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enllaç som una associació cultural amb més de 21 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 tducacional entre la gent culturalment activa, per tal
d'adquirir una visió global de la realitat i dels canvis de volem dur a terme.
3er)- Potenciar i difondre la presència ideològica tant a nivell nacional com internacional que,
a modus de catalitzador d'idees alienes i pròpies, en faci augmentar la velocitat de distribució.
Com podeu observar, VIA FORA! és un recurs essencial dins del nostre projecte. A més,
disposem d'una casa construïda en camps de treball internacionals (el Centre Permanent de
Cultura Popular del Turó dels Pujols, comarca de l'Alt Penedès) i que està configurat com a
centre de documentació i de treball. Com a centre de documentació, consta d'una biblioteca
especialitzada en cultura popular i dinamització cultural, i d'una hemeroteca amb revistes
nacionals, estatals i internacionals, especialitzades en moviments alternatius. Com a centre de
treball, organitzem i acollim trobades de gent culturalment activa que permetin la reflexió, la
discussió, l'intercanvi d'experiències i l'elaboració de projectes d'acció, encaminades totes a
dinamitzar el nostre entorn i a trobar camins d'alliberament personal i col·lectiu.

enllaç is a cultural association which has been existing for over 21 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 Turó
dels Pujols, in the Alt Penedès county), which is established as a document and work centre. As
a document centre, it consists of a library specialised in popular culture and cultural dynamics,
and a review library with national, state and international reviews and magazines specialised in
alternative movements. As a work centre, we organize and host meetings of culturally active
people, thus allowing meditation, discussion, exchange of experiences and the preparation oif
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 21 jaroj kun jenaj celoj:
le)- Proponi kaj akceli la rilatojn inter sociaj kolektivoj kaj sektoroj kiuj strebas por
socikultura skng3 (mensa, ekonomia, politika,...) kiu antatteniru por la liberigo de la homoj kaj
de la popoloj, surbaze de informadsanĝo, ideologia debato kaj reciproka helpo en konkretoaj
ogadoj.
2e)- Promocii kaj potencigi edukan procezon inter la homoj kulture aktivaj, laHcele akiri
totalan komprenon de la realo kaj de la Ŝariĝoj kiujn ni celas.
3e)- Potencigi kaj disvastigi la ideologian intereson je nacia kaj internacia niveloj kiu, kvazatt
katalizilo de propraj kaj aliulaj ideoj, pligrandigu 'glan distribuan rapidecon.
Kiel konstateble, VIAFORA! estas esenca rimedo en nia projekto. Krome, ni posedas domon,
kiun konstruis internaciaj laborbrigadoj (la Konstanta Centro de Populara Kulturo en el Turó
dels Pujols te la komarko Alt Penedès) kiu utilas kiel centro de dokumentaro kaj laboro. Kiel
dokumentejo,£i havas speciaiigitan bibliotekon pri populara kulturo kaj kultura aktivigo kaj de
revuoteko kun revuoj enlandaj.^ftataj kaj internaciaj specialigitaj pri altrenativaj movadoj. Kiel
laborcentro ni organizas renkontigojn de homoj kulture aktivaj kiuj permesu la pripensadon, la
diskutadon, la interŝangon de spertoj kaj la prilaboradon de agadprojektoj, ciuj celantaj aktivigi
nian 2irkati5ĵon kaj trovi vojojn de persona kaj kolektiva liberigo.

PODER I RIQUESA
El model de comportament a la nostra societat en particular i al món occidental
en general ha anat canviant fins a orientar-se, si hem de fer cas de la principal
eina de difusió de valors d'aquesta —la televisió—, a aconseguir gastar com més
diners millor. Això es fa de dues formes diferents, però complementàries i no
excloents, obtenint poder polític (capacitat de gastar els diners públics) i obtenint
poder adquisitiu (capacitat de gastar diners propis), així ens podrem submergir
plenament en la voraginosa societat de consum.
Triomfa i és per tant un model a seguir qui aconsegueix manejar més zeros
als seus comptes tot evitant que el tancament a la presó i qui estableix com a
prioritat el manteniment del seu càrrec polític per sobre de tot, amb el raonament
de què la seva forma d'actuar és l'única possible i que qualsevol altra persona
ho faria molt pitjor per la manca d'experiència.
Aquests valors conformen un ésser humà que és poderós en la mesura que
gasta, que és capaç d'aprofitar la situació politico-social en favor dels seus propis
interessos (mercantils o electorals), de forma que podrà seguir enriquint-se o
apoltronant-se en un càrrec polític i seguir gastant diners.
Aquest procés s'està convertint en una substància social corruptiva de
comportaments, que fins no fa molt eren considerats modèlics. Quan alguna cosa
es corromp canvia d'estat, ja no és bona per allò que estava destinada. La
corrupció ens obliga a fer net i sorgeixen poc a poc moviments socials que
qüestionen des de diferents punts de vista els models socials establerts. En
general aquests moviments proven de reconduir tant el model del poder polític
com econòmic a les orientacions originals: el polític com a delegació que fa la
societat en els seus representants, persones amb la capacitat de síntesi i
transmisió de les propostes i necessitats de la col·lectivitat que representen i
l'econòmic, com a font del mínim nivell de benestar general, que asseguri a
tothom la supervivència i la possibilitat de viure en pau amb un mateix i amb
els altres.

