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enllaç som una 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 FORAJ és un recurs essencial dins del nostre projecte. A més,
disposem d'una casa construïda en camps de treball internacionals (cl Centre Permanent de
Cultura Popular del Turó dels Pujols, comarca de l'Alt Penedès) i que està configurat com a
centre de documentació i de treball. Com a centre de documentació, consta d'una biblioteca
especialitzada en cultura popular i dinamització cultural, i d'una hemeroteca amb revistes
nacionals, estatals i internacionals, especialitzades en moviments alternatius. Com a centre de
treball, organitzem i acollim trobades de gent culturalment activa que permetin la reflexió, la
discussió, l'intercanvi d'experiències i l'elaboració de projectes d'acció, encaminades totes a
dinamitzar el nostre entorn i a trobar camins d'alliberament personal i col·lectiu.
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 and spread out an ideological presence -at a national level as well as at
an international level- that, by giving a boost to both our own ideas and those of others, may
increase distribution of these ideas.
As you can see, VIA FORA! is an essential resort within our project. Furthemore, we have
a house built by international work camps (the Popular Culture Permanent Centre, at Tur6
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 and the preparation of
action projects, all directed to urge the awareness of the people surrounding us, and to the
encounter of methods of individual and group liberation.
enllaç

estas kultura asocio kiu fondiĝis antaŭ 20 jaroj kun jenaj celoj:
le)- Proponi kaj akceli la rilatojn inter sociaj kolektivoj kaj sektoroj kiuj strebas por
socikulturaSango (mensa, ekonomia, politika,...) kiu antadeniru por la liberigo de.la homoj kaj
de la popoloj, surbaze de informadŝanĝo, ideologia debato kaj reciproka helpo en konkretoaj
ogadoj.
2e)- Promocii kaj potencigi edukan procezon inter la homoj kulture aktivaj, laŭcele akiri
totalan komprenon de la realo kaj de la tanĝoj kiujn ni celas.
3e)- Potencigi kaj disvastigi la ideologian intereson je nacia kaj internacia niveloj kiu, kvazatl
katalizilo de propraj kaj aliulaj ideoj, pligrandigu gian distribuan rapidecon.
Kiel konstateble, VIAFORA! estas esenca rimedo en nia projekto. Krome, ni posedas domon,
kiun konstruis internaciaj laborbrigadoj (la Konstanta Ccntro dePopulara Kulturo en el Tur6
dels Pujols ĉe la komarko Alt Penedès) kiu utilas kiel centro de dokumentaro kaj laboro. Kiel
dokumentejo, gi havas specialigitan bibliotekon pri populara kulturo kaj kultura aktivigo kaj de
revuoteko kun revuoj enlandaj, ŝtataj kaj internaciaj specialigitaj pri altrenativaj movadoj. Kiel
laborcentro ni organizas renkontiĝojn de homoj kulture aktivaj kiuj permesu la pripensadon, la
diskutadon, la intersanĝon de spertoj kaj la prilaboradon de agadprojektoj, ĉiuj celantaj aktivigi
nian ĉirkauajon kaj trovi vojojn de persona kaj kolektiva liberigo.

EDITORIAL LIPOGRAMÀTIC
L'article editorial s'ha anat convertint en imprescindible per a tota revista amb certa volada. Si més no,
és difícil no aprofitar la possibilitat, oferta amb safata,
de fer comentaris (o, fins i tot, pontificar) sobre temes
més o menys del moment: sobre les negociacions de
Ginebra per estripar Bòsnia, sobre l'almoina a compte
del 15% de l'IRPF (i encara bramen

d'insolidaritat),

sobre això o sobre allò. De fet, a VIA FORA! mateix
n'hem escrit des del primer dia.
Onze anys després, malgrat haver força temes per
parlar-ne, arriba a fer-se pesat això de fer articles
editorials: del tema tal ja vam fer-ne esment fa dos
anys, això altre potser no dóna gaire de si, de l'altre
només diríem bajanades, l'altre és massa clar per afegir-hi res, l'altre és massa fosc...
Cal, doncs, trobar-hi alicients, fixar-se altres reptes
i, tot aprofitant l'època estival, barrejar la feina i l'oci.
Després de donar-li moltes voltes, hem decidit
deixar-nos de trascendències i convertir l'editorial en
joc, joc alhora per a nosaltres (bé ens ho hem de
passar bé) i per als lectors i lectores (també tens dret
a la fresca).
Per part nostra, esperem no haver fet trampes. Ara
toca el torn a vosaltres: la gràcia consisteix en descobrir les regles del joc, implícit en el mateix editorial.
Si la cosa va bé, perfecte! Si no, tornarem a parlarne en el proper VIA FORA!, el quaranta (ai!).

EL MUSEU MUNICIPAL D'ESTAMPACIÓ TÈXTIL
DE PREMIÀ DE MAR
Premià de Mar és una població de la comarca del Maresme on la tradició de l'estampació
tèxtil està molt arrelada.
En aquest sentit, el Museu Municipal d'Estampació Tèxtil és quelcom més que un museu
ja que en els darrers anys ha endegat tota una sèrie d'iniciatives encaminades a relacionar i interrelacionar el món industrial, l'econòmic i el tècnic amb la rica tradició, així
com a potenciar tècnicament i conceptual el món de l'estampació tèxtil.
Fruit d'aquestes iniciatives, avui existeix no sols un museu dinàmic, sinó una escola de
dibuix, uns serveis complementaris, i un centre d'informació amb una tèxtilteca que
guarda l'arxiu d'imatges útils per a l'estampació més important d'Europa.
De tot això us en fan cinc cèntims els amics del Museu Municipal d'Estampació Tèxtil de
Premià de Mar.
Premià de Mar is a village in the Maresme district where textil stamping tradition is very
rooted.
In this sens the Municipal Museum is more than a museum because in the lartyeurs has
started a series of initiatives madefor relating and inter-relating the industrial, economic
and technical world of textil stamping.
As a result of these initiatives, today it exists not only a dynamics museum but a drawing
school, complementary services, and an information center with a textil library which
contents the useful stamping figures register most important in Europe.
Converning all of this, ourfriends of the museum explain something more to you.
Premia de Mar estas urbeto de la Maresme-komarko kie la teksa presda tradicio estas ege
enradikiĝinta.
Tiusence la Municipa Muzeco pri Teksa Presado estas pli ol Museo, car en la lastaj jaroj
ĝiplenumis aron da iniciatoj kiuj celis la interrilaton inter la medioj industria, ekonomia
kaj teknika kaj la rica tradicio, ec teknike kaj koncepte potencigi la medion de la teksa
presado.
Rezulte de tiuj iniciatoj, nun ekzistas ne nur aktiva Muzeo, sed lemejo pri desegno,
komplementaj sevoj kaj informcentro kun priteksa biblioteko, kiu enhavas la arkivon de
utilaj bildoj por la presado, le plej grava el Eŭropo.
Pri cio ci vin iomete informas la amikoj de la Municipa Muzeo pri Teksa Presado de
Premià de Mar.
A MODUS D'INTRODUCCIÓ

manual de teixits: LA LIONESA.

No és casual que a Premià de Mar

La raó social s'anomenà "Lyon-

estigui situat l'únic Museu de Cata-

Barcelona" cosa que denotava els

lunya i de tot l'Estat que, monogràfi-

lligams que hi havia entre ambdues

cament, tracti de l'estampació tèxtil, ja

ciutats, quant a la indústria tèxtil.

que aquest n'és un dels sectors industrials més importants.

A Premià de Mar s'inicià, doncs,
una

nova

etapa

en

el

procés

Fou a principis dels anys 30 que

d'estampació de teixits que en el de-

Mr. Badoy, un francès afincat a Lió, va

curs del temps va significar una im-

fundar a Premià de Mar una societat

portant aportació per a realit2ar dis-

dedicada a un nou sistema d'estampació

senys més elaborats, més rics en for-

mes i colors.
D'aquesta indústria en nasqueren
professionals que en transcórrer el
temps esdevingueren grans coneixedors de la tècnica de l'estampació.
És així com avui podem gaudir
d'un ampli ventall d'empreses que
envolten el sector, tals com enteladors
de motlles, gravadors, dibuixants de
clixés i d'originals, estampadors, etc.
Cal fer un esment especial al sector que al nostre entendre és cabdal
per tal de poder obtenir un bon estampat, ja que és on comença la realització del suport, el motlle, amb el
qual es farà, posteriorment, l'estampació
damunt del teixit.
Aquest important sector és el dels
gravadors, els quals, tot interpretant el
disseny original, han d'adaptar-lo tant
al teixit com a les posteriors operacions mecàniques que comporta
l'estampació. Perquè aquest dibuix
sigui una fidel reproducció de

l'original cal un munt de qualitats i
coneixements que fan d'aquest treball
un art especialitzat.
UNA MICA D'HISTÒRIA
Cap a finals de la dècada dels
seixanta, coincidint potser amb certes
innovacions d'àmbit social i cultural
que es reproduïren arreu del món,
varen reunir-se a Premià una colla de
persones de diferents professions,
confessions i ideologies que varen
trobar un punt d'interès comú i passaren a ocupar part del seu temps
lliure amb la salvaguarda, recopilació,
estudi i divulgació del patrimoni cultural i històric de la població.
Després d'un temps d'enrevessades
gestions administratives esdevingueren finalment una entitat cultural organitzada que s'anomenà Agrupació
d'Estudis Científics i Culturals de
Premià de Mar (AECC), que va obtenir
algun èxit notable, com ara el salvament del Poblat Ibèric "La Cadira del
Bisbe" a Premià de Dalt que corria
perill de ser destruït per una urbanitzadora.
En el decurs dels anys, i després
de passar temporalment per diversos
locals de la població, obtingué seu
definitiva en una casa del carrer Àngel
Guimerà, on mercès a la col·laboració
de centenars de persones de Premià
i de fora que han anat entrant i sortint de l'Entitat segons els ho ha permès el temps, s'han realitzat nombrosos treballs d'estudi de diferents
vessants científiques que són, avui,
sediment i base de moltes iniciatives
culturals.
Cap el 1979, de mutu acord amb
el Consistori i gràcies a la gran quan-

titat d'objectes i de documentació recollits per l'Entitat, es creà la Fundació Pública MUSEU MUNICIPAL DE
PREMIÀ DE MAR i l'AECC va passar a
ser el Servei Tècnic del Museu, amb
diferents seccions de treball: Arqueologia, Ciències Naturals, Fotografia,
Etnologia, Història, Tèxtil, Arxiu, Biblioteca i Hemeroteca.
EL CENTRE DE RECURSOS PER A LA
INDÚSTRIA TÈXTIL (CRIT)
A partir d'una proposta del Consell
Directiu del Museu per tal de poderlo transformar en un centre amb capacitat per proporcionar un seguit de
serveis de gran utilitat per a la indústria tèxtil, neix el CRIT.
Aquest Centre és contemplat com
un nucli amb tres tipologies de serveis
definibles independentment:
a)- Formació.
b)- Informació
c)- Serveis complementaris
a)- Formació: Un personal professional, motivat pel seu treball i amb
un sentit metòdic, és la millor eina de
què disposa una empresa. Cal doncs,
incidir en primer terme en la millora
de les persones que actualment desenvolupen la seva tasca professional
dins de les empreses.
Aquesta formació l'estructurem en
dues vessants:
1- Formació de monitors: fruit de
trobades, consultes amb pedagogs,
tècnics, anàlisis de sistemes utilitzats a
altres països europeus... ens indica
com a camí més eficaç per a la formació del personal de les empreses,
a nivells mitjos i inferiors, aquella que
és realitzada mitjançant monitors, que
fan la seva tasca de formació i guia a

l'empresa mateixa i, sobretot en el
mateix lloc de treball.
No es tracta tant d'impartir uns
coneixements "teòrics" o "acadèmics",
com d'ensenyar uns sistemes d'actuar
davant el treball a realitzar.
2- L'Escola de dibuix tècnic: Un altre subsector del tèxtil a la comarca
del Maresme és sens dubte el dels tallers de fotogravat de motlles.
Els industrials d'aquesta zona han
manifestat un interès fervent per
col·laborar econòmicament i tècnica
en la creació d'una escola de dibuix
tècnic per tal d'obtenir els clixistes que
necessiten.
b) Informació: La informació és,
aparentment un element intangible
d'importància relativa, però està demostrat que la disposició d'una base
de dades completa en relació a
l'activitat professional que hom desenvolupa, facilita els processos, estalvia temps, i per tant, rendabilitza el
producte final.
En aquest sentit hem creat una
tèxtilteca, que és un arxiu d'imatges
útils per a l'estampació. Disposem de
la col·lecció més important d'Europa
de dissenys i de mostres d'estampats,
composta per un total de 40.000 dissenys originals de tots els estils i
èpoques, així com més d'un milió de
mostres d'estampats, tots ells perfectament reaprofitables per a la indústria
moderna.
Així mateix també s'ha previst una
base de dades útils per a la indústria, com ara informació sobre les
característiques de les empreses del
sector, borsa de treball, proveïdors,
matèries primeres, comercials, representacions de maquinària i productes

químics, subvencions i beques, fires,
conferències, cursos, escoles, informació borsària, etc.
c) Serveis complementaris: La
idea bàsica és la creació d'un gran
Centre de Recursos, que aprofitarà la
infrastructura del Museu i de les
instal·lacions que són necessàries per
al funcionament dels serveis descrits
fins ara.
Aquests són: el Laboratori, els Espais Polivalents i les Seccions Tècniques del Museu.
Totes aquestes seccions i activitats
sectorials es complementen amb
l'edició periòdica d'un seguit de publicacions, les quals sintetitzen el treball de recerca que s'està duent a terme.
Així mateix i per tal de potenciar
la capacitat creativa i productiva de la
nostra indústria, des de fa set anys
consecutius convoquem les Mostres

de Dissenys Originals per a
l'Estampació Tèxtil, que enguany serà
la que farà vuit.
Per acabar dir-vos que, sens dubte moltes són les coses que s'han
aconseguit amb l'inici del funcionament d'aquest projecte, però avui ens
hem de felicitar per una que destaca
per sobre de totes les altres, la d'haver
fet possible l'enteniment i la
col·laboració entre l'estament tècnic
del Museu, l'estament industrial i
l'estament administratiu, tant a nivell
local com nacional.

Per a més informació podeu adreçar-vos
a: MUSEU MUNICIPAL D'ESTAMPACIÓ
TÈXTIL DE PREMIÀ DE MAR. Camí Ral, 54
(Masia Can Manent), Tel. 751 66 83, Premià de Mar - Maresme-

VIURE AMB LA TERRA
"Perspectives interculturals sobre
el desenvolupament sostenible:
pràctiques indígenes i vernaculars"
Reflexió sobre un esdeveniment internacional
excepcional.
Robert Vachon
La Primavera del 1992 va tenir lloc aquesta trobada organitzada pel Centre Intercultural
de Mont-real.
Provinents de quatre continents del globus, 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.
Publiquen a continuació un extens resum del seu contingut, així com una descripció tant
dels participants com de la dinàmica que es va generar.
El seu autor, Robert Vachon, és director de la revista Interculture, ex director del Centre
Intercultural de Mont-real i va ser un dels organitzadors d'aquest esdeveniment.
El text original és en francès i ha estat traduït de la revista canadenca Horitzonts
Interculturals, estiu 1993
In the Spring of 1992 took place this meeting organized by the Intercultural Center of
Montreal.
Coming from four continents in the globe, with different cultures and believes, the
participants made possible a true and deep interculral dialogue. It is about the firts
international meeting of groups with alternative and vernacular bases.
We publish below a long resume of its contents and a description of participants and of
the generated dynamics.
Its author, Robert Vachon, is the Director of Interculturereview, ex-director of the
Intercultural Center in Montreal, and has been one of the organizers of this event.
The original text is written in French and it is been translatedfrom the Canadian review
Horitzons Interculrals, Spring 1993Pritempe 1992 okazis tiu ci renkontiĝo organizita de la Interkultura Centro de Montreal.
Alvenintaj el kvar kontineritoj kun kulturoj kaj kredoj malsimilaj, la partoprenantoj
faciligis veran kajprofundan interkulturan dialogon.
Temas pri la unua internacia kunveno de alternativaj kajpropraj bazgrupoj. Ni sekve
publikigas vastan resumon pri ĝia enhavo eĉklarigon tielpri la partoprenantoj kielpri
la aktivemo kiun ĝi instigis.
Gia aŬtoro, Robert Vachon, estas la direktoro de la revuo Interculture, eksa direktoro de
la Interkultura Centro de Montreal kaj li estis unu el la organizantoj de ĉi tiu aranĝo.
La origina franca teksto estis tradukita el la kanada revuo Horitzons Interculturals,
printempe 1993.

