passa per una moneda, que no és el cas 
de la moneda actual, presa, a escala 
mundial, dels especuladors de la Borsa-
casino. Cal doncs una reforma indispen-
sable. La moneda ha de deixar de ser 
moneda-promesa, que no assegura res 
de concret i amb un valor que també és 
objecte d'especulació (com ens ho faríem 

per mesurar les longituds si el valor del 
metre fos fluctuant?). Com que ja no és 
possible de basar la moneda en l'or, 
insuficient per a garantir totes les 
transferències econòmiques actuals, 
nosaltres proposem que a partir d'ara es 
basi en la realitat, és a dir en la producció 
disponible. Es tractaria d'una moneda 
de consum, no circulant, per pagar les 
compres de béns i de serveis, i que 
desaparexeiria en el moment de la com-
pra. La informàtica aportaria els mitjans 
per relegar la moneda a l'exclusiva funció 
d'instrument de comptabilitat i per supri-
mir la possibilitat d'especulació en el patró 
monetari. 

cj- Un contracte cívic per a tothom: Un 
contracte que es demanaria a cadascú i 
en el qual definiria a la vegda allò que 
proposa fer, la inversió necessària i el 
sou d"'emulació" que n'espera. Les feines 
indispensables que ningú proposés 
caldria recórrer al mercat i, sens dubte, 
posar-les a subhasta, oferint contractes 
molt ben remunerats, ja que serien feines 
considerades pesades. 

No voldríem acabar aquesta breu en-
trevista sense abans citar unes frases de 
Jacques Duboin: "Alguns dels nostres 
contemporanis no comprendran mai que 
el món ha canviat: romandrien immòbils 
sota les runes de l'univers. D'altres, 
ignorants o indiferents, s'imaginen po-
der triar el règim econòmic que més els 
agrada. Si els parleu d'economia 
distributiva us consideraran un rebel, un 
anarquista o un revolucionari. Els més 
aguts us prenen per un visionari o per un 
inventor, és a dir, per un boig, perquè 
tenir tota la raó és una gran equivocació". 

Gilles Gagné 
Joan-Ramon Gordo 
Martí Olivella 



Si estàs cercant participar en un procés innovador, 
has sentit parlar de Sinergia? 

Sinergia és el marc obert que està reunint les recerques 
més suggerents de canvi social a Catalunya. 

Sense subvencions. Comptant només amb persones com tu: 
inquietes, independents, compromeses... 

Demana'ns el programa d'activitats. Ens podrem conèixer. 
Potser trobem el que cercàvem. 
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PRESENTACIONS DEL VIA FORA! 

El proppassat dia 28 d'abril i en col·laboració amb l'entitat CERDANYOLA DEBAT, vam 
presentar el VIA FORA! a la Biblioteca Popular d'aquesta població, davant d'una quarante-
na de persones. 

La fotografia que reproduïm en aquesta pàgina mostra un moment d'aquest acte. 
Així mateix, dins de la campanya de presentacions del VIA FORA!, el proper diumenge dia 
16 de maig realitzarem un acta la població de Premià de Mar. 

Aquest cop comptarem amb la col·laboració del Museu d'Estampació Tèxtil d'aquesta 
localitat. Ja us en farem cinc cèntims en el proper FULL INFORMATIU. 



Diumenge dia 5 de juny d'enguany serà el darrer dia que els companys canadencs que han 
compartit el Centre Permanent de Cultura Popular estaran amb nosaltres. 

Han estat a Catalnya vuit mesos. Creiem que encara no és el moment de fer una valoració 
d'aquesta experiència. Tanmateix, sí que podem expressar la immensa satisfacció que ens 
ha proporcionat el poder compartir vivències, experiències i treballs amb aquests companys, 
relació emmarcada dins d'una dinàmica intercultural. 

Pel que fa al Centre, en aquests moments s'està realitzant la neteja a fons de tota la fusteria 
exterior (finestres i finestrons), tot utilitzant un nou mètode per a la seva conservació. 

CONTACTES AMB ECO-CONCERN 

A banda d'assistir periòdicament a algunes de les activitats organitzaders per aquesta 
entitat, especialment les relacionades amb la presentació de publicacions de l'àmbit 
alternatiu, hem assistit a la seva assemblea general de socis i iniciat un treball en comú 
encaminat a convergir en el buidat de les revistes internacionals que rebem ambdues 
entitats, així com a estructurar un fons de documentació i informació. En la mesura que es 
vagi concretant ja us anirem informant. 

TROBADES D'AUTOFORMACIÓ 

Dins de les trobades d'autoformació, que realitzem l'últim cap de setmana de cada mes, hem 
treballat el tema de la crisi de la modernitat i la postmodernitat. Fruit d'aquest treball han 
estat els4aüt l*. jUama. dels números 36 i 38. 

Pel que fa als contactes internacionals, hem establert col·laboracions amb persones de Mèxic 
i Colòmbia. En el primer cas ja s'han concretat precisament en les trobades d'autoformació. 
En el segon pòximament es concretaran en una sèrie de treballs sobre la problemàtica 
intercultural i indígena dels pobles d'aquella zona. 

DISTRIBUCIÓ DEL VIA FORA! 

Per primera vegada s'ha pogut iniciar una distribució estable arreu de Catalunya en tota una 
sèrie de punts de venda que, per les seves característiques permeten apropar el VIA FORA! 
a aquesta gran minoria d'interessats/des en aquests temes. 

PETICIÓ DE CONTACTE AMB DOCUMENTAUSTESI COL·LECCIONISTES DE PUBUCACIONS 
CATALANES DE CARÀCTER ALTERNATIU I CULTURAL. 

El nostre col·laborador en Jaume RENYER i ALIMBAU ens ha comunicat que desitja 
contadar amb documentalistes i col·leccionistes de publicacions catalanes de caràcter 
nacionalista, cultural i alternatiu. Els interessats podeu adreçar-vos a: 

Jaume Renyer i Alimbau 
Sant Antoni Maria Claret, 16-18, Escl. A. 6é. 3a. 
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Població Comarca 
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• Vull rebre el nº de "VIA FORA!" (350,- pessetes) 
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