Via fora!! continuarà amb la seva tasca, és a dir, la difusió de diferents
propostes, reflexions, experiències i altres punts de vista sobre la vida en societat,
perquè creiem que un canvi significatiu en l'evolució social només és possible
a partir de l'enllaç de múltiples processos individuals, no necessàriament
coincidents, però si complementaris. I aquest enllaç només serà possible en un
espai de respecte i tolerància que sempre és fruit del coneixement i el
reconeixement de la diferència.

CONCERTACION/S
Ja f a força temps que Germans de l'Home va ésser present a les pàgines de Via fora!!.
Avui us presentem dins de la secció d'experiències locals, CONCERTACION/S, ONG
fruit del treball de Germans de l'Home i la Asociación de Colaboración y Amistad con
Mozambique (ACAM). D'aquest projecte i d'aquesta mútua col·laboració us en parlem
tot seguit.
Brotherhood of men was present in Via fora!! pages long time ago. We present to you
into local experiences section, CONCERTACION/S, as a result of the work of
Brotherhood of men and the Association of Collaboration and Friendship with
Mozambique (ACAM). We talk about this project and this mutual collaboration right
now.

Jam de antaŭlonge Fratoj de la Homo aperis sur la paĝojde Via fora!! Hodiaŭn ni
mostras al vi en la sekcio de lokaj spertoj INTERKONSENTOJN ONG kiel rezulton de la
laboro inter Fratoj de la Homo kaj la Asocio pri Kunlaboro kaj Amiteko kun
Mozambiko (ACAM). Pri tiuj ĉiprojekto kaj reciproka kunlaboro nipriparolas sekve.

CONCERTACION/S és una ONG de
solidaritat que sorgeix de l'experiència
històrica acumulada per Frères des
Hommes-Europa durant vint-i-nou
anys de treball en aquest camp i de la
convergència de dinàmiques de
l'associació espanyola (Germans de
l'Home) i la Asociación de Colaboración y Amistad con Mozambique
(ACAM).
Aquesta experiència té com a base
una concepció global dels problemes
plantejats per l'actual model de desenvolupament econòmic i social, un
model que margina a tres quartes
parts de la població mundial i que ens
situa davant reptes que afecten per
igual a poblacions summament distants, però cada cop més estretament
unides per problemàtiques comunes.
Aquesta idea bàsica configura una
filosofia de treball moguda pel sentit
de la col·laboració que s'articula en
diferents àmbits:
• Col·laboració en les xarxes de solidaritat (organitzacions, moviments
populars, etc.) presents en països o

territoris amb diferents circumstàncies socio-econòmiques. L'experiència de treball col·lectiu suposa la
condició essencial per compartir
preocupacions, anàlisis i propostes
que enriqueixin la nostra perspectiva i ens permetin afrontar uns
reptes sempre canviants.
• Col·laboració que es plasma en una
perspectiva de treball que supera
els límits locals o estatals per
afrontar-la des d'una òptica europea
en el marc de l'Associació Frères des
Hommes Europe, que ens permet
compartir responsabilitats i experiències comunes.
• Col·laboració amb d'altres ONG's
afins que actualment treballen en el
camp de la solidaritat i el desenvolupament amb la finalitat d'assolir
una acció més eficaç i establir un
diàleg més fluid.
• Col·laboració amb els moviments
socials als que preocupen d'una
manera específica els diferents temes o reptes que van apareixent en
el camp del desenvolupament i que

afecten les societats on la nostra
acció està present.
Per tant, CONCERTACION/S proposa
abandonar una concepció dual de les
relacions mundials basades en
l'esquema Nord desenvolupat, Sud
pobre. Per a afrontar el repte d'una
comunitat mundial globalitzada a la
que amplis col·lectius molt distants
entre si s'enfronten a les mateixes
problemàtiques que es manifesten de
manera concreta a cada regió. En
aquest nou context apostem per una
interdependència vista des de la solidaritat i no des de l'enfrontamet.
Q u e d a així definida com una
prioritat essencial en el terreny de la
cooperació, la voluntat de donar recolzament a les xarxes d'autoorganització social que promouen un model
sòcio-econòmic basat en la solidaritat
i en la redistribució justa de la riquesa.
El suport endegat als programes de
desenvolupament va dirigit essencialment a aquest objectiu: compatir una
inquietud comú i permetre el diàlèg.
També constitueix una altra de les
prioritats, la tasca d'afavorir la relació
entre col·lectius afins que promoguin