INTRODUCCIÓ
Del 30 d'abril al 3 de maig de 1992
va tenir lloc a Mont Orford, Quebec,

un col·loqui internacional sobre el
tema «Viure amb la terra». Va reunir
quasi 200 persones, de les quals una

trentena provenien d'Àfrica, Àsia, les
dues Amèriques i Europa. Organitzat
per l'Institut Intercultural de Mont-real,
en col·laboració amb altres organismes de cooperació internacionals del
Quebec, aquest col·loqui pot ser
considerat, per diferents raons, un
esdeveniment d'envergadura internacional i d'un nivell excepcional.
En primer lloc diré allò que té de
miracle, si no d'impossible. D'altra
manera, com qualificar el fet que
persones de tanta qualitat, tan diferents , culturalment i en les seves
creences, i provinents d'arreu del
món, s'hagin reunit per dialogar sobre
una qüestió tan fonamental i contemporània com és la de «viure amb la
terra», o, com va dir un d'ells, «viure
amb els peus tocant a terra»?
En segon lloc, va suposar un «happening» internacional que alguns van
qualificar d'alternativa a la conferència de Rio, de primera cimera internacional de grups de base alternatius
i vernaculars, d'autèntica mutació en
la discussió sobre les alternatives al
desenvolupament i que s'anunciava,
pel seu apropament, pel seu clima i
pel seu missatge, com la f i de l'era del
desenvolupament.
¿Un col·loqui d'iconoclastes del
desenvolupament? ¿contra el desenvolupament? De cap manera. Parlem,
més aviat, d'un col·loqui del
post-desenvolupament, millor dit, del
més enllà del desenvolupament.
Ja
que, com va dir el Dr. R.Panikkar a la
síntesi del col·loqui, «alternatives al
desenvolupament» no vol dir necessàriament no-desenvolupament
o anti
- desenvolupament, substituts del desenvolupament. No s'ha condemnat o

ignorat tot allò que es presenta sota el
nom de desenvolupament. Pel
contrari, la cultura del desenvolupament va ocupar el seu lloc.
Ara bé, no va ser el lloc hegemònic com, malauradament, succeeix en
determinats medis avui en dia quan es
tracta del sentit de la vida i de les
qüestions socials de fons.
En tercer lloc, el col·loqui -pel seu
propi plantejament intercultural- ha
reservat un lloc important a les persones, als grups i als pobles que volen afirmar el seu dret a dir no al
desenvolupament i a organitzar la
seva vida sobre unes bases diferents.
Ha tingut l'originalitat d'escoltar les
alternatives (existents) a la cultura i a
la religió universal del desenvolupament: les visions i les pràctiques alternatives endògenes i vernaculars,
sigui a l'Àfrica, a l'Àsia, a l'Amèrica
«llatina» i entre els pobles amerindis, o
bé a Occident.
Ashis Nandy, de l'índia, ha resumit
correctament aquest punt: Viure amb
la terra ha estat, probablement,
el
primer col·loqui sobre aquesta qüestió
on els crítics radicals al desenvolupament han estat més nombrosos que els
ecologistes professionals o els experts
del desenvolupament
convencional
que s'esforcen en incorporar
una
preocupació ecològica a l'interior del
seu cercle. Al col·loqui han predominat, no els professionals que intenten
escoltar allò que els diuen els seus adversaris, sinó gent d'acció i professionals desprofessionalitzats
intentant
posar al centre del diàleg la veu dels
pobles, de les comunitats i dels grups
de base i els seus estils de vida vernaculars i endògens. En aquest sentit, el

col·loqui va ser una experiència única per a la gent com jo, que hem passat la major part de la nostra vida
formant part d'una minoria. Vet aquí
un encontre on jo no havia de començaria jornada justificant la meva
posició
intel·lectual
o moral
a
l'esmorzar. Estic content que la sostenibilitat o la viabilitat del desenvolupament no hagi estat, malgrat alguns
esforços generosos en aquest sentit, el
principal tema del col·loqui. Ha estat,
més aviat, la no-viabilitat de tota la
visió desenvolupamentística
i la necessitat de veure més enllà d'aquesta
visió, allò que ha captat la nostra
atenció. Això ha permès l'emergència,
durant els dies que hem estat reunits,
d'una mena de nova fraternitat. Una
fraternitat que travessa les cultures, els
països, les ideologies i fins i tot les
llengües. Sospito que aquesta
serà
l'aportació més duradora
d'aquesta
trobada.
En quart lloc, el col·loqui ha estat
més que una crida a les correccions,
a les adaptacions o a les reformes estructurals. Ha estat una crida viscuda,
coratjosa i audaç a una mutació. El
repte contemporani, no és el desenvolupament universal a tota costa,
sinó el pluralisme cultural, és a dir, el
pluralisme de la veritat i de la realitat.
No és el del relativisme sinó el de la
relativitat radical. Finalment, és el de
les solidaritats radicalment noves: solidaritat intercultural per una banda i
cosmoteàndrica (entre l'home, el
cosmos i el sagrat) per l'altra. Podem
dir, resumint, que aquest col·loqui ens
haurà permès viure i suscitar un nou
tipus d'associació i de solidaritat: uns
lligams i una solidaritat autènticament

interculturals, és a dir, no només entre la cultura suposadament transcultural i universal del desenvolupament
i altres cultures anomenades en vies
de desenvolupament, sinó entre
aquesta cultura occidental -una entre
altres- que és el desenvolupament i les
altres cultures que troben en altres
llocs (no en el desenvolupament) el
sentit de la seva vida i la base de la
seva organització social. Una associació no tant vertical com horitzontal.
«Viure amb la terra» no ha intentat
oferir l'alternativa, ja que partia del
supòsit - prou torbador- que no hi ha
una alternativa; no pot haver més que
alternatives. Ha passat el temps de
l'unitat malgrat les nostres diferències.
És el moment de l'harmonia dintre i a
causa de les nostres diferències. Se'ns
ha convidat a deixar de reduir la realitat a la consciència que puguem tenir, ja sigui sols o tots plegats, i a començar un diàleg d'aprenentatge
constant i de participació al ritme del
Real, de la Vida tota sencera, a la vegada humana, còsmica i divina.
ELS ASSISTENTS. EL SEU LLOC
D'ORIGEN
Provenien del Perú, Bolívia, Mèxic,
Brasil, Índia, Japó, Àfrica, Magrib, Ladakh, Filipines, Europa, Iran, Amèrica
del Nord. Hi havia quatre «Right LIvelihood Awards», més ben coneguts
com a Premis Nobel Alternatius: el cap
del moviment Chipko a l'índia, el dirigent dels grups NAAM a l'Àfrica, el
moviment Lokayan de l'índia, Helena
Norberg-Hodge del Ladakh.
Quatre tipus d'assistents o grups
de persones varen dialogar:
1) Institucions i ONG de desen-

volupament: ONG locals L'Associació
Quebequesa d'Organismes de Cooperació Internacional (AQCI),
CUSO-Quebec, el CAC internacional,
«Carrefour de Solidarité Internationale».
ONG nacionals El Consell Canadenc
per a la Cooperació Internacional
CCCCI), CUSO (Canadà). ONG
d'altres llocs ASP-TA (Brasil), Amasachina (Ghana), etc. Institucions
nacionals i internacionals L'"Institut
International de Développement Durable" (IIDD), el CRDI, l'ACDI, el
PNUD.
2) Eminents intel·lectuals vocacionals: el filòsof R. Panikkar (Catalunya/
índia), Ashis Nandy i Shiv Visvanathan
(índia), Wolfgang Sachs (Alemània),
Serge Latouche (França), Gustavo Esteva (Mèxic), Majid Rahnema (Iran/
França), Ui Jun i Douglas Lummis
(Japó), Trent Schoyer, Mary Macdonald, Fréderique Marglin i Dénis
Goulet (EEUU), Nicholas Hildyard
(Anglaterra). També Edith Sizoo (Holanda) i Hassan Zaoual (Marroc/
França) representant el «Reseau International Sud-Nord»:"Cultures et développement" (Bèlgica); Kalpana Das,
Robert Vachon, Jacques Langlais i
Scott Easthalm de l'Institut Intercultural de Mont-real i John Spellman
(«Institute of Asian Cultures-Canadà»)
3) Grups de base que van presentar les seves pràctiques endògenes
alternatives i vernaculars: Índia: La
gran família Swadhyaya (Gujarat) representada per Didi, l'ànima femenina d'aquest moviment; el gran moviment ecològic pan-indi Chipko, representat pel seu líder Sunderlal
Bahuguna i Radha Bhatt; el moviment
Lok Jagriti Kendra du Bihar, repre-

sentat per Ghanshyam Bhagat. Àfrica
negra: Els agrupaments NAAM de
Burkina Faso, representats pel seu
fundador i líder, Bemard Ouedrauogo;
el grup ENDA-GRAF del Senegal, representat per Emmanuel N'Dione i
P.Jacolin; els «Tontines» del Zaire, representats
per Piya Leki, i
«INADES-Formation» de Burkina Faso,
representat per Ibrahim Ouedraogo.
Amèrica del Sud: ESPACITOS i PDP
(Promoción del Desarrollo Popular.
Mèxic), representats cada un per
Gustavo Esteva i Luis Lópezllera
Méndez; el grup PRATEC (Perú) representat per Grimaldo Rengifo, iniciador i responsable del grup, així
com per Marcela Machaca Mandieto
de la comunitat andina Quispillacta
(Ayacucho); el grup HISBOL (Bolivia)
representat per David Tuchschneider.
Filipines: El grup Pamalakaya, representat pel seu president Rodolfo
Sambajon. Amerindis: La nació mohawk i l'Escola de la LLibertat
d'Akwesasne,
representats per
Sakokwenionkwas (Tom Porter), un
grup de 15 mohawks de Kahnawake
i de gent autòctona de Winnipeg
(Manitoba). Canadà: CO-OP Atlàntic,
representat per Sidney Pobihuschy i
David Bedfrod del Nou-Brunswick. A
més, analistes, propers a grups de
base, que van presentar l'estat de la
qüestió (límits i forces) de les pràctiques endògenes i alternatives en les
diferents àrees culturals del món. Per
Àfrica, Thierno Kane, responsable del
CONGAD (Senegal) i del IGGRI («International Group on Grass-Roots
Initiatives»); per Índia, Smithu Kothari (del grup Lokayan) i Ashis Nandy
(«Center for the Studyof Developing

Societies); pels Amerindis, el Seneca
Sotsisowah (John Mohawk); per Bolivià, David Tuchschneider (HISBOL);
per Amèrica «llatina», Gustavo Esteva
(Mèxic) i , finalment, l'iranià Majid
Rahnema.
4 ) Els 133 participants, dels quals
116 de províncies del Canadà (Quebec, 87; d'altrès, 29), 10 de 8 estats
dels EEUU, 7 d'Europa, del Perú i del
Japó. 36 d'ells representaven ONG de
base, 20 provenien d'escoles i universitats, 18 de grups ecològics, 11 de
mèdia, 8 d'institucions governamentals
i 40 participants individuals. Entre les
ONG: Jeunnesse du Monde, CUSO
Quebec/Saskatchewan/Ottawa/Edmonton, AQOCI, Social Justice
Commmittee, CEICI, Carrefour de
Solidarité Internationale, CECI, CAC
International, Carrefour Canadien International, Atelier Sud-Nord, CERDE,
Canada World Youth. E n t r e els
grups ecologistes: ENJEU, Canadian
Environmental Network, Arcticto
Amazonia Alliance, Watercan, Peterboro Green-Up, Ecological Agriculture Project, Environment - Canada,
Harmony Foundation of Canada,
Global Institu (Victoria B.C.), Institute
for the Study of Natural and Cultural
Ressources (Berkeley, Califòrnia),
Eco-Concern (Catalunya) Entre escoles i universitats: New Brunswick,
Laval, Sherbrooke, Waterloo, Champlain, Mont-real, UQAM, Saskatchewan, Macdonald, Syracuse, Université du Québec à Chicoutimi. Entre els mèdia: CBC Raàdio/Ideas,
Productions Objectif Terre, In context
journal, Radio Canadà, National film
board, Production 5è monde, Guide
Ressources, Fani Films, CRIC - Com-

munications, Méteop-Média. Entre les
institucions governamentals i paragovernamentals CSS, Rnvironnment Canadà, PSBGM, Min. Culture et Communication
(féederal), Hydro-Québec. Altres:
ICAR (Virgínia, USA), Inter Church
Fund (Toronto), Children's Hospital
Foundation, IDEA Centre (Winnipeg),
APERTURA (Ottawa), OLA International, Center for INnternational Studies
(Nova Scotia), Informational Arts
(Vermont), IDERA (British Colúmbia),
AGORA (Quéebec).
FINAUTAT I OBJECTIUS
Tenint en compte que la percepció i
l'actitud vers l'entorn i el desenvolupament difereix d'una cultura a l'altra,
el col·loqui «Viure amb la terra» vol
suscitar la reflexió sobre la dimensió
cultural del desenvolupament i així
redefinir una associació Sud-Nord dins
d'una perspectiva intercultural. Objectius: oferir als interessats l'ocasió de
reunir-se amb els representants dels
grups de base i de grups indígenes
que actuen al terreny del desenvolupament i de l'entorn; encetar amb
aquests fecundes discussions sobre la
relació entre el desenvolupament,
l'entorn i la cultura; afavorir un diàleg
constructiu entre aquells que practiquen el desenvolupament i els grups
de base i indígenes que proposen al-

ternatives recolzant-se en la seva visió
del món, els seus coneixements i les
seves pràctiques locals.
CLIMA
El to i el clima van venir donats, des
del començament, pels tres discursos
d'obertura. Per començar, la senyora
Das, índia, presidenta - directora general de l'IIM i ànima de tot el
col·loqui, ens va recordar que som
avui en una cruïlla pel que f a a la
nostra relació amb la natura i amb les
cultures dins del domini del desenvolupament. Hem de preguntar-nos seriosament com evitar caure un cop
més en els errors dels quatre últims
decennis,' estiguem entre els qui
creuen en el desenvolupament o entre
els que en són escèptics. Una manera
concreta d'arribar-hi és consultar la
saviesa de la gent de la base a totes les
cultures i constatar tot el que un
aclariment intercultural com aquest
pot aportar a la qüestió del desenvolupament sostenible. No som aquí per
trobar maneres de transculturalitzar o
d'universalitzar
el
desevolupament
sostenible i repetir així els errors del
passat. Va llençar una crida a l'escolta
mútua, on ningú té el monopoli de la
veritat o la resposta absoluta; una
crida també a l'aprenentatge mutu, ja
que cada assistent té una contribució

important per fer als altres i a la família humana. El líder mohawk
Sakowenionkwas va crear un clima
d'acció de gràcies i de celebració de
la gran diversitat humana i còsmica.
Finalment, l'eminent filòsof català-indi,
R. Panikkar, ens va recordar que no és
el moment de simples correccions i
adaptacions sinó d'una mutació profunda i d'una gran confiança en un
mateix. Mai no he assistit a un
col·loqui on hi hagués una atmosfera
tan espiritual, tan oberta a les cultures, on hi hagués persones tan excepcionals i de qualitat tan alta va afirmar una participant quebequesa.
TRANSCURS
El primer dia, «Aprendre a conèixer-se», va
ser una celebració de la Terra, de les
Persones, de les Comunitats, de les
Cultures, primer amb l'emotiu discurs
mohawk, i, en acabar la jornada, amb
les danses tradicionals mohawk, amb
intermedis musicals i cantats per
«griots» africans. El segon dia, «Com
vivim», els grups de base van aportar
el seu testimoniatge sobre les seves
pràctiques indígenes i alternatives. El
tercer dia, «Nosaltres intervenim: per
què i com», van prendre la paraula els
membres de les ONG per explicar
com veien el lloc de les cultures i de
l'entorn en les seves intervencions. El
quart dia, -Vers unes noves solidaritats», va començar amb la qüestió de
com conciliar les exigències i les expectatives dels grups de base i dels
que intervenen en el desenvolupament. Va ser molt interessant -i excepcional- que el col·loqui acabés
aquest dia amb cants d'arreu del món
que els participants varen cantar es-

pontàniament, cadascú en la seva
llengua, i als quals s'afegien aquells
que també podien cantar-los. El
col·loqui va ser organitzat per escoltar tots els assistents: institucions i
ONG, intel·lectuals i analistes socials,
grups de base, participants. Hom van
fer aleshores reunions, tallers, vetllades, amb textos, videos i exposicions
de llibres. Però els moments de diàleg
es donaven, principalment, en diferents trobades al llarg del dia, a la
cafeteria, als quioscos, als passadissos,
a les vetllades nocturnes, musicals, de
dansa, per reflexionar, amb el visionat
de videos, a les passejades en petits
grups, a les trobades de dues o tres
persones, una mica per tot arreu, a la
reflexió solitària al bell paratge natural d'Orford. S'ha de notar que els
participants van inscriure's en major
nombre als tallers dels grups de base,
en segon lloc als de les ONG i en
tercer lloc als de les institucions. Pel
que fa aquests últims, hi va haver tan
poques inscripcions als tallers de
l'ACDI i del CRDI que de tots dos se'n
va fer un sol taller amb el PNUD.
LES DIFERENTS POSICIONS
Grups de base i analistes socials.
Àfrica: Allò que és urgent amaga sovint allò que és important... Per què
volem que la gent canviï? El capital
que busca la base africana no és el
capital monetari sinó el capital de
pertinença a grups ...El punt de partida per a nosaltres, és sempre el
diagnòstic de la gent del país (Emmanuel N'Dione, ENDA-Graf, Senegal).
Desenvolupar sense fer malbé!... partir d'allò que els africans són i no d'un
projecte de vida d'allò que haurien

d'ésser... Per a l'africà el desenvolupament és el somni de l'Home blanc
(Bernard Ouedraogo, Grups NAAM,
Burkina Faso). El desenvolupament és
una noció que ha vingut de l'exterior,
mentre que l'antic moviment de solidaritat a l'Àfrica és una
dinàmica
interna que no ha començat amb les
ONG, ni del nord, ni del sud (Thierno
Kane, Senegal).
Índia: Les dues mentides que hi ha
darrera el missatge del desenvolupament: la societat no està formada més
que per éssers humans, i la natura és
una utilitat que pot ser, per tant, exposada al mercat ... Cal redefinir la
pau i la felicitat, no la prosperitat... La
primera cosa que hem de fer és, amb
gran pompa, amortallar
immediatament el desenvolupament
(Sunderlal
Bahuguna. Mov. Chipko, Himalaya).
Ens cal establir els nostres sistemes
culturals -rics i autosuficients- com a
paradigmes del nostre
desenvolupament (Ghanshyam, Lok Jagriti Kendra,
Bihar). Els grups de base intenten redefinir el contingut de la democràcia
mateixa, amb altres formes de participació que les eleccions (Rajni Kothari, Lokayan, Delhi).
Amèriques autòctones: De totes
les utopies, la modernitat és la més
gran mentida amb una M majúscula
... l'acceptació universal de la ideologia que és l'estat-nació
ha d'ésser
contestada ... (John Mohawk, nació
Sénèca, Amèrica del Nord). La gent
dels Andes estan reconstruint el seu
sistema-tradicional...
estan innovant
amb la tradició (David Tuchschneider, HISBOL, Bolívia).
Acompanyar
és contribuir a què l'altre sigui, cada
vegada més ell mateix, i no un que

se'ns assembli (Grimaldo Rengifo,
PRATEC, Perú). Cada cop és més necessari establir un diàleg directe amb
els desenvolupadors, per tal de posar fi
a les accions ben intencionades
que
acaben destruint els mecanismes comunitaris de subsistència
en nom
d'un ideal abstracte de canvi (David
Tuchschneider, HISBOL, Bolívia).
Institucions i ONG: Un dels canvis més significatius a l'ACDIa l'últim
decenni és el reconeixement
creixent
acordat a les ONG del nord i del sud i
a la funció dels moviments populars al
desenvolupament de la societat civil al
Tercer Món (Kendel Rust, ACDI). Crec
que hom pot dir que l'era del desenvolupamentisme
està acabada.
Les
il·lusions que teníem respecte el desenvolupament com un concepte occidental han desaparegut. Una part de
la nostra feina
consisteix
en
derribar-les per complert ...La major
part de les ONG continuen creient en
el desenvolupament
però hi ha un
agnosticisme creixent al seu costat
(Tim Brodhead, CCCI). Hi ha persones que qüestionen el
desenvolupament però no les institucions... Es pot donar una imatge"ecolo"d'institucions anti
- ecològicques. Es pot mentir ...Hi ha
un teixit als països del Tercer Món que
ja hi era abans del desenvolupament,
que ha estat durant molt de temps
obviat i amb el qual el PNUD prova
avui d'articular-se a f i d'endegar activitats noves. Aquestes activitats tracten en bona part sobre els problemes
amb l'entorn (Thierry Lemaresquier,
PNUD). El CRDI és en
procés
d'auto-crítica.
Aquesta
auto-crítica
tracta sobre les qüestions
centrals
d'aquest col·loqui. Les agències de