el debat i la repercussió d'aquestes
experiències en societats diferents.
CONCERTACION/S desitjaria aparèixer com a pont que permeti la
vinculació d'aquestes realitats distants
però no distintes, que fa present la
"dimensió Sud" en els diferents temes
que preocupen la nostra societat, dimensió marginada per uns canals de
comunicació que sovint no la
contemplen per considerar-la un assumpte aliè i reduït al terreny de la
solidaritat.
El nostre treball de cooperació té
lloc en àmbits geogràfics molt diferents,
dins el marc de les CONCERTACION/S
establertes per mitjà de l'Associació
Europea. No obstant, aquesta diversitat,
que ens permet una visió planetària i
global, manté la particularitat temàtica,
geogràfica o social de cada tema,
donat que és aquesta especificitat la
que ens permet realitzar un anàlisi o
una divulgació efectives.
Per desenvolupar aquestes feines
CONCERTACION/S s'organitza en
gmps de treball temàtics i delegacions
territorials que permeten organitzar el
treball amb plena autonomia, en

funció de l'entorn i els interessos
particulars, en el marc dels mitjans i
finalitats de l'associació.
En el moment actual, CONCERTACION/S es planteja com àmbits
primordials de treball aquells que fan
referència a:
• L'educació per a aquesta perspectiva global i integrada del desenvolupament (ja sigui vist com desenvolupament econòmic, cultural o
humà) amb la pluralitat com a base
de convivència en un món compartit i de relacions cada cop més
fluïdes.
. • Els movimients populars urbans,
amb les seves respostes col·lectives
als fenòmens plantejats pel procés
d'urbanització creixent del planeta.
• El desenvolupament rural, amb tècniques i plantejaments vinculats a la
protecció del medi i l'organització
de les comunitats humanes lligades
a aquesta forma de producció.
• Les drogues, com a fenomen que
vincula problemes específics de societats diferents, tant des del punt
de vista de la marginació personal
com de la desintegració social.
• Els moviments de dones com agents
del desenvolupament.
• El descobriment de la realitat que
afecta a col·lectius o àmbits geogràfics específics poc contemplats per
la societat espanyola (Àfrica Austral.
Àsia. etc.).

GRUPS DE TREBALL DE
CONCERTACION/S

Drogues i desenvolupament

L'explosió de cultius destinats a la
producció de drogues, el narcotràfic,
la militarització de regions senceres, la

violació dels drets humans més elementals i la violència que això comporta fa necessari plantejar alternatives
a les polítiques oficials que tinguin en
compte les persones que sofreixen
directament les conseqüències: els/les
petits/es productors/es del Sud i els/
les consumidors/es del Nord. CONCERTACION/S recolza diverses organitzacions andines en programes de
desenvolupament econòmic, d'educació i d'informació que apunten a la
"descocaïnització" de l'economia de
l'esmentada regió. Paral·lelament realitzem diverses activitats al Nord per
donar a conèixer aquestes realitats
massa ignorades pels nostres mitjans
de comunicació: edició de dossiers
pedagògics i de la revista "INTERDEPENDENCIAS (Alternativas N/S a las
drogas y las toxicomanías)" juntament
amb organitzacions d'intervenció social d'aquí.

Moviments populars urbans
"Favelas" , "Cantagrillas" , "VillasMiseria" , "Bidonvilles" , "Slumsn",
"Pueblos Jóvenes", "Poblaciones Callampas". El Sud viu un procés d'urbanització creixent amb la consegüent
aparició de barris marginals a on
sobreviuen milions de persones i apareixen nous moviments populars organitzats per fer front a un mar de
problemes. CONCERTACION/S recolza diverses iniciatives que, alhora que
milloren la qualitat de vida, fomenten
la cooperació mútua i reforcen les organitzacions populars urbanes. Així
mateix, CONCERTACION/S s'ofereix
de pont per a facilitar el contacte d'aquests moviments amb aquells grups
del Nord que treballen en dinàmiques

semblants per buscar mitjançant
l'intercanvi d'experiències solucions
adaptades a cada context, al que són,
en el fons, els mateixos problemes.

Desenvolupament rural
GATT, Fons Monetari Internacional,
Banc Mundial, UE. Sigles i institucions
que defineixen les polítiques agràries
en tot el planeta. Resultat: la desaparició paulatina del petit agricultor i
l'aparició de l'agro-indústria, al Nord i
al Sud. CONCERTACION/S recolza
iniciatives que plantegin alternatives a
aquest model de "desenvolupament":
reforma agrària, empreses camperoles,
de comercializació, producció biològica.

Asia
El continent més poblat i el més desconegut. Des de CONCERTACION/S
ens proposem apropar la nostra societat a les realitats asiàtiques. En concret: elaboració de la carpeta pedagògica "Àsia: un continent divers"; recolzament al moviment de cooperatives
"autèntiques" a la Xina; escola d'estiu
sobre l'índia i recolzament als nens i
les nenes del carrer de Delhi. Ah! i un
fons de documentació sobre moviments socials pròximament a la nostra
disposició.

Àfrica austral
A Moçambic, Sud-àfrica i Namíbia s'ha
passat pàgina en el llibre de la seva
història: fi de la guerra, l'apartheid o la
colonització. CONCERTACION/S recolza diversos programes per escriure
la pàgina següent i la donem a conèixer mitjançant dossiers, xerrades i
conferències.

INTERCULTURAUTAT, MIGRACIONS I
DESENVOLUPAMENT
L'"Aldea Global" ja és un fet. El fenomen migratori Sud-Nord col·loca a la
nostra societat davant un nou desafiament cultural. Saber fer front als
brots de racisme i xenofòbia s'ha
convertit en una prioritat si volem que
la democràcia no es converteixi en
paper mullat. L'educació a la mundialitat s'ha de començar a l'escola.
Des de CONCERTACION/S ens
proposem tractar el tema mitjançant
un treball sistemàtic amb el personal
docent i oferir-li les eines necessàries:
dossiers pedagògics, seminaris i tallers
d'intercanvi d'experiències amb ensenyants d'altres països europeus.

DONA I DESENVOLUPAMENT
Integrar la perspectiva de gènere als
processos de desenvolupament. Analitzar l'impacte d'aquests en el collectiu femení. Recolzar organitzacions
de dones del Sud. Afavorir el contacte
entre aquestes i les del Nord que
vulguin integrar la cooperació per al
desenvolupament en el seu treball.

FDH-EUROPA. QUI SOM?
FdH (Frères des Hommes) és una associació europea de Cooperació i Solidaritat internacional present a Bèlgica,
Espanya, França, Itàlia i Luxemburg.
Fundada el 1965, sense dependència política ni confessional, agrupa en
total llibertat dones i homes de totes
les edats i professions compromesos/
es en contribuir a la construcció d'una
Europa solidària, tant a l'interior com
a l'exterior de les nostres fronteres.
Persones unides per la voluntat
d'actuar d'acord amb l'article primer

de la Declaració Universal dels Drets
Humans que proclama: "Els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat
i drets, i han d'actuar els uns respecte
els altres amb esperit de fraternitat".

LA NOSTRA FILOSOFIA:
• Ciutadans/es d'un món cada cop
més interdependent, estem convençuts que les societats civils del
Nord i del Sud han de jugar un rol,
al marge dels Poders Públics, en la
recerca de respostes solidàries a les
situacions de mal desenvolupament.
• Agents del desenvolupament, arrelant la nostra reflexió i les nostres
propostes en el terreny de les experiències concretes, fem de la perspectiva global i el debat Nord-Sud la
nostra especificitat.
• Convençuts/des de la riquesa de les
relacions interculturals defensem la
idea de la solidaritat entre els
pobles, respectant les creences i les
opcions confessionals d'uns/es i
altres.

LA NOSTRA OPCIÓ
A Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina
recolzem els esforços de grups i
organitza-cions locals que treballen
concretament per promoure un desenvolupament respectuós amb el seu
medi ambient: camperols/es sense terra al Brasil, treballadors/es del sucre
a les Filipines, grups de dones a Burkina Faso o República Dominicana,
grups que han lluitat i lluiten per una
Sud-àfrica sense Apartheid, organitzacions camperoles a Bolívia, Colòmbia, Guatemala, Mèxic, Senegal, Zaire,
índia, Sri Lanka, etc.; grups organitzats
dels barris marginals de Manila, Recife

i moltes altres ciutats, per citar només
una part dels col·lectius amb els que
cooperem.
Recolzar vol dir també treballar a
Europa per a sensibilitzar l'opinió
pública i fer pressió als centres de
decisió política i econòmica, a on les
resolucions que es prenen revesteixen
una particular importància per a les
p o b l a c i o n s del Sud del planeta. La
promoció i participació en campanyes
s o b r e temes c o m el dret a viure
dignament del treball, droga i desenvolupament, el racisme, deute extern
i les estratègies alimentàries són
exemples d'aquest tipus d'accions que
implica la participació activa de les
orsganitzacions del Sud amb les que
c o o p e r e m i d e moltes aliades a Europa amb les que mantenim relacions:
O N G s de desenvolupament, moviments socials, col·lectius locals, etc.

DOTAR-SE DE MITJANS PER A ÉSSER
EFICAÇOS
L'eficàcia per a una associació implica
democràcia interna i transparència:
L'Assemblea General Europea, que es
reuneix anualment, és el fòrum a on
es discuteixen les orientacions i programes de treball.
L'eficàcia implica autonomia: a
prop de 100.000 donadors/es i més de
1.000 persones actives a tota Europa
garanteixen la independència de
pensament i acció de FdH.
L'eficàcia implica competència:
els/les principals col·laboradors/es de
les associacions nacionals i del secretariat europeu són professionals
que tenen una àmplia experiència en
projectes de desenvolupament, comunicació i gestió.