desenvolupament
necessiten
refrescar-se de tant en tant amb projectes semblants als que sentim en
aquest col·loqui (Brian Belcher, CRDI).
No són els agents del desenvolupament
els qui han de formular les necessitats
d'un indret (les necessitats no són
"entitats objectives") sinó l'indret mateix. D'aquí la necessitat dels agents de
desenvolupament
de submergir-se i
escoltar les poblacions locals. No es pot
canviar per decret (CUSO, Quebec).
Intel·lectuals vocacionals: El
desenvolupament és sovint, de veritat,
l'anti-desenvolupament.
Ens cal redefinir i remodelar el
desenvolupament

normatiu, per tornar-lo més humà,
més ecològic i més sensible a les cultures (Denis Goulet, USA). Cal sabotejar el desenvolupament com feien els
primers obrers obligats a realizar el
treball industrial (Douglas Lummis,
Japó). El desenvolupament
no té el
monopoli del sentit de la vida ... alternatives al desenvolupament no vol
dir necessàriament el no - desenvolupament (Raimon Panikkar, Catalunya/
índia) L'estat-nació està més preocupat pel capital que per la gent. No
hauríem de confiar en ell (Sidney
Pobihuschy, Canadà). El desenvolupament és una forma de SIDA. Destrueix el sistema immunitari dels pobles ... Preocupem-nos més de trobar
un sentit a les nostres vides que
d'intervenir en la vida dels altres i de
dirigir-les (Majid Rahnema, Iran/França).
La gent del món no-occidental no ha estat
ni és abordada en els termes de qui és i
què li agradaria ésser (Edith Sizoo,
Cultures et Développement, Bèlgica).
El desenvolupament és una violació de
la cosmologia de les nostres societats...
Per què reaccionem tan poc a la violació de les cultures? ... Com pots
comunicar-te
amb un
professional
quan tu no ets un professional segons
la seva definició? (Shiv Visvanathan,
índia). Cal sortir del paradigma
del
desenvolupament que és la excrecència d'un conjunt particular de creences, les que són pròpies de la cultura
occidental ...És una il·lusió creure
que el desenvolupament pot ser sostenible. Cal trencar amb aquest paradigma ... (Hassan Zaoual, Marroc/
França). El desafiament històric és separar la noció de justícia de la de
desenvolupament
(Wolfgang Sachs,

Alemania). Ens cal pensar alternatives
a l'economia, a la democràcia,
als
drets humans, a l'estat-nació i a la
igualtat; en poques paraules, al desenvolupament i parlar del dret de dir
no al desenvolupament és parlar del
dret dels ghettos (Gustavo Esteva,
Mèxic). El desenvolupament
sostingut
és una contradicció en els seus termes,
una monstruositat conceptual (Serge
Latouche, França).
Si hom intenta sintetitzar les diferents posicions, a vegades oposades,
del col·loqui, hom pot dir: hi havia,
sobretot , si bé no exclusivament,
entre les institucions i les ONG, qui
creia aferrissadament en el desenvolupament, tot i que reconeixien els
seus errors passats i el seu caràcter
destructor. N'eren crítics. Un nombre
creixent d'ells se'n mostraven escèptics. Però, diguem-ne, que ho consideraven una necessitat, un destí, (una
utopia?) sempre per re-examinar.
Hi havia, pel contrari, sobretot
-però no exclusivament- entre els
intel·lectuals aquells que no hi creien
i que parlaven d'alternatives al desenvolupament. Si bé, d'aquests últims,
hi havia molta diversitat: aquells que
podien donar la impressió d'ésser
iconoclastes del desenvolupament, és
a dir, aquells que no hi creien de cap
manera i s'oposaven a la mateixa noció, buscant-hi substituts. Arribaven a
oposar-se a la noció de desenvolupament sostingut, considerant-la com
una contradicció en els mateixos termes, una monstruositat conceptual, un
maquillatge, una nova invenció tecnocràtica pròpia d'un sistema que,
congènitament, no pot reformar-se en
profunditat i la naturalesa del qual és

predadora, dualista, anti-democràtica.
També parlaven de la fi del desenvolupament.
També hi havia crítiques radicals
menys extremes i menys absolutes
que parlaven d'alternatives al desenvolupament, però que no suposaven
que havien d'estar sempre i necessàriament contra tot el que arriba sota
el nom de desenvolupament o de
desenvolupament sostingut.
Hi havia, finalment, sobretot -tot i
que no exclusivament- entre la gent i
els grups de base, aquells que no es
preocupaven ni d'estar a favor o en
contra el desenvolupament, sinó de
definir i de viure la seva vida, de trobar la felicitat a partir de la seva matriu cultural, fins i tot si havien de
congeniar amb el desenvolupament.
Hem d'afegir que hi havia -sobretot entre les ONG- qui recordava amb
insistència la urgència d'accions concretes contra la fam i la misèria del
Tercer Món; d'altres, la urgència
d'accions concretes contra l'alienació
i la misèria tan gran del Primer i del
Segon Món; d'altres, que l'urgent
amaga sovint l'important , o que fan
falta les dues coses.
El col·loqui va decantar-se cap a la
qüestió «Com reconciliar aquestes divergències?». Vet aquí alguns elements
de resposta que van sorgir d'aquest
gressol d'aquesta inusitada experiència intercultural i que constitueixen el
missatge central del col·loqui.
L'EXPERIÈNCIA I EL SEU MISSATGE
Crida a una mutació
La crisi contemporània, degut a la seva
profunditat i a la seva extensió, demana alguna cosa més que simples

correccions, adaptacions, reformes,
«revivals» o fins i tot revolucions. Demana una mutació. No es tracta d'una
millor gestió sinó d'una qüestió de
conversió profunda de les actituds i
d'un nou sentit de tota la realitat. Per
això, cal superar la inèrcia del mateix
pensament humà.
Hom podria afirmar que el repte
contemporani (això que alguns anomenen <el nostre futur comú») no és el
desenvolupament -ni tan sols el sostingut, humà, integral, sinó el pluralisme cultural i les seves exigències de
solidaritat, bé sigui entre cultures, o bé
entre les tres dimensions de la realitat:
la humana, la divina, la còsmica.
MÉS ENLLÀ DEL
DESENVOLUPAMENT
Introducció
L'originalitat del col·loqui, precisament
a causa de les posicions tan radicalment diferents defensades pels participants, haurà tingut com efecte
invitar-nos a tots, no únicament a
posar la nostra mirada -de diferents
formes- més enllà del desenvolupament, sinó també a no reduir la qüestió social i la de la bona vida al desenvolupament, sigui quina sigui la
seva forma: desenvolupamentisme,
desenvolupament alternatiu (sostingut
o integral ...), o fins i tot alternatives
al desenvolupament.
Ens haurà ajudat a prendre consciència que parlar d'alternatives al
desenvolupament o de la fi del desenvolupament no vol dir, necessàriament
i sempre, el no-desenvolupament, l'antidesenvolupament, els substituts al
desenvolupament, l'oposició a tota
cultura del desenvolupament o a tot

allò que ve sota el nom de desenvolupament alternatiu, sostingut , integral etc.
Ens haurà ajudat a constatar i a
proclamar -sense absolutitzar i amb un
esperit obert i amb una voluntat de
diàleg- que som a la fi de l'era del
desenvolupament i al moment del
post-desenvolupament, a saber, del
pluralisme cultural. Amb altres paraules, que el desenvolupament -la
cultura del desenvolupament- no esgota la noció de felicitat i de la bona
vida i que no podria ésser EL referent
universal i necessari del sentit de la
vida, de la felicitat i de la bona vida,
fins i tot si pot, a vegades, ocupar un
lloc més o menys important al costat
de les altres nocions i cultures de la
felicitat.
Constatar i proclamar la fi de l'era
del desenvolupament no és afirmar
que els «imperatius» del desenvolupamentisme i de la megamàquina han
deixat o deixaran de modelar les polítiques nacionals o internacionals i
d'afectar la vida quotidiana del món
sencer, que hi ha altres imperatius,
encara més importants, que modelen
la vida quotidiana del món sencer i
que ja és hora de fixar-s'hi i de reconèixer la seva prioritat. Des d'aquest
punt de vista, el col·loqui ens haurà
portat a constatar que el desafiament,

avui, no és tant el del desenvolupament global, sostingut, integral, humà,
ecològic, democràtic, etc. sinó el del
pluralisme radical de les cultures, de
la veritat, de la realitat.
LES AMBIGÜITATS DE LA NOCIÓ DE
DESENVOLUPAMENT
El col·loqui ens ha ajudat a prendre
consciència que el desenvolupament
és una noció ambigua.
Hom la utilitza a la vegada de
manera descriptiva i normativa. Resumint, el desenvolupament es presenta generalment sota dues formes
fonamentals:
1) una forma empirista, materialista:
a) els valors del progrés i de la
modernitat: ciència moderna, objectivitat, racionalitat, funcionalitat, novetat, comoditat, escolarització, medicina moderna, carreteres, automòbils,
tecnologies de segon ordre, economia
de mercat, estat-nació modern etc.
b) la ideologia antropocèntrica de
l'Home, senyor de la natura i del seu
destí; ideologia del productivisme, de
l'acumulació, de l'acceleració, etc.
c ) el sistema de la megamàquina
tecnocràtica i burocràtica.
Aquesta forma empirista o materialista serà anomenada com desenvolupamentisme o paneconomisme.

2) una forma filosòfica: els mites primordials (de l'Home occidental
o de l'occidentalitzat) la puixança de
la persona autònoma i artífex del seu
destí, justícia social, drets de la persona, civilització, humanització, humanisme, igualtat, democratització,
transformació del món, etc. Valors
que sovint s'expressen com: desenvolupament integral, humà, ecològic,
endogen, respectuós amb les persones, amb les comunitats naturals i
culturals. Hom parlarà aquí d'aquesta
última com noció filosòfica del desenvolupament.
N.B: Aquestes dues formes són, tot sovint,
conscientment o inconscientment barrejades.

L'ERA DEL DESENVOLUPAMENT
El desenvolupament -sigui sota la seva
forma empirista o filosòfica- és presentat generalment pels seus creients
(és una religió!) com una noció
transcultural i universal, que expressa
l'ideal al qual aspira (o, eventualment,
ha d'aspirar) tot ésser humà. És percebut com una norma aplicable -segons modalitats diverses- al conjunt de
la humanitat. És vist com el referent
universal del sentit de la vida, de la
felicitat, de la bona vida per a tots els
pobles.
D'altra banda, diuen, el desenvolupament és un requisit universal per
una raó triple:
a) En primer lloc, la humanitat no
té altra alternativa, ja que és la llei de
l'evolució humana que porta de l'estat
primitiu a la civilització, de la civilització tradicional a la civilització moderna i tecnològica, d'una banda, i al

desenvolupament democràtic, sostingut, humà i integral, d'altra.
Hi ha, per tant, aquells que, més o
menys, ja han arribat: els desenvolupats, els rics i aquells que, encara, no
hi han arribat: els sub-desenvolupats,
els en-via-de-desenvolupament,
els
pobres.
b) En segon lloc, una segona llei
de l'evolució afirmaria que són els
més forts els que sobreviuen mentre
que els febles segueixen sent febles i
desapareixen. No és pas tant greu que
no tothom hi arribi. Allò més important és buscar que el major nombre de
gent -la majoria- hi accedeixi. Si això
no és possible és perquè l'home encara no ha trobat la manera de superar aquesta llei natural d'eliminació
dels més febles en benefici dels més
forts. Hom pot, tanmateix, esperar que
gràcies a la seva tecnologia hi arribi
un dia.
c ) En tercer lloc, el desenvolupament, sota aquesta doble forma, és un
fet massiu, mundial, apodíctic, del
qual ningú pot escapar. Tots nosaltres
estem sota l'ascendent del sistema i de
la megamàquina dels poderosos, i no
ens en podem deslliurar. Més val, per
tant, aprofitar-se'n mentre hom pugui.
Tota la humanitat, hom diu, és a
l'era del desenvolupament en tots els
sentits esmentats. Els creients en la
religió del desenvolupament s'han
reservat el dret de definir la naturalesa humana, les seves necessitats primordials, el seu mínim vital, les seves
aspiracions, segons els criteris i els
supòsits (a vegades inconscients) antropològics, cosmològics, ontològics,
filosòfics -en una paraula, de la cultura
i la religió del desenvolupament, o en

funció del fet massiu del poder i de
les exigències dels desenvolupadors,
dels poderosos del desenvolupament
i del sistema tecnocràtic que fins i tot
escapa al control dels seus professionals.
Els africans anomenen el desenvolupament «el somni de l'home
blanc» però els adeptes al desenvolupament insisteixen que no es tracta
d'un somni occidental sinó d'un
somni, com a mínim latent si no actual, de tot home i de tota la humanitat. Si més no, diuen, el món sencer
està condemnat. Hom no sabria tornar
enrera.
LA FI DE L'ERA DEL
DESENVOLUPAMENT
El col·loqui haurà tingut el coratge i

l'audàcia de proclamar la fi de l'era del
desenvolupament, tot i que de diferents formes i sense absolutismes, és
a dir, en un esperit obert i una voluntat de diàleg amb la cultura del
desenvolupament.
Un primer grup ho entenia com la
fi del desenvolupamentisme i del paneconomicisme. Creient cada cop
menys en el concepte de desenvolupament difós de fa trenta anys, aquest
grup havia perdut moltes de les seves
il·lusions respecte el desenvolupament. Havia esdevingut escèptic i
desconfiava una mica de tot el que hi
ha sota el vocable «desenvolupament
sostingut». Tot i això, continuava
creient en el desenvolupament com
una noció transcultural i universal,
vigilant de qualíficar-la com desenvolupament alternatiu, respectuós
amb les persones, les comunitats, la
natura, les cultures i respectuós amb
els grups de base amb els quals buscava un nou lligam. Aquest grup parlava de desenvolupament sostingut en
un sentit integral, humà, ecològic,
sensible culturalment (endogen) i
vinculat amb els grups de base.
Un segon grup va remuntar la noció de desenvolupament al Renaixement i a la Filosofia Il·lustrada. Criticava aquesta noció com una idea viciada intrínsecament per una ideologia mecanicista, anti-naturalesa,
anti-cultura, una ideologia antropocentrista i racionalista que defen, falsament, l'home com a senyor de la
naturalesa, del món i del seu destí, i
que ho redueix tot a ser objecte de
gestió i de manipulació. És una idea
perillosa, basada en l'individualisme,
l'evolucionisme, el dualisme, l'hegemonisme

i que,finsitot,és la causa del problema
del moment actual. El desenvolupament sostingut, humà, ecològic, endogen, diu aquest grup, és sovint una
contradicció en els seus termes, ja que
no qüestiona el sistema i els seus fonaments filosòfics. Aquest grup
s'estima més parlar clarament de la fi
del desenvolupament, d'alternatives al
desenvolupament i a la seva noció, i
trobar substituts com ara la regeneració dels espais locals, la societat convivencial, etc Fins i tot parla d'alternatives
a l'economia, a l'estat-nació, a la democràcia, a la ciència moderna, i del dret
de dir no al desenvolupament, etc.
Un altre grup va anar encara més
lluny. Tot i compartint les crítiques
dels dos grups precedents, puntualitzava:
1) El desenvolupament -sigui quina sigui la forma com es concebeixi,
antic, present, nou- no pot ser EL referent universal i necessari del sentit
de la vida, de la felicitat i de la bona
vida. En concret, això vol dir que fins
i tot el desenvolupament sostingut,
integral, humà, ecològic, democràtic,
no és -en un sentit absolut- una noció
transcultural i universal, excepte en el
cap d'aquells que l'han creat. El desenvolupament és una cultura i una
religió entre altres. No és més que una
finestra al món. N'hi ha d'altres, basades en altres antropologies, cosmologies, ontologies -diguem-ne més
sociocòsmiques, per ex.- radicalment
diferents de la cultura del desenvolupament, però tot i així valuoses i
contemporànies, i que una gran part
dels creients en l'era del desenvolupament segueixen ressistint-se a reconèixer seriosament com a tals. Hom

no sabria, per tant, més que reduir els
somnis i les aspiracions de la humanitat al somni de l'home blanc, és a dir
al desenvolupament o als substituts
secretats per Occident i la seva cultura, a la democràcia més perfecta.
El col·loqui invitava a reconèixer
no únicament que les persones, les
comunitats o els pobles poden tenir el
dret a dir no al pan-economisme, a
l'estat-nació, a la democràcia i als drets
de la persona com a base de la seva
organització social -sense ser necessàriament totalitaris, integristes,
aferrant-se a un passat ja complertsinó que hi ha alternatives a la democràcia, als drets a la persona, a la
concepció occidental de la persona,
de la natura, de l'ordre social. Hi ha,
per exemple, els somnis radicalment
diferents de l'Home africà, indi, andí,
mohawk, xinès; hi ha els ordres socials basats, no en el dret i la justícia,
sinó en el «dharma»; no en la convivencialitat associativa occidental, sinó
en la comunitat dels llinatges, la «jati»;
no en constitucions escrites i en lleis
humanes, sinó en la «Kayanerekowa»,
és a dir, en la Gran Natura, la Gran
Harmonia, etc. i sense pretendre que
el món sencer hagi de reorganitzar-se
sobre les seves bases.
Coneixent massa bé la tendència
històrica d'Occident a l'unitarisme i a
l'universalisme, aquest grup s'ha posat
en guàrdia contra l'imperialisme cultural, fins i tot el de la cultura del
desenvolupament anomenat integral,
humà, ecològic i proposa considerar
que el problema d'avui pot ser, en
part, conseqüència d'aquest imperialisme de la cultura, suposadament
transcultural i universal, del desenvo-