L'eficàcia implica capacitat d'anticipació als esdeveniments: els moments de reflexió, avaluació i programació conjunta amb les organitzacions d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina amb
les que cooperem permeten elaborar
les estratègies d'acció adaptades a les
grans prioritats del desenvolupament.

FdH: Una fraternitat
Ens trobaràs a:

activa

Espanya: ConcertacioN/S. J u n t a de
Comerç, 24 pral. 08001 BARCELONA
Bèlgica: Frères des h o m m e s . 118, r u c
de Londres , B-1050- BRUSEL·LES
F r a n ç a : F r è r e s d e s h o m m e s . 9, r u e
Savole. 75000 - PARIS
Italla: Fratelli dell'uomo. Via Varesina.
20156 - MILÀ
L u x e m b u r g : Frères d e s h o m m e s . 11,
r u e des Bains. L-1212 - LUXEMBURG

OÏDA, UNA OFICINA D'INFORMACIÓ
DEMOCRÀTICA
Al Full Informatiu de la primavera passada es donava notícia de la participació
d'Enllaç en un projecte llançat per Ecoconcern que es va anomenar OÏDA (Oficina
d'Informació Democràtica). L'OÏDA recull iniciatives i propostes que permetin establir
unes noves regles de joc polític, això es planteja fer-ho a través de "Parlaments
d'Innovació Democràtica" (PDI) que a nivell individual o d'entitats es poden
organitzar als pobles, barris, centres d'ensenyament, de treball, d'esbarjo... Els greuges
i propostes sobre el temo que es treballi es faràn arribar a OÏDA, que s'encarregarà de
recollir-ho, buscar informació i confeccionar la publicació Informatiu de l'OÍDA.
L'Associació cultural Passatge juntament amb Ecoconcern i Enllaç ha elaborat el
primer Informatiu de l'OÏDA sobre "Sistema Electoral" que tot seguit us presentem.
In the spring informative leaflet it was informed the participation ofE n l l a çin a project
offerred by Ecoconcern which name was OIDA (Democratic Information Bureau).
OIDA reunites iniciatives and proposals thatpossibilite to establish new political rules,
doing throughthe Democratic Innovation Parlaments (PDI) which can be organized at
individual level or by entities, in cities, areas, centers of education, work leasure...
Complaints and proposals concerning any subject selected will be sent, to OIDA that
will take charge of collecting them, look for information arid realize the OIDA
informative publication.
7he cultural asociation Passatge jointly with Ecoconcern and enllag have the first
OIDA's informative about "Electoral system " that we present to you now.
En la informilo de la pasinta printempo oni informispri la partopreno de Enllaç en
projekto lacita de Ecoconcem nomata OIDA (Demokrata Informicejo). Gi registras
iniciatojn kajproponojn kiuj ebligu la starigonde novaj regulojpri politikaj rilatoj,
kion oni antafividas realigi tra "Parlamantojde Demokrrata Novigo" (PDI), kiojn je
niveloj individua aŭ asocia onipovas organizi en vilaĝoj, kvartalog, aŭ en edukaj,
laboraj aŭ distraj centroj. La plendojn kajproponojn pri la traktota temo oni sendos al
OIDA, kiu prizorgos ĝin akcepti, seroi informadon kajpretigi la informilon de OIDA.
La kultura asocio Passatge kun Ecoconcern kajEnllaf preparis la unuan
informilon de OIDA pri "Balota Sistemo" kiun sekveprezentas al vi.

GREUGES I PROPOSTES SOBRE EL
SISTEMA ELECTORAL

GREUGES
• A m b el p r e t e x t d e m é s estabilitat

Les crítiques al s i s t e m a electoral han

governamental es desfigura el prin-

estat r e c o l l i d e s e n l'apartat d e greu-

cipi polític d e la r e p r e s e n t a c i ó p o -

g e s . I les i d e e s s o b r e c o m millorar el

pular.

s i s t e m a eletoral, e n el d e p r o p o s t e s .

• La llei electoral vigent, q u e discri-

Tant e l s g r e u g e s c o m les p r o p o s t e s ,

mina els partits petits i afavoreix els

e x p o s a t s e n f o r m a breu, han d e ser

grans, crea la dinàmica del vot útil.

p r e s o s c o m a elements per a un dià-

• La fórmula d'Hondt desvia el prin-

leg i u n estudi, i n o c o m una recepta

cipi democràtic d e proporcionalitat.

o u n p r o g r a m a d'acció.

• Les circumscripcions a m b menys d e

7 escons estan sobrerepresentades.
• Les llistes tancades i bloquejades
desfiguren el principi democràtic de
la lliure elecció.
• Dels 29 milions d'electores i electors, 9 no voten i 3 de les persones
que ho fan no estan representades,
amb la qual cosa un 40% de qui
elegeix no té representació.

• Quan les promeses electorals no es
compleixen, no es poden exigir responsabilitats.
• Hi ha una manca de democràcia
interna als partits.
• La classe política fa de la política la
seva professió i en viu d'ella.
• Els vots blancs no estan representats
en les assemblees legislatives.