lupament
Una manera de superar la inèrcia
del pensament i de les actituds
d'Occident és dir clarament que la
seva cultura i la seva religió del desenvolupament no ha estat sempre ni
arreu el sentit de la vida per a la major part de la gent, tot i que per alguns
aquesta cultura-religió pugui tenir
certa legitimitat. El desenvolupament
no té el monopoli del sentit de la vida
ni esgota la noció de felicitat i de bona
vida. Aquest grup ha parlat, també,
d'alternatives al desenvolupament,
però vigilant de subratllar:
2 ) Que l'alternativa al desenvolupament no és necesàriament el
no-desenvolupament, l'anti - desenvolupament, els substituts al desenvolupament o l'oposició a tota cultura del desenvolupament. No diu que
tot allò que hom presenta amb el nom
de desenvolupament alternatiu, sostingut, integral, humà, etc. sigui dolent
i contradictori. Pel contrari, reconeix
tot el treball positiu de les institucions, de les ONG, etc. perseguit sota
aquests vocables. De la mateixa manera que aquest col·loqui, aquest grup
procura no caure en una ideologia de

l'anti-desenvolupament. Més aviat,
demana descobrir i valorar els mites
primordials d'Occident, tot sovint
amagats al cor del llenguatge de la
cultura i de la religió del desenvolupament, saber distingir les seves desviacions històriques, abans i després
del Renaixement. Per tant, no dubtar
a l'hora de criticar aquestes desviacions i la seva insidiosa presència al
mateix cor del mot desenvolupament,
també de l'anomenat integral. Resumint, aquest grup es nega a reduir la
cultura mil·lenària occidental al desenvolupament, el desenvolupament a
les seves desviacions de després del
Renaixement, la bona vida i la felicitat al desenvolupament integral,
humà, etc., a la cultura occidental i als
seus mites primordials.
Per tant, diferents veus, de tots els
continents, ens han recordat que
proclamar la fi de l'era del desenvolupament no vol dir altra cosa que els
«imperatius» del desenvolupamentisme, de la ideologia pan-economista i
de la megamàquina aviat deixaran de
configurar les polítiques nacionals o
internacionals, d'afectar la vida quotidiana de tot el món, de veure el món

sencer com un món «a desenvolupar».
Però això vol dir que hi ha altres imperatius -més enllà del desenvolupament- que continuen i continuaran
configurant la vida quotidiana de tot
el món, tot i els imperatius del desenvolupamentisme i de la megamàquina, i malgrat l'obsessió d'alguns
moralistes del desenvolupament per
fer d'aquest la religió de la humanitat.
Per exemple, aquestes veus ens
han recordat que la gran majoria de
les persones, a tot el món, rebutgen,
de fa temps i cada vegada més, ser
definits segons la noció de desenvolupament, segons allò que poden
arribar a ser en el futur. Ells es veuen
a si mateixos segons allò que ja són.
La força de la gent consisteix en ser
allò que són, va dir Esteva, i aquells
que són, afegí Panikkar, a saber,
jo-tu-nosaltres inefables i indefinibles,
i no únicament els d'enllà, objectes o
clients del desenvolupament. Hom no
els pot definir, per tant, com els desenvolupats/sub-desenvolupats, els
rics/pobres, la gent de centre/els
marginats.
Alguns van recordar que el
tercer-món és, de fet, les dues terceres parts del món, que les minories i
els marginats al món són, de fet, la
majoria, el centre.
Nosaltres no som pobres, deien els
Tepitanos de la Ciutat de Mèxic, som
Tepitanos. Nosaltres no érem pobres
abans que arribés el desenvolupament
diuen els Ladhakis. No som, abans de
res, els ciutadans, els productors, els
consumidors, els individus, les minories, les majories, les col·lectivitats, els
desenvolupats o els subdesenvolupats, sinó persones, comunitats, arre-

lades cadascuna en una cultura única
i diferent. No som analfabets, iletrats,
sinó gent que sap. Nosaltres, gent de
la base -com qualsevol altra- tenim
saviesa, coneixements tècnics, tecnologies. Tenim els nostres savis populars i els nostres experts amb els peus
descalços. No som éssers buits, estem
plens i la nostra plenitud està per
descobrir. Cal, per tant, desmuntar la
tesi de l'estupidesa del Tercer Món, de
la gent ordinària, de la naturalesa, difosa per la religió del desenvolupament.
Al costat, per tant, de les polítiques
nacionals i internacionals del desenvolupament, hi ha les polítiques del
cor de la realitat: les de l'home ordinari, del common man, de tota la riquesa de la vida quotidiana, endògena i vernacular, indefinibles per les
ciències i els experts del desenvolupament. Una realitat que escapa a la
mirada objectivadora, a la planificació,
a la intervenció, i que demana una
participació total, una actitud
d'aprenentatge, no de control de la
realitat, una comunió amb els mites
primordials de la gent de la base, amb
les seves creences i no tan sols amb
els sistemes oficials i oficiosos de representació. Hom no pot pressuposar
que tots tenen - o han de tenir- projectes de vida, encara menys projectes
de desenvolupament.
Però el més important del col·loqui
haurà estat no la invitació a prendre
consciència de la fi de l'era del desenvolupament -en efecte, l'era del
desenvolupament no existeix més que
per aquells que es defineixen en relació amb el desenvolupament- sinó
de cridar l'atenció als assistents perquè

comencessin a descobrir i elaborar
junts algunes de les gran línies de la
mutació en curs.
El col·loqui ens haurà fet recordar
que el desafiament d'avui no és tant el
o del desenvolupament global, sostingut o fins i tot integral, sinó el de
viure el pluralisme radical de les cultures, de la veritat i de la realitat, segons el ritme dinàmic del Real.
EL DESAFIAMENT DEL PLURALISME
CULTURAL: ALTERNATIVES
CULTURALS ENDÒGENES I
VERNACULARS.
No absolutitzar res. No la sinó les
alternatives.
Els col·loquis han estat una invitació
a no absolutitzar res. A reconèixer, no
únicament que el desenvolupament
no és un absolut, sinó que el antidesenvolupament no l'és tampoc; a
superar aquesta inèrcia del pensament
que consisteix en buscar sempre una
alternativa global, una resposta universal, un principi de coherència, un
sistema, com si la realitat pogués ser
reduïda al pensament i a la consciència. El pluralisme cultural és reconèixer que no poden existir ni la
resposta ni la qüestió: no n'hi ha ni hi
pot haver una alternativa. Hi ha alternatives, no únicament possibles,
també existents. L'època de les respostes massives ja s'ha acomplert, va
dir l'iranià Rahnema. Tot somni té els
seus límits. Cap d'ells pot ser glorificat com absolut, encara menys el de
l'Home blanc que el de l'Home roig,
negre o groc.
La mutació ve de les cabanes, de la
base, no dels palaus. Confiança en
un mateix.

El col·loqui ens ha recordat que les
alternatives -la mutació- no vénen dels
palaus, sinó de les barraques, de la
base, dels boscos sagrats i finalment
de nosaltres mateixos, és a dir, de les
respostes personals de les nostres vides quotidianes, i no demodels-per-tot-el-món.Busquem alternatives locals, regionals,
etc., però malauradament insuficientment senyalades per implicacions
personals. Les alternatives som nosaltres mateixos. Ens cal una confiança
nova en un mateix independent de tot
allò que és oficial.
Retorn a les arrels: a la persona, a
la comunitat, a la identitat cultural,
a la natura.
El col·loqui ens ha fet comprendre
que hom tracta de passar de l'individu
a la persona, de la col·lectivitat i de les
associacions a la comunitat humana i
per tant natural i sagrada, enteses segons la matriu cultural o la visió del
món de cada poble, grup o àrea cultural, vigilant de no reduir la cultura
a una simple dimensió cultural al
costat de les altres dimensions anomenades econòmiques, polítiques,
socials, etc.
No tenim prou confiança en el jo,
el tu, el nosaltres i massa en l'això. Ens
cal trencar amb l'obsessió de voler
objectivar-ho tot, és a dir, de pensar
més que objectivament. La realitat és
jo-tu-això.
Alternatives culturals endògenes i
vernaculars.
El col·loqui ha accentuat, per tant,
les alternatives culturals, personals,
comunitàries, existencials de l'Home
ordinari, de l'Home de la base. Alternatives que vénen de l'interior i que
es basen en la identitat i en la matriu

cultural (endògena) i en la vida quotidiana (vernacular).
La mutació viscuda al col·loqui fou
justament la de creure que poden
haver alternatives, no únicament per
crear, també en vies de restauració,de
millora, de creació o fins i tot ja existents. El col·loqui va permetre
escoltar-les sense fer-ne de cap un
nou absolut, el model per a tothom.
Aquestes vies o veus alternatives - que
han sorgit sovint del silenci- han pogut expressar-se lliurement.
D'aquesta manera hem sentit parlar del dinamisme alternatiu de les
societats anomenades informals i de la
seva lògica pròpia, com una de les
bases d'una autèntica post-modernitat
-i no essencialment mercantil. Alguns
les presentaven com el veritable centre desplaçant la modernitat a la perifèria del nostre món.
Hem sentit parlar a defensors crítics de la modernitat i també defensors
crítics de les tradicions, de tornada a
les arrels i als sistemes tradicionals.
Altres parlaven de regeneració del
teixit social i dels seus lligams sobre
una altra base diferent de l'Estat-nació,
de regeneració dels espais locals/regionals/vernaculars, però també de
cos, de la terra, de la persona i de las
comunitats humanes per no dir les
identitats culturals. Alguns volien
substituir l ' H o m o Economicus
per
l'Homo Communalis (the Commons,
the Common Mari).
Panikkar va proposar nou prioritats sobre el nostre temps:
1. La desmonetarització de la cultura: en efecte, haver de pagar per
l'aigua, l'aliment, la vivència és signe
d'una cultura malalta.

2. El desmantellament del projecte d'un món, d'una veritat, d'un govern, d'un centre.
3. La superació de la ideologia de
l'estat-nació i per tant de la sobirania.
4. La reducció de la ciència al lloc
que li correspon.
5. El desplaçament de la tecnologia per l'art (Techné).
6. La superació de la democràcia,
realitzant l'experiència d'una nova
Kosmologia (sic), on hom pugui escoltar la revelació de tot el Real.
7. La redescoberta de l'animisme
perdut.
8. Fer les paus amb la mare-Terra,
és a dir, aprendre de la seva saviesa i
participar-ne.
9. El desvetllament de la dimensió
sagrada de tot el que existeix.
D'altres s'han estimat més deixar
que les persones i les comunitats interpretin les prioritats que s'imposen
ells mateixos.

Alternatives culturals existents
Hem conegut alternatives culturals
existents i vives. Per exemple:
AL JAPÓ, l'Associació Yamagishi,
associació de pobles, sense diners,
sense salaris, sense cap, sense competitivitat.
A L'ÍNDIA, els bosquets sagrats de
l'Orissa; el Swadhyayah, aquesta immensa família de pobles regenerats al
Gujarat, sense projectes de desenvolupament, sense cap ajuda ni cap
institució de l'exterior.Hem sentit
parlar de la concepció índia de la societat rural formada , no únicament
per homes, també per animals, plantes, rius, selves i muntanyes, tot tan
sagrat com el mateix home, sense que
hom pugui convertir-lo en mercaderia;
i del gran moviment Chipko, iniciat a
l'Himalaya i estès per tota l'índia; el
moviment (antitanques) de les poblacions tribals de Bihar a favor dels
seus boscos, dels seus sistemes tradi-

cionals de reg i de conreu. Els indis
ens van parlar de l'economia, de la
política i de la saviesa pròpies de la
terra, dels boscos, de l'aigua i no tan
sols de la política i de la saviesa dels
homes sobre aquestes coses; també
del dret de tots els éssers vius (i no
únicament dels homes) a l'aigua i al
bosc; de la impertinència de les grans
tanques que suposen una conspiració
contra el poble i contra la natura; dels
sistemes de reg i de conreu tradicionals, més eficaços que els desenvolupats.
A L'ÀFRICA: el capital - social, no
monetari- de les comunitats de llinatges (tot i que no sempre) com els
grups NAAM a Burkina Faso, els
«Tontines» a Zaire, les associacions del
Foutah al Senegal, comunitats de solidaritat que hauríem de distingir de
les ONG del Sud, cooperatives que
hauríem de diferenciar de les cooperatives dins del mercat de l'Occident
modern i de les seves ONG. Els africans ens van parlar dels experts populars amb els peus descalços, de la
investigació popular (versus la investigació dels experts científics), del terrer social i ancestral, de l'animador
animat, és a dir aquell que parteix del
que els africans són i no d'un projecte del que haurien d'ésser; de
l'animació popular en funció:
-del que ells són (per tant de la
seva naturalesa).
-del que ells saben (per tant del
seu saber).
-del que viuen (per tant de la seva
cultura).
-del que saben fer (per tant de les
tecnologies que fan servir).
-del que ells volen (per tant de les

seves aspiracions).
A L'AMÈRICA DEL SUD: Líders
dels moviments populars mexicans
ens van explicar com els mitjans populars i informals arriben a neutralitzar el sistema imposat, com els Habitants de Tepito, a la Ciutat de Mèxic,
viuen les seves alternatives a
l'economia i al sistema burocràtic de
clavegueres de la ciutat. Ens van parlar del moviment de tornada a les
antigues creences dels asteques i de la
reconstrucció de les piràmides amb
l'ajut dels indis. Ens van explicar com
els autòctons del Perú i de Bolívia
donen una nova força al seu sistema
d'agricultura («macoyiamento»), i com
els Brasilers conserven la xarxa tradicional del blat de moro enfront dels
experts de l'exterior.
A L'OCCIDENT: com la Cooperativa Atlàntica del Canadà constitueix
una alternativa al desenvolupament.
Alguns van parlar d'alternatives a
l'ocupació (al treball reduït a un objecte de consum), és a dir, de la tornada al treball democràtic, al treball
en diàleg amb la natura, relligant les
seves vides a la natura gràcies a un
treball que «viu amb la terra» perquè
acarona la natura i està en simbiosi
amb ella. També es va parlar dels moviments de repaganització d'Occident.
Pluralisme és més que pluralitat i
tolerància
El repte del pluralisme no és únicament aixecar acta de les diferències
culturals al món (la pluralitat) ni tolerar , simplement, a gust o a disgust, tot
allò que no pot transformar a la seva
imatge esperant que podrà quan arribi el dia (la tolerància), és també reconèixer a les diferències culturals el

dret a l'existència (el pluralisme cultural). El repte no és en principi «gestionar» o «controlar» les diferències
culturals sinó acceptar-les com a part
de la realitat i com a possibles fonts de
saviesa.
El pluralisme de la veritat
Això comporta, finalment, reconèixer
el pluralisme de la veritat (la veritat
que no és ni una, ni doble, ni múltiple
, sinó no-dues). Això implica que cada
cultura reconeix els seus límits i resta
oberta al diàleg.
El pluralisme de la realitat
Cada vegada més hom tracta d'entrar
en la matriu pluralista de la realitat:
reconèixer el pluralisme de la naturalesa humana, dels mons en els quals
ens trobem i, per tant, de la realitat,
que no únicament no sabríem encerclar amb una o altra de les nostres
visiones culturals/religioses sinó que
ella mateixa escapa a la consciència,
fins i tot si hom pot arribar a tenir un
cert coneixement.
Un nou sentit de la realitat
És, per tant, una invitació a la humilitat, a un nou sentit de la realitat, a una
major confiança en el cosmos, l'humà,
el diví, aquestes tres dimensions
constitutives de tota realitat.
És, per tant, l'hora del diàleg intercultural, per una part, i del diàleg
entre l'home, la terra i el diví, de
l'altra.
VERS UNES NOVES SOLIDARITATS
(RADICALMENT DIFERENTS)
El col·loqui haurà suscitat un nou
diàleg i noves solidaritats entre els
diferents participants i les seves diferents categories. Penso, particularment, en el diàleg entre els creients en

el desenvolupament alternatiu i els
creients en les alternatives al desenvolupament, però també entre les
dues darreres categories, per una part,
i els grups de base (endògens i vernaculars) de diferents continents, per
l'altra.
Però també haurà suscitat solidaritats i lligams d'una natura totalment
diferent d'aquells que hem conegut
fins avui. Per exemple:
1. Solidaritats interculturals
El primer tipus de solidaritat i
d'associació -que ja suposa una mutació- és el de la solidaritat intercultural. És a dir, no la presència de
persones de diferents cultures a fi
d'una intervenció més eficaç i de
transferir els valors de la cultura del
desenvolupament (sigui del tipus que
sigui) a les altres cultures ( anomenades del sud), sinó una associació no
intervencionista de participació i
aprenentatge recíproc entre la (les)
cultura(es) del desenvolupament i les
altres cultures (com les de la solidaritat dels llinatges ...)
Per exemple, no es tractava que
les institucions i ONG del Nord i del
Sud formin un escut contra el desenvolupamentisme dels acords del
GATT a fi de protegir algunes experiències del desenvolupament comunitari contra-desenvolupament concebudes per les ONG, bé del Nord o
del Sud.
Més aviat, era qüestió que les
institucions-sacerdotals,
i
les
ONG-vestals del desenvolupament es
transformin (o estiguin en vies de
transformació) en agències de la justícia, el benestar, la identitat cultural,
l'auto-realització
dels pobles i de les

comunitats. En altres paraules, que les
institucions i les ONG es converteixin,
gradualment, en agències de reconeixement i de suport a les alternatives culturals endògenes i vernaculars,
és a dir basades en les respectives
matrius culturals dels pobles i de les
comunitats -sent aleshores aquestes
matrius els nous paradigmes del seu
desenvolupament,
de la seva transformació, de la seva regeneració, de la
seva millora o simplement de la seva
restauració o realització. I això tant al
Nord com al Sud, a l'Est i a l'Oest.
Es tracta també que les solidaritats
interculturals poden i han d'anar més
enllà de la seva funció com institucions ONG (i del Nord i del Sud) i que
s'estableixin directament, també i sobretot entre les comunitats culturals
del Nord i del Sud, constituint aquesta
coalició l'escut contra l'hegemonia
(del desenvolupamentisme, d'una
banda, de la cultura occidental del
desenvolupament de l'altra).
Cada cop més, es tracta d'una solidaritat recíproca, sigui entre les ONG
del Nord i del Sud, sigui entre les comunitats del Nord i del Sud, on pugui
haver un aprenentatge de complementarietat dels respectius valors
culturals en lloc del procés actual, en
un únic sentit, del Nord cap al Sud.
Tot això ha estat possible gràcies
a la presa de consciència suscitada pel
col·loqui sobre el fet que el desenvolupament és una cultura sobre altres
i que, per tant, hi ha cultures valuoses.
Ha sabut crear un clima d'escolta i
d'acceptació dels diferents mons culturals, sense pressuposar que tots tenim la necessitat de viure al mateix
món o de compartir la mateixa an-
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CENTRE PERMANENT DE CULTURA POPULAR
HEMEROTECA:
El passat mes de juny, vam concloure un
acord de col·laboració amb l'entitat EcoConcern.
Aquest acord es concretà en la selecció
d'una cinquantena de publicacions de
l'àmbit alternatiu rebudes de manera
periòdica entre ambdues entitats i en l'inici
d'un buidatge sistemàtic de llur contingut.
Es tracta principalment de revistes estrangeres (franceses, angleses, alemanyes,
espanyoles i italianes) si bé també n'hi ha
alguna de catalana i de la resta de l'estat.
En aquests moments ja hi ha diferents

persones que han assumit la responsabilitat pel que fa a algunes de les revistes.
Aquesta informació es proporcionarà en
suport informàtic de manera periòdica a
les persones i / o entitats que ho sol·licitin.
Si t'animes a ser-ne una d'elles només cal
que et posis en contacte amb nosaltres o
bé amb EcoConcern (tel 3 1 7 8 1 2 1 /
31726911.

TROBADES D'ENERGOTERAPIA:
Els dissabtes dies 1 3 de març, 19 de juny
i 3 de juliol van tenir lloc unes trobades

Una imatge de la trobada dels voluntaris forestals del Penedès, celebrada el diumenge
dia 20 de juny.

sobre energoteràpia realitzades per la
nostra companya Núria Font.
Aquestes activitats ja fa temps que es
realitzen) de manera periòdica al Centre
i són la sortida de "pràctiques" deL treball
d'aprenentatge d'aquestes tècniques.

TROBADA AMB
CRUÏLLA/ILLACRUA
En cap de setmana 19 i 2 0 de juny va tenir
lloc una trobada amb la gent que dirigeix
la revista Cruïlla/lllacrua.
Entre d'altres qüestions, es va arribar a
diferents acords de suport i d'ajut mutu. El
més immediat és l'intercanvi d'anuncis de
promoció, el primer dels quals ja és present
en l'edició del VIA FORA! que tens a les
teves mans.

TROBADA DELS VOLUNTARIS
FORESTALS DEL PENEDÈS
El diumenge dia 6 de juny hi va haver una
trobada dels voluntaris forestals de la
comarca en la qual es van impartir, com
podeu veure en la fotografia que reproduïm
a la pàgina anterior) tota una sèrie de
tècniques relacionades amb la lluita contra el foc.

OBERTURA DEL CENTRE TOTS ELS
DIES DE LA SETMANA
Un cop acabada l'estada dels companys
del Quebec, la valoració de la qual és
força positiva, tenim en aquests moments
tres demandes per a poder viure al Centre.
En aquests moments estem en la fase de les
valoracions i del coneixement d'aquests
projectes. Més endavant, quan es vagin
concretant, ja us en farem cinc cèntims.

SUCCESSOS
Dins d'aquest capítol hem de comunicar
que hem hagut de substituir tota la conducció
interna del pou d'aigua (100 metres) ja
que estava molt malmesa i això suposava
un creixent i objectiu perill d'inutilització
total i definitiva d'aquesta instal·lació.
La despesa ha estat molt forta (prop de mig
milió de pessetes) i de moment l'hem
assumida el més "incondicionals".
L'altre succés relacionat també amb les
instal·lacions del Centre ha estat la caiguda
d'un llamp que ha afectat part de 1a
instal·lació elèctrica, el telèfon i el sistema
d'alarma.
Es va poder arreglar tot seguit ja que estava
cobert per l'assegurança que tenim
contractada des de fa tres anys.

PROMOCIÓ DEL VIA FORA!
El diumenge dia 16 de maig es va fer una presentació del VIA FORA! a la població de
Premià de Mar amb la col·laboració dels amics del Museu d'Estampació Tèxtil d'aquesta
població
S'han realitzat diferents trameses de promoció del VA FORA! a 4 9 0 adreces
proporcionades pel mateix Museu d'Estampació Tèxtil, la secció del Gramc de Teià i
EcoConcern. Aquesta darrera entitat va adreçar el passat mes de juny una carta als seus
socis recomanant la subscripció a la nostra revista.
Dins d'aquesta mateixa línia de promoció, aquesta tardor enviarem tot un seguit de
revistes a adreçes proporcionades per entitats i amics, entre les que cal destacar la
Fundació Serveis de Cultura Popular. Aquesta Fundacó ens ha finançat l'edició extra de
5 0 0 exemplars dels propers números 3 9 - 4 0 i 4 1 .
Així mateix la primera setmana de setembre hem tingut una presència a l'Escola
Intercultural d'Estiu de Girona. Ja us n'informarem en el proper Full Informatiu.

ASSOCIACIÓ CULTURAL
BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
En/Na
Adreça
Població
•
•
•
•
•
•

Telèfon
Comarca..

Em subscric a "VIA FORA!" (1.200,- pessetes/4 números)
Vull rebre el n9
de "VIA FORA!" (350,- pessetes)
Vull col·laborar econòmicament amb ENLLAÇ ( 500,-pessetes/trimestre)
Vull col·laborar econòmicament amb ENLLAÇ (1.000,- pessetes/trimestre)
Vull col·laborar econòmicament amb ENLLAÇ (1.500,- pessetes/trimestre)
Vull col·laborar econòmicament amb ENLLAÇ (
pessetes/trimestre)

Forma de pagament
Gir postal
Domiciliació bancària (preferentment Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona)
En efectiu (personalment)
data

Signatura

ASSOCIACIÓ CULTURAL
BUTLLETA DE DOMICILIACIÓ BANCARIA
Nom i cognoms
Llibreta n9 /c.c. n9
Agència
Poblaa'ó

Adreça

Caixa/banc
Comarca

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

Signatura

enllaç

tropologia, cosmologia o ontologia, o
també la mateixa concepció de la naturalesa humana, de les seves necessitats i aspiracions. Ha suscitat un interès per descobrir les diferents concepcions del sentit de la vida, els diferents sistemes polítics, socials,
econòmics, etc., les diferents maneres de
ser i de fer, així com altres fonts possibles
d'apnenentatge i d'enriquiment personal i
comunitari. Tot això va crear un clima
de suport a les diferents identitats
culturals i a les diferents cultures del
món, amb la voluntat comuna que
cap cultura o religió té l'hegemonia
sobre una altra.

voluntat de vetllar plegats per la protecció, l'enfortiment, la regeneració o,
simplement, l'autorealització de les
persones i de les comunitats, segons
les seves pròpies identitats o matrius
culturals, i sempre en un esperit de
diàleg i de fecundació mútua. Es
tracta, en el fons, de la voluntat
d'abordar les qüestions fonamentals
de la vida a la llum de les savieses de
tot el món, en la mesura que sigui
possible fer-lo. No es tracta d'una
doctrina, d'un sistema, d'un model,
d'una ideologia, sinó d'un nou mite
on els camins es dibuixen a partir del
camí de cadascú.

Pel mateix fet, va donar a conèixer
les cultures del silenci i va encoratjar
una solidaritat de la resistència al totalitarisme, no únicament de la cultura del desenvolupament (sota les seves diferents formes), sinó també de
tota cultura que intenti imposar-se a
les altres, fins i tot presentant-se com
una cultura transcultural o intercultural.

Una de les conseqüències d'aquest
col·loqui haurà estat un projecte de
l'Institut Intercultural de Mont-real, el
Projecte ARRELS (RACINES): una
aliança internacional intercultural a
favor del reconeixement, l'emergència, la
diíussió i la solidaritat de les alternatives
culturales endògenes i vernaculars,
arreu del món.

Hom va sentir una aliança i una

2. Solidaritat «cosmoteàndrica·
(erxpressió de Panikkar)

Una altra solidaritat que suposa una

perfectes.

veritable mutació és la presa de

No es tracta, en el fons, d'un rela-

consciència d'un nou sentit de la rea-

tivisme agnòstic sinó de la relativitat

litat, a saber, que es constitueix de tres

de tot el que existeix.

pols irreductibles a un denominador

El col·loqui haurà estat una mani-

comú. Aquests pols són l'humà, el

festació còsmica, els participants de la

còsmic i el diví. No podem prendre'n

qual no hauran estat els únics partici-

un sense l'altre sense caure en l'irreal,

pants. L'Home no està sol. La

Terra

l'alienació, l'emmirallament, el malson.

tampoc. Tots estem compromesos

amb

PRATEC en donava un exemple andí:
Si la vida és un ritual de la recreació quotidiana de la vida, aleshores

una aventura que ens

transcendeix,

deia Panikkar a la seva conclusió , i
que ens transcendirà

sempre.

totprocés legítim d'acompanyament ha de
tenir com a centre de consens la relació
del diàleg i de la reciprocitat
entre les tres comunitats
Andes,

la comunitat

nas-), la comunitat
i la comunitat

de vida dels

humana

(«ru-

natural C-sallga")

dels déus

L'•ayllu· abarca

familiar

(«huacas-X

les relacions

de pa-

rentiu existent entre aquestes

comu-

nitats que habiten

les «pachas-

món local andí. Acompanyar
vol dir formar
parentiu,

o el

nota:
El Centre Interculturel de Mont-real ha
editat les principals intervencions i discussions del Col·loqui en forma de llibre,
del qual ja en vam fer referència en la
secció de relligats del número anterior de
VIA FORA!! (núm 38 primavera del 1993).

l'-ayllu-

part d'aquest grup de

perquè

és així com pren tot

el seu sentit el «criar- i el

deixar-se

«criar-.
D'aquí la importància de superar
els nostres antropocentrismes, els
nostres cosmocentrismes i els nostres
teocentrismes i dialogar. L'Home no
ha de viure únicament de la terra o
sobre la terra, sino amb la terra, de la
mateixa manera que ha de viure amb
el Misteri que hi ha per sobre de
qualsevol nom, fins i tot quan se li
presenta sota diferents noms (religiosos o seculars, trascendents o immanents ...).El problema, en el fons, és
deixar de reduir la Realitat al Pensament i a la Consciència que l'Home
pot tenir d'ells, fins i tot projectant-la
en una intel·ligència i una consciència

Robert Vachon.

EL PERILL BRUNTLAND.
LA NECESSITAT D'UNA NOVA RESISTÈNCIA
Reginald Luijif i Pieter Tijmes

L'activitat oficial a Rio va representar la consagració final i l'acreditació universal d'una
manera específica de pensar el món que es va presentar en societat, ja fa uns quants anys,
en publicar-se l'Informe de la Comissió Bruntland. Les múltiples crítiques de què va ser
objecte l'informe es varen convertir en estímuls per impulsar la seva vigència totalitzadora,
fins convertir-lo en la clau fonamental de referència conceptual en la Conferència de Rio.
Resulta per això indispensable tornar a l'Informe Bruntland i examinar novament, amb
cura i rigor, cadascuna de les seves premises. Així pot fer-se evident la contradicció
fonamental entre els propòsits declarats i les pretensions reals dels qui tractaren de reduir
a tràmit burocràtic les exigències ciutadanes de canvi iforen incapaços d'escapar de ta
seva presó conceptual i política.
Aquest treball ha estat seleccionat i traduït de l'holandès a l'espanyol perfean Robert i ha
estat elaborat per un grup de pensadors holandesos. Nosaltres l'hem traduït de la versió
espanyola que va aparèixer a la revista mexicana Opciones, núm 13, de juliol del 1992,
pp 20/22.
The official activity in Rio meant the final consecration and the universal
acknowledgement of a specific way of thinking the world which was presented in society,
some years ago, when the report of the Bruntland Commission was published. The many
critiques made to the report became stimuls to promove its totalizing validity, until it
became the basic key of conceptual reference in the Rio Conference. It is therefore essential
to go back to the Bruntland report in order to examine again each of its premises
accurately and meticulously. In this way the basic contradiction between the declared
aims and the actual aspirations of those trying to reduce to a bureaucratic formality the
citizens' needsfor change, while unable to evade from their own conceptual and political
bonds, becomes evident.
This work has been chosen and translatedfrom Dutch to Spanish by fean Robert and has
been prepared by a group of Dutch intellectuals.
We have translated the Spanish version which appeared in the Mexican magazine Opciones, No 13, of July 1992, pages 20/22.
La oficiala agado en Rio reprezentis la finan apoteozon kaj la universalan reputacion de
definita pensmaniero de la mondo kiu socie prezentiĝis antaŭ kelkaj jaroj, per la
publikigo de la informo de la Bruntland-Komisiono.
La pluraj kritikoj kontraŭ la informo, fariĝis instigiloj por impulsi ĝian totaligan
aktualecon, ĝis kiam ĝifarigis la fundamenta slosilo referenca pri conceptoj en la
Kcmferenco de Rio. Nepras tial reveni al la informo Bruntland kaj denove ekzameni kun
atento kaj rigoro ciujn ĝiajn premisojn. Tiel evidentiĝas la fundamenta kontraŭdiro inter
la anoncitaj celoj kaj la realaj deziroj de tiuj kiuj klopodis limigije burokrata afero la
ciiritanajn ŝanĝpostulojn kaj ne kepablis liberiĝi de siaj konceptoj kajpolitiko.
Ci tiun artikolon elektis kaj tradukis el la nderlanda al la hispana fean Robert kaj estis
prilaborita fare de nederlanda grupo de pensuloj.
Ni katalunigis ĝin el la hispana versio kiu aperis en la meksika revuo Opciones n-ro 13
julio 1992p. 20/22.

VEURE EL QUE ES VEU
A començaments de segle, el govern
anglès va enviar un agrònom anomenat Voelcker a l'índia, amb la missió
d'estudiar l'agricultura d'aquest país i
formular propostes per al seu millorament. L'informe d'aquell expert deu
haver omplert d'incredulitat els treballadors de les solemnes oficines del
Departament d'Afers Colonials: No
comparteixo l'opinó que qualifica a
l'agricultura hindú en el seu conjunt
de primitiva i endarrerida. És més,
penso que el que pot proposar-se per
a millorar-la és poc més que res...
M'atreveixo a afirmar que suggerir
millores per l'agricultura anglesa és
una tasca més fàcil que la de fer propostes efectives per a l'agricultura
hindú. (1)
En l'administració britànica prevalia la idea general que, per la seva
ineficiència, tota agricultura tradicional
estava perpètuament condemnada a
lliurar una dubtosa lluita contra
l'escassetat congènita de la "Sogra
Natura". Voelcker, en canvi, va percebre quelcom molt diferent de
l'índia. Allí va trobar una societat en
la que el concepte econòmic
d'escassetat simplement no hi encaixava. Es va adonar que aquest
concepte no tenia validesa universal i
que es trobava enfront d'una realitat
que obeïa lleis totalment distintes a les
de l'economia. El fet que aquest règim
tradicional aportés el suficient per a
tothom va omplir a Voelcker de dubtes sobre les certeses en les que havia
viscut. Es va adonar que no es podia
intervenir en aquesta organització de
l'agricultura sense provocar una catàstrofe. Es va abstenir de donar

consells perquè va entendre que tota
proposta de canvi només podia anar
en contra del que en aquesta cultura
era considerat com el millor.
En contrast amb aquell expert que
va renunciar a aconsellar, els informes
d'avui en voga sobre la pobresa i la
degradació ambiental en l'anomenat
Tercer Món, estan plens dels clamors
dels qui saben. Aquesta sabiduria
s'assembla al frenesí burocràtic de
transformació que ja deixava astorat a
Voelcker. Escribim aquest article amb
l'esperança de compartir amb el lector
el nostre propi astorament enfront a
una de les publicacions més influents
dels darrers anys sobre la degradació
ambiental i la pobresa. Es tracta de
l'informe de la Comissió Mundial sobre Ambient i Desenvolupament, titulat El nostre futur comú (2).
L'informe Bruntland, com s'anomena
freqüentment a aquest document,
parla en favor d'una transformació
d'actituds i valors en respecte al
creixement econòmic i l'ambient natural. Va ser acollit de manera favorable per la majoria dels que estan
preocupats per la degradació ambiental del Tercer Món. Nosaltres no
formem part d'aquest cor.
LA GRAN AMENAÇA
Les interminables discussions relacionades amb una imminent catàstrofe
ecològica i el predicament dels països
en desenvolupament estan influïts per
supòsits que cal analitzar. Es tracta de
certeses modernes que semblen tenir
un paper determinant en tots els
fòrums internacionals. L'informe
Bruntland il·lustra el modus com funcionen alguns d'aquests. Per exemple,

es predica que l'escassetat dels recursos és causa de tensions polítiques
i de conflictes militars. D'aquesta manera, la degradació de l'ambient
preocupa els experts de la Comissió
Mundial sobre Ambient i Desenvolupament perquè veuen en ella l'origen
de futures escassetats, que a la vegada
serien causa de futurs conflictes: Els
conflictes augmentaran en la mesura
que els recursos es facin més escassos
i la competència pel seu ús es faci més
aguda" (p. 290).
Aquesta lògica permet també reduir la misèria dels refugiats polítics a
la mateixa causa fonamental: Superficialment, la inestabilitat política i la
violència militar semblen ser les causes de l'exili de masses de refugiats.
Les causes profundes d'aquests moviments tenen més aviat a veure amb
els recursos naturals i la seva capacitat de sostenir la població, (p. 291).
Els supòsits entorn dels quals
s'estructura l'informe Bruntland no
podien ésser més clars. Pertanyen a
aquella tradició político-filosòfica que
interpreta el conflicte i la misèria com
a conseqüència de l'escassetat dels
recursos.
A banda de la seva falsa cientifici-

tat, aquest tipus d'anàlisi colonitza la
història mitjançant certeses modernes:
Les ruïnes (de civilitzacions passades)
ens recorden el fet que les societats
del passat ja afrontaren problemes
semblants i a voltes varen sucumbir
per la seva causa. (p. 1).
La imatge de la natura que es
desprèn d'això és la d'una "Sogra
parsiomoniosa" àdhuc amenaçant
que, mitjançant els forats a la capa
d'ozó i l'avenç de la desertització,
commina a una humanitat despullada
amb la darrera escassetat. Les transformacions de l'ecosfera amenacen
alhora els recursos escassos i segons
la teoria, posen la seguretat política en
dubte. El fons de l'informe és que, en
una darrera anàlisi, l'amenaça rau en
la perillosa desaparició de recursos
limitats, (p.5).
La paraula escassetat aquí defineix
"la guerra de tots en contra de tots"
per béns insuficients, de la qual en
parla tota la tradició liberal des de
Hobbes. La Comissió Bruntland no fa
altra cosa que reprendre aquest discurs pel seu compte: La cada vegada
més apressada crisi ambiental i la seva
progressiva extensió podria arribar a
ser, per a la seguretat nacional i fins i