• Amb la fórmula electoral actual
s'escullen persones que governen,
no que representen.

PROPOSTES

• La representació parlamentària és
exclusiva dels partits i no de les
persones.
• La classe política s'ho "manega" ella
sola.
• El principi democràtic de la separació de poders es va difuminant
(executiu-legislatiu).

• Cal una reforma de la Llei Electoral
per garantir la representació de tothom.
• Seria bo crear una cambra de control polític formada pels representats, ja que la classe política no s'ha
de controlar ella mateixa.
• Les forces socials haurien de poder
participar en els projectes de llei a
les Assemblees Legislatives, per
això, s'hauria de crear una cambra
participativa.
• En proporció al nombre de votants
que li han donat suport, convindria
que cada diputat o diputada tingués
una força de vot diferent en les Assemblees Legislatives.
• L'estructura interna dels partits
s'hauria de democratitzar.
• Caldria augmentar la llista d'incompatibilitats per evitar duplicitat de
càrrecs públics.
• El partit blanc (suma dels vots en
blanc) hauria de tenir representació
parlamentària, es podria posar un
llençol blanc als escons del parlament d'aquest partit per diferenciarlos dels diputats i diputades absents.
• Per evitar campanyes-show electorals s'hauria de suprimir el finançament electoral dels partits.
• La creació d'una junta electoral que

repartís i proporcionés els programes
de cada partit als electors i electores
evitaria les campanyes propagandístiques.
• Els polítics no haurien de ser professionals de la política, tot mantenint
la seva ocupació habitual.
• Abans de la fi del mandat s'hauria
de contemplar la possibilitat de rescindir el contacte electoral.
• Qui fa la política s'ha de dedicar a
la política i no a la gestió administrativa.
• El poder municipal ha d'augmentar
de manera que es potenciï la participació directa (per comunitats polítiques petites).
• Les votacions les podria realitzar la
població amb mitjans informàtics.
• La Sindica o el Síndic de Greuges
s'hauria d'escollir mitjançant eleccions democràtiques.
• Les actuals circumscripcions s'haurien de reduir.
• Els diputats i diputades haurien de
comprometre's a fer públiques les
seves nòmines i declaracions de renda (publicitat dels càrrecs públics).
• Els càrrecs polítics es podrien limitar a 10 anys i els càrrecs públicsadministratius podrien ser rotatius.

La magnitud de les circumscripcions
és fonamental per atribuir els escons
amb major o menor proporció.
Els criteris per dissenyar-les varien
segons el context sòcio-polític (històrics, territorials, polítics, administratius,
demogràfics). La delimitació de les
circumscripcions, lògicament, ha de
ser objectiva per tal de no distorsionar
el pluralisme polític real de la societat.
Les tipologies de circumscripcions són
variades:
1.Circumscripció nacional-estatal.
2.Uninominal (s'atribueix un sol escó
per a cada circumscripció i s'aplica
als sistemes electorals proporcionals).
3.Plurinominal (s'atribueix més d'un
escó per a cada circumscripció).
Hi ha països que tenen circumscripcions que abarquen el país sencer:
Israel, Països Baixos i Alemanya des
de 1957. Altres, Itàlia, Finlàndia i
Luxemburg, tenen una magnitud
mitjana de circumscripció gran, amb
més de 10 representants per a cada
una. Els països restants tenen circumscripcions més reduïdes.
Quan més gran sigui la circumscripció i més representants tingui adjudicats més proporcional serà
l'elecció.

QUÈ FORMA UN SISTEMA
ELECTORAL

Tres tipus de llistes electorals

Són agrupacions de base territorial
establertes, en principi segons el volum de la població, per a l'atribució
d'escons. És una exigència bàsica la
revisió periòdica d'aquestes per tal
d'adequar-les als canvis demogràfics,
evitant així, tant la sub com la sobrerepresentació de determinades zones.

Tancades i bloquejades-, no es poden mesclar entre sí les llistes, ni tan
sols l'ordre intern dels candidats i
candidates, ja que és invariable. Qui
elegeix ha de votar-la íntegrament
sense modificacions (Congrés dels
Diputats i Parlaments Autonòmics
de l'Estat Espanyol).
2. Tancades pero no bloquejades: en

Circumscripcions

aquest cas, malgrat que segueixi
sense acceptar-se la combinació de
llistes, sí que és possible modificar
l'ordre intern en virtut del vot preferencial (Itàlia, Bèlgica) o, en cada
cas, descartar alguns noms de les
llistes.
3-Llistes obertes: permeten a qui elegeixi la confecció de la seva pròpia
llista (Austràlia, Japó, Suïssa, el senat
de l'Estat Espanyol).