tot per a l'existència de la humanitat,
una amenaça major que la que constitueix l'enemistat de països veïns i les
conjures internacionals" (p.7).
La mateixa naturalesa, sota la temible forma que es revela en els textos que inauguren l'època moderna
és, per a la Comissió, la més temible
amenaça per a la pau: És el sentit
tradicional del concepte de seguretat
-en termes d'amenaces polítiques i
militars- el que ha de ser revisat en
el seu conjunt. Cal extendre-ho a la
pressió cada cop més greu de
l'ambient, i això a nivell local, nacional, regional i mundial, (p. 19).
La "Sogra Natura", parsimoniosa i
comminatòria, com la varen pintar els
iniciadors de la tradició lliberal, sembla haver abandonat l'escenari. Amb
l'Informe Bruntland efectua un retorn estrepitós sota la forma de l'ecosistema
desconjuntat. L'Informe Bruntland ens
explica una espècie de fàbula de
Prometeu encadenat a l'inrevés, en la
qual és la naturalesa, i no l'home, qui
va trencar els límits i va definir la seva
condició. Tractarem d'interpretar les
recomanacions de la Comissió Bruntland a la llum d'aquesta molt moderna
perversió de la sabiduria tradicional
sobre els límits de la condició humana.
NO TOQUEU EL CONSAGRAT
CREIXEMENT!.
En la tradició político-filosòfica que
pren forma en un sentit ampli en l'era
moderna -és a dir, des del final de
l'edat mitjana-, la parsimònia de la
natura es torna de text en text, la darrera causa de tota violència. És aquest
motiu el que fa la seva reaparició en

l'Informe Bruntland, encara que sigui
sota una nova forma. Per aquesta
tradició -que des de Hobbes i Hume
es continua en la tradició liberal- el
remei a la violència i a la misèria és el
creixement econòmic. És convenient
analitzar mitjançant quina acrobàcia
lingüística la Comissió pren aquest
discurs pel seu compte, tot presumint
del seu distanciament.
Des de la seva introducció,
l'Informe insisteix en la necessitat d'un
total canvi de perspectiva pel que fa
al creixement i al desenvolupament.
Reconeix que es varen cometre errors:
Els errors que hem de corregir tenen
el seu origen tant en la pobresa com
en la miopia amb la qual tot sovint
hem buscat riquesa (p. 27)
Segons la Comissió, moltes vegades es va perseguir el creixement
econòmic sense tenir en compte la
naturalesa. Va tenir matisos explotadors, va beure amb massa avidesa de
les "fonts naturals" i amb això va ser
"curt de vista". Tanmateix, insisteix la
Comissió, l'anunciat canvi de perspectiva no necessita ésser revolucionari:
Veiem la possibilitat d'una nova
època de creixement econòmic, a
partir d'una administració dels recursos naturals disponibles que els preservi i estengui alhora. Al nostre judici, aquest creixement és absolutament
necessari per a combatre l'amarga
pobresa que, en moltes parts del "món
en desenvolupament" pren matisos
cada cop més greus, (p. l)
Heus aquí la clau de la "novetat"
anunciada: la Comissió Bruntland no
s'acomiada de cap de les maneres del
creixement que la tradició liberal

considerava necessari per afrontar els
problemes de la violència i de la
misèria, sinó que només tracta de
formular un nou concepte de la "sostenibilitat". Queda clar que, per a ella,
el creixement econòmic només és
problemàtic en les seves formes, no
pas en la seva essència. Paul Dumouchel, un autor franco-canadenc
que en un notable assaig desentranyà
la construcció social de l'escassetat(3),
comença molt clàssicament per definir
l'economia com una teoria de
l'escassetat. Segons la seva lectura dels
pares de la tradició liberal, els seus
textos revelen l'essencial ambivalència
de l'escassetat, en fer-la aparèixer com
una simple relació entre la percepció
del bé -i del malestar- i les quantitats
existents, mentre que en realitat és
una experiència que es torna més
aguda amb el creixement dels béns
disponibles. Per aquesta ocultació, diu

Dumouchel, aquests textos funcionen
com a vertaders mites fundadors de la
societat econòmica. La seva funció
d'ocultació exigeix distingir entre una
rivalitat econòmica considerada "saludable" (escassetat relativa) i la guerra de tots en contra de tots que desconjunta la comunitat (escassetat absoluta). Així es vetlla el fet que ambdues situacions naixen del mateix supòsit, és a dir, d'una teòrica i innata
rivalitat dels desitjós, que en realitat
sols tradueix l'absència de tot consens
comunitari.
Quan la Comissió Bruntland va
iniciar la seva tasca, les descripcions
de les catastròfiques conseqüències
del creixement econòmic ja omplien
els arxivers. És miopia històrica no
haver percebut que l'actual ambivalència de l'escassetat recorda les
antonòmies de la primera societat industrial, quan la racionalització i
l'augment de la productivitat anaven
juntament amb la fam i la destrucció
de les cultures tradicionals: Hi ha una
terrible ironia en el fet que el desenvolupament formal, en la mesura que
afecta més profundament els habitants
de les selves tropicals, dels deserts i
d'altres àrees aïllades, amenaça amb
destruir precissament aquelles cultures
que varen comprovar la seva capacitat d'acció en aquestes regions, (p.115)
Però,
tot just
reconeguda
l'ambivalència fonamental de la "lluita per l'escassetat", l'informe Bruntland
la nega en pretendre que, si bé el
desenvolupament convencional no va
respectar ni protegir les llibertats
d'accés consuetudinàries ni el dret a la
terra, el creixement i el desenvolupament "sostingut" sí que ho faran.

Sobren manta raons per afirmar
que el creixement econòmic sempre
és ambivalent perquè institueix la relació que pretén combatre. En realitat, un mateix procés realitza el
creixement econòmic i institucionalitza l'escassetat, ja que consisteix en
dislocar la trama de les institucions
consuetudinàries que alenaven la solidaritat i feien improvable l'aparició
de la guerra de tots en contra de tots.
L'ambivalència d'un procés acompanyat d'una dislocació social és inherent a tot projecte de creixement
econòmic. El creixement fomenta "de
manera simultània" riqueses i misèries
en la forma de degradació ambiental
i cultural, perquè tant unes com altres
només poden manifestar-se en un
ordre fundat sobre la rivalitat i la
fragmentació dels desitjós.
Gairebé submergida per les muntanyes de documents que demostren
aquesta ambivalència fonamental, la
Comissió Bruntland no va tenir cap
altra sortida que la de reconèixer-la,
però ho va fer utilitzant el passat gramatical: el creixement i el desenvolupament "foren" ambivalents, llegeixis
en les seves formes equivocades, en
el passat. Mitjançant aquesta cabriola,
els autors de l'informe només prenen
distàncies amb paraules com aquestes
"equivocacions passades".
Els canvis de comportament, de
valors socials i d'objectius (p. XIV)
pels quals prenen posició Harlem
Bruntland i els experts reunits en la
seva Comissió, lluny d'inaugurar nous
valors només desenvoquen en una
proposta econòmica conforme amb el
dogma: Ésser més cuidadosos en la
utilització dels recursos escassos per-

què els desitjós il·limitats d'homes i
dones dividits puguin seguir oposantse. La següent cita no permet tenir cap
dubte del que estem parlant:
El concepte de desenvolupament
sostingut no coneix límits en el sentit
de límits sostinguts. Només reconeix
les limitacions lligades a l'estat actual
de la tècnica i a l'organització social de
l'explotació dels recursos, així com les
que la Biosfera imposa a les activitats
humanes. Però la tecnologia i
l'organització social poden ésser reorientades i millorades de manera que
obrin pas a una nova era de creixement econòmic, (p.8)
Amb això, la Comissió Bruntland
no fa més que confirmar el dogma de
la tradició liberal, és a dir, el postulat
aporètic que les necessitats són infinites, però que, tanmateix poden ésser satisfetes. D'acord amb aquesta
manca de realisme, els límits poden
ésser indefinidament desplaçats, l'únic
que es requereix és optimitzar
l'organització tecnològica i social de
l'explotació dels recursos.
L'anunciat canvi de prespectiva, no
té, per tant, res a veure amb un reconeixement dels límits de la condició
humana i una limitació de les seves
necessitats, sinó amb un increment de
la racionalitat econòmica. Per tant, no
és cap casualitat que el capítol de
l'informe en què s'aconsella els industrials, porti el títol Produir més amb
menys. (p. 206). Només il·lustra el fet
que lemes com maneig eficient dels
recursos o inevitabilitat del creixement
són simplement rebrots d'un ordre
modern que no pot autolimitar-se
perquè es fonamenta en la hipòtesi de
desitjós limitats. I serà així tot i que

quan:
...el creixement econòmic pugui
sostenir-se amb una explotació estable
o fins i tot disminuïda dels recursos, i
quan noves tecnologies prometin encara més amb menys. (p.16)
ESTRANYA LÒGICA 'ECO-LÒGICA'
Els autors de l'informe Bruntland es
vanaglorien d'entendre els signes del
temps:
En un altre moment, la nostra
atenció anava dirigida principalment
als efectes del desenvolupament sobre
l'ambient natural. Avui en dia el que
ha de preocupar-nos són les formes
en les quals la degradació ambiental
pugui frenar el desenvolupament
econòmic o fins i tot transformar-lo en
el seu contrari, (p.35)
L'economia es redefineix com l'art
de mantenir el creixement econòmic
ben encarrilat. El seu camp es redueix
a l'estudi dels condicionants naturals
de l'activitat econòmica, amb la qual
cosa el seu art ha de subordinar-se a
la lògica econòmica.
En realitat l'ecologia de l'informe
Bruntland no difereix per a res de la
seva economia: ambdues descriuen
l'oikos com un munt de recursos escassos. Amb això, l'oikos deixa de ser
la realització i l'expressió d'un fet comunitari d'accions i de desitjós. La

lògica implícita d'aquesta forma de
pensar metamorfoseja els homes i les
dones de les cultures tradicionals en
recursos que han de ser desenvolupats per a servir en la lluita en contra
de l'escassetat.
Els homes són el darrer recurs. Les
millores en els camps de l'educació, la
salut i l'alimentació els hi oferiran la
possibilitat d'explotar millor els recursos als quals voldran tenir dret, així
com d'incrementar-ne la seva disponibilitat. (p.95)
L'ecologia de l'informe Bruntland
consisteix en considerar cada activitat
culturalment determinada com una
activitat econòmica. La feina culturalment determinada d'una dona que
cuina es redueix així a l'ús de recursos escassos:
La dona que cuina en una gerra de
fang sobre un foc obert utilitza possiblement vuit vegades més energia que
la seva veïna rica, equipada amb un
forn de gas i paelles d'alumini, (p.196)
El objectes propis d'una cultura
són avaluats únicament segons el seu
valor econòmic o, si es vol seguir la
lògica de l'informe, ecològic. Res més
fàcil que substituir-los per objectes
més eficients.
Només que les dones en les cultures tradicionals no pensen com
Yhomo economicus de la tradició li-

beral. Els seus desitjós són limitats. Les
seves eines són testimonis concrets i
motors d'una comunalitat fonamentada en activitats compartides. Tracem
els límits que distingeixen els dominis
de les dones dels dominis dels homes.
Mentre que l'ecologia segueixi ignorant aquesta funció de les eines,
només contribuirà a la destrucció dels
límits que les cultures tradicionals
cuiden tan celosament. La seva aportació seguirà essent contrària fins i tot
de creixement econòmic "amansit",
que és pretext de l"'ecologia" de
l'informe.
LA POBRESA, CAUSA DE LA
DEGRADACIÓ AMBIENTAL?
Pel pensament econòmic modern, la
pobresa significa dues coses contradictòries: per un cantó la parsimònia
de la "Sogra Natura" i, per un altre, el
pecat que fa el pobre culpable de la
seva pobresa, és a dir, la seva manca
d'esperit econòmic. Ja en el segle
passat Malthus va donar precisió a
aquesta lògica antinòmica: són els
pobres els que, en afeblir els recursos
naturals en temps d'escassetat aboquen tot el país en l'angúnia de fams
permanents.
És amb aquest teló de fons que
l'Informe Bruntland pretén atreure
l'atenció pública sobre un suposat fenomen, fins ara passat per alt. Els seus
autors han descobert de sobte que la
pobresa causa problemes ambientals
en una altra forma. La frase següent
sembla brollar de la ploma d'un Malthus contemporani millorat:
Aquells que són pobres i famolencs destruiran tot sovint el seu propi ambient amb la finalitat de sobre-

viure. Talaran els boscos, el seu bestiar segarà els prats, explotaran terrenys marginals, envairan ciutats ja
superpoblades. (p.28)
Que aquest tipus de pobresa pugui
ser conseqüència del creixement
econòmic es quelcom que queda en
la taca cega de la Comissió. En atribuir-la a un ambient natural desfavorable, o a les economies trontollants
dels països en desenvolupament, es
tanca a l'alteració del consens social
induïda pel desenvolupament. Les
percepcions dels experts de la Comissió són fins a tal punt moldejades
per la lògica de l'escassetat que poden
escriure amb tota equanimitat: La pobresa és una causa important i una
conseqüència de la problemàtica ambiental mundial (p. 3).
Segons aquest discurs, la pobresa
es torna una agressió en contra de
l'ambient, la causa d'un recés ambiental capaç de sepultar el mateix
creixement econòmic (p. 3)
En realitat, l'Informe Bruntland no
fa més que repetir el conte clàssic segons el qual el creixement econòmic
té prioritat sobre qualsevol altre fi. Per
no reconèixer aquesta prioritat -o més
aviat ésser esclafats per ella- els pobres cometen un vertader assalt contra
recursos ja de per si escassos, segueix
dient-nos el conte. No fa falta massa
treball per entendre a quin tipus
d'estratègia porta semblant postura.
LLOP AMB PELL DE XAI
Des del començament de la modernitat, la tradició político-filosòfica occidental explorà diversos camins en el
camp de batalla en contra de
l'escassetat. Aquests camins conver-

geixen en les propostes de Malthus, el
qual va voler convèncer als seus
contemporanis que tant el creixement
econòmic com la limitació de la població exigien prèviament un procés
continu de respatllat civilitzador(5)
destinat a imbuir en els salvatges els
imperatius de la societat moderna.
Civilitzar a vàries comunitats de
tàrtars i de negres i orientar la seva
producció són, sense cap dubte, empreses de llarg abast i d'èxit incert,
gemega Malthus.(6)
En el segle XVI encara prevalia el
costum de donar de menjar als captaires abans d'acomiadar-los. Des de
començaments del segle XVII es recorre a mesures més dràstiques: se'ls
afeita el cap. A mitjans d'aquest segle
es van afegir fuetades a aquest tractament civilitzador i al tombant de
segle la repressió va recórrer al darrer
remei:
tancar-los en
instituts
d'educació mitjançant el treball. Avui
dia, amb el pretext que el recursos del
Tercer Món són ja insuficients,
l'educació per a millorar el potencial
humà amb mires a la utilització

d'aquest recurs (Informe Bruntland,
p.11) relleva l'afeitat civilitzador. L'arma
predilecta en contra de l'escassetat ja
no és l'expansió, sinó l'educació.
Els subdesenvolupats han de desenvolupar-se per aprendre a utilitzar
els recursos. Entesa així, l'educació no
és altra cosa que el procés mitjançant
el qual s'inculca la lògica de
l'economia i de l'escassetat. Ésser
educat consisteix en aprendre que tot
-des de l'aigua fins al coneixement- és
escàs, i a més a més, un bé econòmic.
Consisteix, en paraules de l'informe
Bruntland, en formar el material humà
de tal manera que els recursos puguin
ser manejats i utilitzats millor, així com
en proveir a la gent d'altres formes de
seguretat social distintes a un gran
nombre de nens. (p. 95-96)
Aquesta nova forma de coneixement s'oposa a una sabiduria ancestral, digna de tot respecte, que
l'informe acomiada amb les següents
paraules: La major part de la gent basa
el seu coneixement sobre conviccions tradicionals(...); molts ignoren, per
tant, les formes de millorar la seva

producció tradicional i els seus costums a fi de protegir millor els seus
recursos naturals, (p. 113)
En la xauxa del desenvolupament
sostingut, els coneixements tradicionals han de cedir el pas a la racionalitat econòmica. Fa poc més de vint
anys, B. Roling deia el mateix però
amb paraules menys complicades:
Actituds religioses, morals i socials
bloquegen el pas al nou estil de vida
necessari pel progrés econòmic. La
força de la tradició és un obstacle per
a allò que és imprescindible fer. (7)
FALSA UNIVERSALITAT
El somni de parlar tots els idiomes és
molt vell, però és molt distint que tots
parlin un mateix idioma. Aquest segon
somni és un producte relativament
recent de la modernitat. L'exportació
de la visió econòmica del món a tots
els dominis de la cultura humana, així
com la dislocació de totes aquelles
estructures que limitaven les activitats
econòmiques i les innovacions tecnològiques poden veure's com la
realització d'aquest somni. Comença
amb en John Locke, el qual va postular que quan tothom parlés l'idioma
de l'ordre econòmic, la lluita en contra de l'escassetat entraria en una fase
més eficient. Locke defensà la propietat privada en nom d'aquesta eficiència, ja que només privatitzant i
encerclant la terra, el seu cultiu
deixaria d'ésser sotmès a l'aprovació
comunitària i a les seves restriccions.
En contrast amb en Voelcker,
l'economista agrònom del qual parlàvem al començament d'aquest assaig, va comprendre que semblant
"monolingüisme" era necessàriament

catastròfic per a la cultura tradicional.
Aquest règim "monolingüísta" - o
de "mono-percepció"- és necessàriament el que defensa la Comissió, com
es desprèn de la seva crida a definir
una percepció dels problemes ambientals i estratègies idònies que pugui ésser compartida per tots en el
marc d'una comunitat mundial (p. EX).
Aquest llenguatge universalitzant
il·lustra que els autors de l'informe no
veuen més enllà que Roling: per a ells
les diversitats culturals són el major
obstacle en el camí vers "solucions
econòmiques" a tots els "problemes".
L'Informe Bruntland no surt del marc
ideològic del que el filòsof holandès
Hans Achterhuis (8) anomena el regne de l'escassetat.
El terme comunitat mundial suggereix que tots "els problemes" han de
ser tractats "a nivell mundial", és a dir,
en una esfera de decisió i d'acció a la
qual cap home comú, sigui de la cultura que sigui, pugui tenir accés.
Apunta vers una despossessió política
essencial mitjançant la construcció
d'un món on només existeixin mercats, desitjós de conflicte, necessitats
il·limitades i uniformitat cultural.
Aquest és "el regne de l'escassetat": un
món en el qual tot, fins i tot l'aigua és
escassa.
Aquesta afany d"'universalitat"
porta a abandonar les comunitats tradicionals -que no permetien el sorgiment de la lluita de tots en contra de
tots per béns insuficients- en pro
d'una nova nebulosa social internacional, en la qual l'escassetat és
l'origen i el motor necessaris de les
accions de tots els individus. La terra
-i no pas el sól en concret- es torna