Les fórmules electorals
La fórmula electoral és un element
que forma part del sistema electoral,
per tant influencia a l'hora de la formació del sistema de partits, però no
el determina. Les fórmules electorals
són abans conseqüència que causa
del sistema de partits. Les tècniques
matemàtiques estan al servei d'opcions polítiques prèvies.
En bona mesura, els efectes atribuïts a les fórmules electorals depenen del punt de vista que es tingui
sobre la democràcia. Associar governabilitat i estabilitat amb sistemes
electorals majoritaris o sistemes bipartidistes forma part d'una opinió que
depèn d'unes determinades concepcions polítiques. Per tant, els diversos
arguments a favor i en contra d'una o
altra fórmula electoral, així com d'un
o altre sistema electoral, depenen de
les concepcions que es tinguin sobre
les eleccions, la representació, els
partits i sobre tots aquells elements
que formen part de la política.
Els sistemes electorals de representació proporcional poden subdividir-se segons la fórmula matemàtica
que s'utilitzi per traduir els vots en
escons. El mètode més freqüent és el

de la fórmula d'Hondt (Bèlgica, R.F.A.,
Estat Espanyol i Portugal), que mostra
una clara inclinació a favor dels partits
grans i en contra dels petits. El mètode de Sainte Lagüe (Escandinàvia) i el
de la Resta Major (Itàlia, Israel entre el
1951-1968, algun districte de la IV
República Francesa), afavoreixen una
mica més els partits petits.

Barrera mínina
Suposa un nombre mínim de vots a
assolir per tal de poder aconseguir un
escó. Aquest nombre, fixat en percentatges, potser relativament baix i, per
tant, poc determinant com en el cas
de l'l% d'Israel o el 0.67% en els
Països Baixos. Però quan assoleixen el
4% el 5%, com a Suècia o Alemanya,
respectivament, esdevenen barreres
formidables per a minories o alternatives polítiques en procés de
formació.

Vot útil:
Deixar de votar l'opció, en un principi,
preferida, per tal de donar suport, tan
sols, a aquelles opcions polítiques que
tenen més possibilitas de governar.

EL NOSTRE SISTEMA ELECTORAL. EL
MARC CONSTITUCIONAL
La Constitució Espanyola del 1978
estableix el marc a partir del qual es
desenvolupa l'actual Llei Orgànica
que regula el règim electoral general
(L.O.R.E.G. 5/1985). Els articles de la
Constitució que contenen aquests
paràmetres són: art. 68 (relatiu al Congrés), art. 69 (relatiu al Senat) i art. 70
(causes d'inel·legibilitat i incompatibilitat dels Diputats i Diputades, així
com de les Senadores i Senadors). En

aquests articles constitucionals s'estableix que:
• La circumscripció electoral és la
provincià, tant per al Senat com per
al Congrés.
• Cada circumscripció té una representació mínima inicial de diputats i
diputades, la resta, es distribuirà en
proporció a la població de la respectiva província. Respecte al Senat,
cada província elegirà quatre senadors i/o senadores (les illes i Ceuta
i Melilla presenten especificitats).
Cada C.C.A.A. designa un senador o
senadora inicial i un altre per cada
milió d'habitants.
• La llei que desenvolupi aquests articles relatius al procés electoral
tindrà rang de Llei Orgànica.
• El criteri de representació és el
proporcional.
• El Congrés i el Senat són elegits per
un període de quatre anys respectivament.
Descripció general de la L.O.R.E.G.
(Llei Orgànica de Règim Electoral
General de 1985). Modificada per L.O.
1/1987, de 2 d'abril per a la regulació
de les eleccions al Parlament Europeu
(B.O.E., núm. 147 de 20 de juny 1985).
El títol I s'anomena «Disposicions
comunes per a les eleccions per
sufragi universal directe» i està integrat
vuit capítols:
En els dos primers capítols s'estableix quines són les persones que
tenen el dret a votar (sufragi actiu) i
les que tenen el dret a ser votades
(sufragi passiu): poden votar i ser votats i votades totes les persones espanyoles majors de 18 anys que estiguin
inscrites a les llistes del Cens Electoral
i que disposin de plenes facultats

psíquiques i penals. No poden ser votades aquelles espanyoles o espanyols
en possessió d'un càrrec institucional
(com per exemple jutges i jutgesses i
càrrecs polítics com ara el director o
directora general de RTVE).
EI tercer capítol descriu l'Administració Electoral. La qual té per
finalitat garantir la transparència i
objectivitat del procés electoral i del
principi d'igualtat. Aquesta garantia es
fonamenta en la divisió de l'Administració electoral en Juntes Electorals
(Central, Provincial i de Zona) que
controlen el procés electoral, Meses i
Seccions Electorals, que tenen atribuides un nombre màxim (2.000) i un
mínim (500) d'electors i electores, i
l'Oficina del Cens Electoral, encarregada de la formació del cens electoral.
El capítol quart descriu les funcions del Cens Electoral: inscriure en
el cens les persones que reuneixin els
requisits del dret de sufragi.
El capítol cinquè estableix la normativa del procediment de la convocatòria d'eleccions, tant si la Presidenta o el President del Govern han
dissolt les Cambres Legislatives abans
del termini del mandat com si aquest
s'esgota.
El capítol sisè estableix el procediment electoral: els partits, coalicions o
agrupacions d'electors i electores
presenten la seva candidatura a les
Juntes Electorals. Si la Junta Electoral
no proclama alguna de les candidatures presentades, aquesta pot interposar un recurs davant el Jutjat del
contenciós-administratiu. La resolució
judicial és inapel·lable, però es pot
recórrer al procediment d'empara
davant el Tribunal Constitucional.