mític "patrimoni" d'una comunitat
"planetària", mentre que els juristes es
barallen sobre l'estatut jurídic del
planeta blau com "el nostre darrer
recurs públic". Aquesta transposició
de les paraules a una abstracta "escala universal" trenca tots els límits que
els hi donaven sentit i fins i tot els juristes obliden els significats jurídics i
socials que la paraula comunitat va
poder tenir dins d'aquests límits.
La Comissió Mundial sobre
l'Ambient i el Desenvolupament redueix la comunitat tradicional a una
instància de control de recursos escassos i promotora del seu ús racional.
Amb això, degrada tot poble, tot
consell comunal, tota comunitat local,
a una simple anella d'un ordre internacional la condició d'existència del
qual és precissament la destrucció de
tota comunitat real.
Perfilada en contra d'aquest teló de
fons, la valoració del control de la
comunitat sobre drets, aigua, boscos i
sól sona com a devoció, perquè es
tracta d'una "comunitat" prèviament
redefinida segons la racionalitat
econòmica. D'aquesta manera s'entén
que els autors de l'informe puguin
escriure: La pressió dels interessos
comunitaris no ha d'inhibir necessàriament el creixement i l'expansió,
però atenció!, tot i així -per què no
han estat netejats de tot arrelament en
la tradició- aquests interessos poden
frenar la difusió de les innovacions
'tecnològiques (p.47)
No volem fer aquí un procés a les
intencions de l'informe Bruntland.
Aquest no proposa pas de manera
explítica dessarrelar tota comunitat del
seu ancoratge en la tradició. Només

que, en no percebre l'ambivalència de
l'escassetat i de la suposada lluita en
contra d'ella, és tanca a les antonòmies de la racionalitat econòmica. Per
a la Comissió, l'objectiu de tots ha de
ser un món feliç, en el que el creixement econòmic es dongui la mà amb
la tradició. Sembla inspirada per la
visió d'una comunitat millorada desinfectada i internacionalitzada- en
la que tots entenen a tots perquè
parlen un mateix "idioma" de la racionalitat econòmica. La visió d'un
món en el qual el creixement econòmic segueix sent impossible.
L'abandonament de pobles, el
desmembrament de les comunitats
locals, la degradació de la condició
camperola i l'encerclament cada cop
més arrogant de sòls en un altre moment comunals, no són concebuts
com el què són -pèrdues irreparables-, sinó minimitzats com efectes
secundaris, potser desagradables, de
necessàries racionalitzacions; costos
socials fàcilment compensats per la
participació efectiva de les comunitats
en els processos de decisió relatius a
l'interès internacional general, en el
marc del desenvolupament sostenible.
(Informe Bruntland, pp. 47-48). Que
quedi ben clar: els interessos comunitaris tradicionals han de doblegar el
cap enfront a l'interès general de la
comunitat econòmica internacional.
Els experts de la Comissió Brutland no

vacil·len en declarar: En principi, els
drets comunals sobre el sól han de ser
respectats. Però quan pràctiques tradicionals afecten negativament els recursos, aquests drets poden ésser
modificats, (p. 142)
En la nova comunitat econòmica
internacional que entrelluca la Comissió, la difusió sense cap tipus
d'estorb d'innovacions tecnològiques,
no només és possible, sinó necessària:
Abans de tot cal estimular amb tota la
força la capacitat d'innovació tecnològica dels països en desenvolupament, perquè puguin afrontar més
eficaçment el desafiament del desenvolupament sostingut (p. 60)
La innovació tecnològica és definida com el remei per a la tendència
de molts d'aquests (països en desenvolupament), precisament aquells que
amb freqüència no disposen de coneixements tecnològics suficients i
reben pocs estímuls econòmics per
arreglar-se-les amb terrenys marginalment utilitzables.Aleshores els boscos
són talats i es tornen estèrils terrenys
sense reg potencialment productius,
(p. 12)
Els autors de l'informe Brutland
són incapaços d'entendre que aquesta depredació no és conseqüència de
la parsimònia de la natura i menys
encara d'una manca de coneixements
tecnològics, sinó que resulta precisament d'un excés d'estímuls econòmics

en un buit cultural que dissol tota
comunitat local concreta.
LA FI DE LA "SOSTENIBIUTAT" DE
L'ECONOMIA.
De tots els discursos que amenacen
avui dia la Terra -i que els experts racionalitzen com a "problemes planetaris"- pràcticament cap té el seu origen en les societats tradicionals. La
misèria cada cop més aguda del Tercer Món, des de la degradació ecològica de Mèxic fins a les fams endèmiques del Sahel, pot ésser atribuïda a
l'enfonsament de les estructures comunitàries, en el Nord i en el Sud.
Aquest enfonsament és inevitable
cada cop que es pretén combatre
l'escassetat mitjançant una organització econòmicament eficient. L'ús de
nous qualificatius per a matisar el
termes de "creixement" i "desenvolupament" només descobreix a l'Informe
Bruntdland com un intent modern
d'amagar una vegada més l'ambivalència
essencial de l'escassetat i del creixement econòmic que pretén combatrela. Només mitjançant aquesta ocultació pot seguir-se pensant amb el paradigma econòmic.
En realitat, el creixement econòmic
té com a condició l'afebliment de les
institucions tradicionals que limiten els
desitjós i al mateix temps cuiden que
hi hagi suficient per a tothom. Per
tant, la violència de l'ordre econòmic
no ha d'atribuir-se a les seves falles
sinó, precisament, a l'excepcional
eficàcia de l'organització econòmica.
La Comissió Mundial sobre
l'Ambient i el Desenvolupament va
somiar en un esdevenidor en el qual
el creixement econòmic i l'harmonia

universal fossin sinònims. Un somni
fatu.
Ens inclinem a favor d'una resistència disciplinada i intel·lectualment
fonamentada contra els supòsits tant
de la tradició liberal com de la tradició marxista, perquè ambdues prometien "la societat de l'abundància" a
qui acceptés sacrificar l'avui al desenvolupament de les forces productives, en pro de la lluita final contra
l'escassetat. Aquest somni és un malson.
Notes:
(D- Citat per Bahrat Dogra, Traditional
Agriculture in índia: hing yields and
no waste. The Ecologist 13 (2/3), 1983.
(2)- Gro Harlem Bruntdland i altres, Our
Commn Future, Oxfort, New York,
1987.
(3)- Paul Dumouchel L'ambivalence de la
rareté. Paul Dumouchel i Jean-Pierre
Dupuy, L'Enfer des Choses:René Girard et la logique de l'economie, París,
1979.
(4)- T. R, Malthus, The Principie of Population, Londres, 1973, part 2/209.
(5)- Joc de paraules intraduïble: en
l'idioma holandès la mateixa paraula,
Beschaving, designa el respatllat dels
béns i del de la civilització. (N.del T.).
(©- Ibidem, part 1/9(7)- B.V.A. Ròlling, "Poverty and peace",
World Peace thrungh World Economy,
Assen, 1969.
(8)- Mentor, amic i col·lega dels dos autors, autor de Het rijk van de schaarste, van Thomas Hobbes tot Michel
Foucault; Baam, 1988 (N. del T.).

Reginald Luijif i Pieter Tijmes

SANTIAGO CUCURELLA
L'ndependentisme útil
Editorial Rourich. Col·lecció l'Amarant
Sant Cugat del Vallès, abril del 1993
86 pàgines

excloents.
Com ens diu l'autor: Ser independentista no és cap exotisme ni la
fal. lera de quatre eixelebratsC..) Hom no
intenta desprestigiar lïndependentisme -car
tothom ho és respecte a la seva naciósinó únicament l'independentisme català. (...) No conec cap espanyol que
no sigui partidari de la no-dependència de la seva pàtria -Espanya-(...)
Ni cap francès, ni cap italià. Ser independentista és, en aquests països, la
situació normal. Per què, doncs, a
Catalunya hi ha encara qui s'entesta
a considerar-ho
una utopia,
una
ideologia pròpia de gent immadura i,
de vegades, una opció punible?
Tota una bona reflexió. No us
sembla?

Santiago Cucurellla no és nou a les
pàgines de VIA FORA! Catedràtic de
Geografia i Història de la Universitat
de Barcelona, és president i fundador
de CONTRAPUNT (Centre d'Estudis i
Debats), entitat arrelada a La Garriga
però amb una vocació nacional.
El llibre que avui us presentem fou
guardonat amb el primer premi
d'assaig Mossèn Josep Armengou, a la
ciutat de Berga.
A partir d'una exposició de les diferents opcions socials i polítiques que
hi ha en el món del nacionalisme català, l'autor passa a analitzar l'espai
electoral de l'independentisme.
Mereixen una especial atenció les
seves reflexions sobre els conceptes
independentisme i solidaritat, ja que
donen una visió positiva i desmitificadora d'unes actituds que s'han volgut presentar com a contraposades i

SOBRE INTERCULTURAUTAT
Diversos autors
Fundació Ser Gi
Girona, Agost del 1992.
202 pàgines.

Cada cop més, i aquestes pàgines
de VIA FORA! en són un gràfic testi-

moni, la relació intercultural té un
major pes específic en el nostre país.
Progressivament sorgeixen tot un seguit d'iniciatives que es desenvolupen
al voltant d'aquesta temàtica concreta.
Conscients d'això, la Fundació Ser
Gi, des de fa tres anys organitza
l'Escola d'Estiu sobre Interculturalitat.
Adreçada especialment, però no
única, als educadors i als que es dediquen a l'acció intercultural, aquesta
escola d'estiu és una oportunitat ideal
per a poder debatre, contrastar i intercanviar experiències, opinions,
projectes, realitats, etc.
Fruit de la primera edició (Girona
agost del 1991) va sorgir l'edició del
llibre que ara us comentem i que com
els seus mateixos editors ens diuen,
més que un llibre és un recull de treballs i aportacions però potser en el
fons estem projectant així el nostre
desig profund de sortir de l'eterna
provisionalitat a que veiem condemnats any rera any aquests espais formatius.
En aquest llibre trobareu tot tipus
de treballs, uns molt acadèmics, estructurats i pedagògics, d'altres més

lliures, fruit de la transcripció literal de
les diferents intervencions.
Tanmateix es tracta d'un material
variat de contingut i ric en experiències, perquè parteix de la realitat
concreta.
L'autor del pròleg, Salomó Marqués es comenta: És un llibre que, pels
seus continguts, ban de llegir els professionals directament afectats per la
temàtica, però també totes aquelles
persones que es mouen en el camp de
l'educació. Quan dic això penso concretament en els/les mestres i els/les
estudiants de magisteri i també de
pedagogia
i psicologia,
en aquelles
persones que treballen d'educadors de
carrer, etc. També l'han de llegir tots/
es aquells/es que tenen responsabilitats
públiques. Estic segur que els farà més
sensibles a aquesta realitat social i els
permetrà fer propostes polítiques
i
econòmiques concretes per milloraria. No cal dir que qualsevol
ciutadà/
na del nostre país,
llegint-lo,
s'enriquirà
personalment.
A què espereu?

A la natura, qualsevolfoc és molt perillós.

CONVERSA AMB
LORENZO MUELAS
Maria Àngels Duran i Jordi Gàlvez
Després d'un dia de camí des de la ciutat de Bogotá, vam arribar a la regió del Cauca,
territori on viu la comunitat de Guambia.
Tot i estar en plena activitat organitzant els actes de contestació a la "Celebración del
Quinto Centenario del Descubrimiento", el seu líder, en Lorenzo Muelas ens revé i compartí unes hores amb nosaltres.
Vaig sortir a la lluita per a representar els indígenes ja que vaig ser víctima de l'explotació
més miserable dels terratinents caucans, amb l'amenaça i l'empresonament d'homes,
dones i nens. Jo vaig ésser empresonat perquè volien negar el nostre dret a la terra.
Perquè vaig viure la humiliació vaig dir que algun dia hauríem d'ésser respectats. A la
dignitat de l'home indi li dec l'empenta de la meva vida.
Malgrat tots els problemes que hem passat, avui em sento tranquil pels reconeixements
constitucionals que hem aconseguit. Mentre hi hagin indis que defensin aquests drets,
ells no prescriuran en aquest país"
Amb aquestes paraules se'ns va presentar i resumí les motivacions tant personals com
col.ectives de la seva lliuta.
After a way journey from Bogota city, we arrived to Cauca area, territory wohere
Guambia community lives.
Despite being in full activity organizing the doings of reply to the "Celebracidn del Quinto
Centenario del Descubrimiento", its leader, Lorenzo Muelas welcomed us and we shared
some hours together.
I started fighting to represent natives because I had been a victim of the most miserable
explotation from Caucan landowners, with menaces and detentions of men, women and
children. I was arrested because they wanted to day our right to the land.
Because I lived humiliation I said some day we would be respected. To Indian man
dignity I owe the impulse of my life.
Despite all problems we have passed, today I feel quiet for the constitutional recognitions
we have got. As long as there are Indian people that defend these rights, they do not
prescribe in this country.
Wiht these words he introduced himself and resumed his personal and collective
motivations of his struggle.
Post tuttagapiedirado ekde Bogota, ni alvenis al la regino "Kauka" teritorio kie loĝas la
Guambia komunumo.
Malgraŭ lia plena okupiteco en la organizado de la kontestaj aranĝoj al la "Festado de
la Kvina Karcento de la Malkovro", ĝia gvidanto Lorenzo Muelas akceptis nin kaj pasis
kelkaj horoj kun ni.
Mi decidis eklukti por reprezenti la indiĝenojn, tial ke mi mem estis viktimo de la plej
abomena ekspluatado fare de la "Kaukanaj" bienuloj, kun minaco pri malliberigo de viroj,
virinoj kaj infanoj. Mi estis malliberigita, car ili neis nian rajton je lla tero.
Car mi spertis la humiligon, mi diris al mi, ke iam ni estos respektataj. A1 la indiana digno
mi ŝuldas la strebon de mia vivo.
Malgraŭ ĉiuj suferitaj problemoj, nun mi sentas min trankvila pro la atingitaj konstituciaj
agnoskoj. Dum estos indiano kiuj defendos tiujn rajtojn, ili neniam malvalidiĝos £e ni.
Per tiuj ci vortoj li sin prezentis kaj resumis la instigojn kajprivatajn kaj kolektivajn de
sia lukto.

- Vós vau ser un dels principals
promotors i fundadors del Movim e n t d'Autoritats Indígenes del
Sud-Occident de Colòmbia(1). Com
va sorgir aquest Moviment i quin
és el seu principal objectiu?
Des del seu inici, l'objectiu del
moviment indígena que nosaltres hem
vingut desenvolupant era el de la defensa del dret, del dret a la tinènça de
la terra específicament.
L'objectiu neix de la idea que calia organitzar, calia pensar fins on
arribaven els drets dels pobles indígenes, ja que ens els havien violat tots,
especialment el dret de la terra. Tant
les autoritats civils, com les militars i
eclesiàstiques varen ser còmplices de
la situació en contra de l'indi, és per
això que vàrem inciar la lluita que
encara avui dia perdura.
Aparentment era una aventura,
nosaltres sense recursos econòmics,
contra el poder polític i econòmic,
però no ens ha anat pas malament.
Personalment em sento tranquil i
penso que ha estat fructífer. Ara tenim
la matèria física de la terra, abans estava en mans de terratinents i avui
torna a mans dels indígenes, especialment aquí a Guambia (Silvia). Però
no només aquí a Guambia, sinó que
va ser a tot el Cauca i també a d'altres
departaments del país, pertot arreu on
el moviment ha arribat a fer alguns
treballs en aquesta matèria. Tot plegat
amb molt de sacrifici, molts dels nostres germans indígenes i líders, avui
estan en la tomba per aquesta causa.
Però, tanmateix, és fructífer, no solament en l'aspecte de la tinença de la
terra, sinó també, perquè aquests drets
adquirits mitjançant la lluita, siguin

reconeguts constitucionalment. És per
això que hem sortir a defensar-nos
jurídicament i política. Per exemple,
en l'Assemblea Nacional Constituent
celebrada el 1991, vaig participar en
qualitat de membre constituent en
representació
del
Moviment
d'Autoritats Indígenes, juntament amb
d'altres companys, obtenint alguns
reconeixements constitucionals específics, malgrat haver sofert durant el
procés, xantatges, manipulacions i tot
tipus de maquinacions en contra.
- Podeu explicar-nos amb més
detall, quina va ser la vostra tasca
a l'Assemblea Nacional Constituent?
A l'Assemblea Nacional Constituent, els representants dels moviments indígenes vàrem aconseguir
convèncer de les nostres justes aspiracions, dels nostres justos drets com
a comunitat a alguns dels delegats, ja
que la vigent constitució de l'any
1886, no reconeixia ni tan sols la
nostra existència. Aquesta tasca de
convèncer va durar cinc mesos. Dels
setanta delegats, cinquanta-quatre
varen votar a favor de la nostra proposta en una primera volta. Però,
quan la proposta aprovada va passar
al comitè de redacció, aquest, juntament amb. representants del govern
varen manipular de tal manera el
contingut dels objectius assolits
al·legant que desmembraríem l'unitat
nacional, que el resultat escrit no tenia res a veure amb el que havíem
aprovat.
Com és possible que un milió
d'indis, morint-nos de fam, enfront de
trenta-dos milions de colombians, faci
témer per la unitat del país?

Aquest fet va motivar que féssim
una revolta interna a l'Assemblea sofrint molts intents de manipulació per
part dels partits polítics tradicionals.
Tothom volia ajudar-nos, però ningú
era capaç de reconèixer i de defensar
el nostre dret, el dret de la dignitat de
la persona humana. La màxima satisfacció la vàrem tenir en comprovar
que comptàvem amb el recolzament
popular.
Estàvem disposats a retirar-nos i a
denunciar davant l'Assemblea Constituent, el país i el món la injustícia de
la que érem víctimes novament, però,
després de tres dies, el govern ens va
convocar per a negociar. És per això
que en la constitució vigent actualment consta expressament reconegut
una part del nostre dret.
- Us sentiu satisfet de com s'ha
anat desenvolupant el Moviment
d'Autoritats Indígenes?
Colòmbia és territorialment un país

Lorenzo Muelas

molt gran, som vuitanta-dos pobles
(minories ètniques) i crec que el nostre moviment ha arribat als pobles
majoritaris ubicats en regions com
Narino, Putumayo, Sierra Nevada de
Santa Marta... Hem tingut grans dificultats, problemes de financiació, àdhuc amenaces de mort (jo mateix estic amenaçat de mort, però no
m'inquieta).
El Moviment d'Autoritats es basa,
en l'aspecte polític, en la tinença de la
terra i, en l'aspecte filosòfic en el
convenciment que aquesta tinença és
un honor i una dignitat. Estem convençuts que valorant aquests conceptes, aprendrem a valorar el propi
i a nosaltres mateixos. Aquest argument és summament vàlid i fa que la
nostra gent analitzi i reprengui la cosa
pròpia.
A Colòmbia existeixen d'altres organitzacions que representen d'altres
grups minoritaris indígenes, com per
exemple: la O.N.I.C. o Organitzación
Nacional Indígena de Colòmbia; el
Movimiento Social Indígena; o la Yanama (Organització dels Wayús de la
Guajira)etc...
El nostre moviment l'anomenem
d'Autoridades Indígenas perquè es
recolza en les persones que representen i han representat el nostre autèntic poder. Els Governadors, els
Capitans, els Mamos, els Coracas, són
les nostres autoritats tradicionals. Encara que alguna va ser imposada pels
espanyols, nosaltres les hem fet nostres i les hem adaptat a la nostra vida.
- El nou ordre constitucional
està sent torpedejat per la mateixa
classe política que en el seu dia va
afavorir la seva aprovació. Temeu

que, un dia o altre, aquest cicle de
reforma pugui afectar els objectius
assolits 1 que tot plegat torni enrera?
Sí, perquè l'Assemblea Nacional
Constituent es va realitzar tot i anant
en contra la classe política d'aquest
país, especialment en contra de la
voluntat dels més rics que es creien i
es creuen amos i senyors. En el Cauca (la regió de Colòmbia on es troba
Guambia), bressol del feudalisme colonialista, el cop va ser molt dur. El
delegat que ells no volien va sortir
elegit, els era impossible creure que
Lorenzo Muelas fos delegat constituent.
No se pas si els canvis constitucionals afectaran els nostres objectius
aconseguits, però sí que és cert que hi
ha propostes de llei que faran recular
moltes coses aconseguides com per
exemple: l'expropiació per via administrativa o la circumscripció nacional
al Senat de la República.
La constitució és una mera eina de
treball que d'alguna manera es pot
defensar; el que és vàlid és el treball
de base de les comunitats, treball que
fins ara ha subsistit.
- Segons vós, el Moviment
d'Autoritats Indígenes mira vers el
futur intentant recuperar la dignitat arrabassada al poble indígena.
Mitjançant quins mecanismes es
cerca aquesta recuperació?
A llarg i a mig termini, l'objectiu
del nostre moviment és la recuperació
del que nosaltres anomenem Derecho
Mayor, és a dir, aquest dret manifestat i contingut en 30.000 anys
d'existència, expandits per tot el continent, amb un grau elevat de desen-

volupament científic i tecnològic.
Aquest desenvolupament, a mig i a
llarg termini, és una aventura que inclou moltes temences: polítiques, burocràtiques... però nosaltres sempre
hem fet aventures.
A curt termini el nostre moviment
segueix conquerint espais en l'aspecte
territorial, agrícola, d'educació, de
cultura, cada cop filem més prim en
la nostra llengua, crec que millorem.
Actualment tenim dos senadors al
Congrés de la República.
- Una altra de les finalitats del
Movimiento

de Autoridades

Indí-

genas és la recuperació de la pròpia cultura. Però, quines són les
seves fonts històriques?
Malauradament mai hi hagué ningú que escribís la nostra història.
Simplement ha existit, ha estat i és
oral. Són los mayores els qui ens la
transmeten.
És cert que hi ha hagut molts escriptors, historiadors, antropòlegs...
que escriviren sobre nosaltres, però
d'una manera tergiversada.
En alguns Capítols, existeixen arxius d'uns cents anys enrera, però
aquests arxius varen ser manipulats
pels polítics, els religiosos i ens trobem que no tenen font de riquesa. No
disposem d'una història rica que pugui donar substància al nostre pensament. La que tenim aquí l'hem tret del
cervell de los mayores i del nostre
pensando el Derecho Mayor.
Com anècdota puc dir que un
historiador volia investigar els arxius
eclesiàstics i li negaren el permís per
conèixer el que tenen. Això vol dir,
quines coses tan dolentes hi haurà
que a hores d'ara no volen que ens

n'adonem?
- Guambia és una comunitat
indígena que posseeix una llengua
pròpia, respectada ara constitucionalment. Com viu un guambià
aquest fet diferencial?
Fa set anys, quan vaig ser Governador de Guambia, es va aconseguir
implantar el plantejament educatiu
guambià i, a partir d'aquí, vàrem començar a desenvolupar una educació
pròpia a les escoles. Va ser també
aleshores quan es va començar a investigar i a escriure sobre moltes coses que havíem perdut, entre elles la
llengua. Estem en un procés
d'investigació. La llengua s'ensenya no
només a les escoles sinó també a nivell familiar. Les famílies l'ensenyen a
les seves llars, als camins, al treball i
principalment a la cuina, lloc molt
comú entre els guambians per educar.
A les escoles l'ensenyament de la
llengua guambiana és oficial, recupe-

rant-la així com a primera llengua en
el resguard; alhora, aprenem el castellà com a segona llengua.
- Quantes hectàrees constitueixen actualment el territori reconegut per l'estat colombià, a la
comunitat guambiana?
Quan vàrem començar a lluitar, ara
fa vint anys, el nostre territori era reduït, unes vuit mil hectàrees. Territori molt reduït perquè la seva gran
majoria són vessants, penyassegats i
erms, essent aquest intocable ja que
s'hi produeix l'aigua i és reserva ecològica. La zona productiva era mínima.
Avui, amb el territori recuperat,
tenim una extensió de trenta-cinc mil
hectàrees. La població guambiana dins
d'aquesta àrea està en una mitjana de
vint-i-dos mil habitants, però, només
uns dotze mil hi viuen de forma estable, la resta emigra amb freqüència.
Això succeeix perquè els guambians
ens hem acostumat a dos climes, ens

Fotografia d'un judici oral celebrat a la ciutat de Cuzco l'any 1928.

fa falta aquí la terra freda perquè broti
la papa, la ceba, el blat... però, també ens fa falta el cafè, la panela, el
plàtan, el blat de moro... Sempre es
retorna a aquesta terra, terra que
considerem com a paterna i materna.
- Segons la llei dels "resguards"
vigent actualment, quin és el règim
de tinença del territori indígena?
Els Capítols són els titulars de les
terres, tenen el dret de propietat inalienables i intransferible sobre elles,
així ho reconeix la constitució. Abans
aquests territoris eren comunals dels
guambians. Els Capítols són autònoms
en la distribució i maneig d'aquestes
terres, el govern nacional no pot intervenir en el seu maneig.
El territori del "resguard" s'explota
de la següent manera: la terra es distribueix entre els membres de la comunitat en "quadrícules", amb l'única
condició que sigui cultivada, es treballi i se'n visqui. Aquestes "quadrícules" només són suficients per a
subsistir, no per un desenvolupament,
ens manca terra.
El Capítol també té terres comunitàries per a produir per a la comunitat, s'intenta un cert cooperativisme
perquè ens hem adonat que
l'individualisme, la parcel.lació és
improductiva i anti-econòmica.
Voldria recordar que encara ara
tenim conflicte sobre el territori del
nostre "resguard" ja que s'està pendent
de recuperar més terra.
- Essent el Capítol la m à x i m a
Institució de govern autònom dels
guambians, poden explicar-nos,
quina representació regeix en la
mateixa?
Per arribar a ser governador del

Capítol cal fer tot un procés. Primerament s'ha de ser agutzil, en segon
lloc alcalde o secretari i per últim, si
ets elegit, governador. És molt difícil
que tots els agutzils arribin a ser governadors, perquè a més a més per a
ser governador, es necessita una formació especial i són los mayores els
que ensenyen aquest procés.
Aquestes instàncies prèvies a voltes no es compleixen, per exemple, jo
vaig ser governador elegit directament.
Tot guambià té l'obligació
d'instruir-se per a ser governador en el
seu moment, perquè estem obligats a
servir la nostra gent, de la mateixa
manera que els nostres avantpassats
ens varen servir.
El càrrec de governador és honorífic i d'acceptació forçosa exceptuant
pocs casos. Jo sóc partidari que aquest
treball no sigui remunerat perquè si
els altres s'han sacrificat per nosaltres,
nosaltres ho hem de fer per ells, i el
dia que es remunerés tots començaríem a competir per a ser governadores i, aquesta no és pas la nostra filosofia.
L'organització del Capítol, de la
mateixa manera que de la Comunitat,
no és pas vertical ni piramidal, sinó
horitzontal. Qualsevol decisió es pren
en ple consens.
- La història del país ha estat
plena d'esdeveniments c o m per
exemple l'experiència federal viscuda en la segona meitat del segle
passat. Quin tipus de repercussió
va tenir per a la comunitat guambiana d'aleshores aquesta experiència?
Al segle passat hi va haver moltes

guerres civils que començaren pel
Cauca. Nosaltres, els indis, lluitàrem
sempre pel dret, especialment per la
tinença de la terra. Els partits tradicionals que emprenien les guerres ens
varen utilitzar, per això nosaltres
sempre diem que el 20 dejuliol(2)i el
7d'agost(3)l'únic que vàrem fer va ser
canviar d'amo.
L'única cosa que vàrem treure
d'aquestes lluites va ser la divisió per
a després barallar-nos entre nosaltres.
Però a Guambia sempre hem tingut
unitat per a defensar el nostre territori i pot ser que sigui per aquesta raó
que, en l'època de Juan Tama, pels
vols del 1700, es va crear el nostre
"resguard", el més vell, el més antic,
tot i no tenir títol colonial.
Nosaltres al nostre "resguard" mai
hem gaudit d'una independència total,
tot i que se'ns reconegui el dret a la
terra com un dret imprescindible, però
quan hi ha guerra hi ha baralles a
qualsevol lloc i s'arrasa tot. Tampoc
hem tingut independència en la política, és per això que avui estem dient
que dins d'un territori indígena hi ha

d'haver un estat minoritari que som
nosaltres; que algun dia Guambia ha
de ser un estat reconegut, l'estat
Guambià, tot i que per a nosaltres ja
és així. Fins ara mai hem defensat la
sobirania, tanmateix algun dia s'ha de
defensar.
Una altra aventura que volem
realitzar, si bé a llarg termini, és la
Confederació de tots éls pobles indígenes.
- Com us definiríeu en qualitat
de membre d'una minoria ètnica?
Nosaltres des de fa temps hem
declarat que tenim la nostra pròpia
identitat i és aquesta identitat la que
ens defineix. Perquè a l'Assemblea
Nacional Constituent s'adonessin que
la identitat d'un natiu és distinta de la
d'un mestís, vaig haver de parlar en la
nostra pròpia llengua, el guambià, i el
fet que ningú m'entengués els va fer
veure que érem diferents. A nosaltres
els guambians ens defineix la nostra
manera de ser i la nostra llengua. Tenim els nostres vestits, amb els nostres
colors i els nostres significats... Per
arribar a poder entendre tot això ha
estat necessari
tot un procés.
Nosaltres
som les arrels,
els
originaris
d'aquestes terres;
la societat nacional colombiana ja ens ha començat a reconèixer així, el
govern encara
Imalgs d'una plaça
de Guambia.

no. El govern, en tot cas, ens reconeix
per la nostra actitud de força (podem
recordar els fets de l'Assemblea Nacional Constituent).
El guambia té orgull del seu ser,
del seu vestit, però tanmateix ens ha
fet una mica de recança filosofar el
nostre pensament; a voltes esperem
que arribin els llibres, escrits per qui
sap qui, per a estudiar-los, no es
pensa ni en allò que és propi ni en els
altres. Això serà tota una lluita i un
sacrifici.
Tanmateix he de reconèixer que si
el guambià ha subsistit fins el dia
d'avui, és perquè té una arrel molt
fonda que el fa sentir com una identitat pròpia, distinta a la dels altres. Per
això Guambia ha estat el primer
"Constituent".
- Quins són per a vós els principals punts de la filosofia guambiana?
La filosofia gumambiana es recolza en la sabiduria dels mayores, en
l'essència de les coses, en el pensament ocult de les comunitats. Dic
ocult, perquè la dominació ens l'ha va
fer amagar. Avui necessitem distribuir
aquest coneixement a les nostres noves generacions per tal d'aclarir les
nostres ments. Estic convençut que
després de 500 anys, tot i no ser gens
fàcil, hi ha possibilitats d'aclarir les
nostres ments. Això és una recomanació als guambians i a la resta de
pobles indígenes de Colòmbia i
d'Amèrica.
- Indi o indígena són dos conceptes encunyats des de la dominació. Com a guambià, li atribuïu
un valor especial?
En la nostra llengua no existeix la
paraula indi, simplement l'hem fet
servir perquè...potser sigui un error

nostre... però pensem que un mateix
a l'identificar-se com a indígena té
molts drets, tot i que l'enemic hagi fet
servir aquestes paraules amb odi.
Nosaltres diem indígenes, però amb
dret i ens defensem, aleshores,
aquesta mateixa paraula que utiltiza el
dominador per a dir-nos indi amb odi,
la usem per a dir-los que sí, que som
indis i que amb orgull defensem
aquest dret, per això tenim el nostre
Derecho Mayor. Serà incorrecte, però
entenem aquestes dues maneres.
Els indígenes del sud, especialment els de l'Equador, Perú, Bolívia,
no s'identifiquen com a tals, ells
s'autodenominen pobles, nacionalitats.
En guambià, nosaltres per a dirnos nosaltres mateixos no ens diem
pas indis, sinó que ens diem mísak.
- Com a nació oprimida, quin és
actualment l'abast de les vostres
reivindicacions?
Fa deu anys que venim lluitant pel
que s'anomena la reconstrucció social
i econòmica dels pobles indígenes. En
l'Assemblea Nacional Constituent no
vàrem aconseguir res de tot això.
Existeixen d'altres mecanismes de
lluita i de reconeixement per part del
govern colombià. No es pot acceptar
que avui dia en els moments que vivim ens trobem amb comunitats que
s'estan morint de fam, sense llar ni
vestits. Qualsevol govern si volgués,
podria solucionar aquests problemes:
jo sempre dic que no es pot assignar
recursos per a les nostres comunitats
i sobretot per a les necessitats perquè
a vegades, no solament es necessita
terra o infrastructura, sinó que el que
es necessita és menjar. Si el govern
colombià no assigna recursos acabarem morint.

- Les comunitat indígenes de
Colòmbia mantenen relacions de
coLlaboració 1 ajut a nivell internacional amb d'altres pobles indígenes?
Tenim contactes internacionals
amb comunitats indígenes del sud del
continent americà. Personalment i en
nom del nostre moviment he tingut
relacions amb els germans del Perú,
Bolívia, Argentina i Xile. Relacions que
ens han permès conèixer diferents
maneres de treballar, recolzar-nos i
solidaritzar-nos. Hi ha altres companys que mantenen intercanvis amb
germans de Mèxic i Equador.
A vegades, hem pensat de posarnos en contacte amb institucions internacionals per ajuts econòmics, però
mai hem gestionat res. L'O.N.I.C.
manté relacions i ajuts externs, per
exemple amb la C.E.E. Aquí a Gambía
va arribar un representant de la C.E.E.
però a nivell del Moviment no vàrem
fer res. Sempre pressionem el nostre
govern per tal que ens ajudi a nivell
intern.
- Què en penseu de les celebracions d'alguns països respecte al
Cinquè Centenari del "descobriment d'Amèrica"?
Estem a tant sols tres dies del Cinquè Centenari. J o he dit al govern
quelcom que no els ha agradt gens:
cinc-cents anys de la colonització, independència i república i els governs
que formen Llatinoamèrica no han
aconseguit absolutament res de res.
Estan tan pobres que en l'Expo-Sevi11a no tenen res que ensenyar al món.
Als grups indígenes sempre ens han
qualificat d'improductius, de comunistes, d'indesitjables...però avui en
l'Expo-92 els pavellons exhibeixen al
món tota l'orfebreria elaborada pels

nostres avantpassats. No és el que
aquests països han elaborat en cinccents anys, o com a mínim en quasi
dos segles d'independència.
La meva conclusió és la següent:
l'estat colombià exhibeix els nostres
recursos, és a dir els dels nostres
avantpassats, dels que per tant nosaltres som els seus legítims hereus.
El procés de destrucció de les
nostres comunitats ha estat continuu
des del 1492 i encara avui segueixen
morint indígenes i segueixen estant els
indis en les pressons, no preveient a
curt termini un possible reconeixement legal nostre. Nosaltres no sols
necessitem la supervivència sinó el
que cal és un desenvolupament total
com a poble, que ens dongui la possibilitat de ser.
Creiem que el govern de Colòmbia, tal com hem dit, és el responsable de la situació en què nosaltres ens
trobem. És responsable de l'acció
còmplice de tot aquest malestar en el
món indígena, situació incomprensible a finals del segle XX i començaments del XXI en dir que ens trobem
en un país civilitzat i cristià.
El Moviment d'Autoritats Indígenes
reclama insistentment el que li és
propi, per la qual cosa no tenim res
que celebrar.
Guambia, 07.10.92
notes:
( 1 ) - La presentació d'aquest moviment la
vàrem fer a la secció de Reus, París i
Londres, del VIA FORA! n°36.
( 2 ) - Crit de la independència d'Espanya.
( 3 ) - Commemoració de la Batalla de Boyacà on varen ser derrotades les tropes
espanyoles.

Àngels Duran i Jordi Gàlvez

En arribar el 2000 volem que Catalunya
resolgui el problema de l'habitatge. Volem
que la gent jove pugui accedir al seu primer
habitatge i que hagi resolt millorar la qualitat
dels que j a són construïts.
Per aconseguir aquest fi, la Generalitat
està desenvolupant el Pla de l'Habitatge
(1992-1995), amb una inversió de 160.000
milions de pessetes. Un ambiciós pla que
concedeix ïyuts a més de 80.000 famílies i

que comprèn tots els aspectes: promoció
directa d'habitatges, ajuts per a l'accés o
per a la rehabilitació i millora.
Cal que treballem pel 2000, des d'ara.
Per això, la Generalitat continuarà treballant
en l'actual Pla de l'Habitatge i, a més, crearà
nous instruments de foment i conservació dels
habitatges existents, concertant amb l'Administració Central una política de l'habitatge
que inclogui incentius monetaris o fiscals.
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