També es contenen les disposicions generals que regulen la campanya electoral per tal que la informació
i la incentivació a la participació
electoral no influeixi a l'orientació de
vot de qui elegeix. La difusió en els
mitjans de comunicació s'estableix en
funció dels vots obtinguts a les eleccions anteriors, així com la utilització
de la propietat urbana de titularitat
pública per a la difusió propagandística (cartells, reunions, mítins, ... ) dels
diferents partits.
El capítol 9è tracta el tema de les
Despeses i Subvencions Electorals.
Tots els partits que presentin candidatura a les eleccions han de tenir un
administrador o administradors responsables de les despeses i ingressos
electorals. Aquests obren uns comptes
bancaris on tercers poden fer imposicions, no estableix cap limitació en
l'origen o finalitat d'aquestes imposicions (només presentar el DNI), i sí a
la quantitat d'aquestes (un milió de
pessetes).
El finançament electoral funciona
mitjançant subvenció estatal. El sistema d'assignació s'estableix en relació
als vots obtinguts per les candidatures
concurrents i aquesta subvenció
s'actualitzarà pel Ministeri d'Economia
i Hisenda en cada convocatòria
d'eleccions (perquè s'estableix en
pessetes constants).
El capítol vuitè, «Delictes i Infraccions Electorals» enumera els tipus de
delictes que són penalitzats en el
transcurs de les eleccions i estableix el
procediment judicial al qual seran sotmesos aquests delictes i infraccions
electorals.
El títol II s'anomena «Dispocicions

Especials per a les Eleccions de Diputats i Senadors», i està integrat per
sis capítols.
El primer capítol, «Dret al Sufragi
Passiu», afegeix a l'article sisè
d'aquesta Llei que els Presidents i/o
Presidentes i membres dels Consells
de Govern de les Comunitats Autònomes no es poden presentar simultàniament, com a candidats i/o candidates al Congrés i al Senat.
El segon capítol, «Incompabilitats»,
estableix que els Diputats o Diputades
i Senadors o Senadores que s'elegeixen no poden ser titulars de qualsevol
altre càrrec o activitat pública retribuida, menys aquelles autoritzades
per la Constitució i per aquesta Llei
Orgànica. Així, sí són compatibles
amb activitats privades retribuïdes.
També estan en l'obligació de formular declaració de totes les activitats
que poden ser incompatibles i altres
activitats que els proporcionin o els
puguin proporcionar ingressos econòmics, així com dels seus béns patrimonials. Totes aquestes declaracions
s'inscriuran en un registre, el contingut del qual tindrà caràcter públic,
exceptuant els referits als béns patrimonials.
El capítol tercer, «Sistema Electoral», estableix les regles d'assignació
cle Diputats i Diputades, Senadors i
Senadores a l'Estat.
• Cada província (amb l'excepció de
Ceuta i Melilla) constitueix una circumscripció electoral.
• El Congrés està format per 350 Diputats i Diputades (recordem que la
Constitució marca que el nombre de
Diputats i Diputades es trobarà entre 300 i 400).

• A cada província li correspon un
mínim inicial de dos Diputats i/o
Diputades (excepte Ceuta i Melilla,
que tenen assignat un Diputat o
Diputada).
• Els 248 Diputats i Diputades restants
es distribueixen entre les províncies
en proporció a la seva població seguint el procediment d'obtenir primer una quota de repartiment que
resulti de dividir per 248 la xifra
total de la població de dret de les
províncies; després s'adjudiquen a
cada província tants Diputats i/o
Diputades com resultin de dividir la
població de dret per la quota de
repartiment i els Diputats restants
s'atribueixen en assignar-ne un a
cadascuna de les províncies amb el
quocient de fracció decimal més
alta.
• L'atribució dels escons no té en
compte aquelles candidatures que
no han obtingut almenys un 3%
dels vots vàlids emesos en aquella
circumscripció (barrera mínima).
• Seguidament, entre aquelles llistes
que superin en nombre de vots la
barrera mínima, se'ls atribueixen els
escons corresponents després del
procés de designació d'aquests a
través de l'aplicació de la Llei
d'Hontd.
Q u a n t a l'elecció dels Senadors i/o
Senadores:
• En cada circunscripció provincial
s'elegeixen quatre Senadors i/o Senadores.
• Les Comunitats Autònomes designen un Senador i/o Senadora i un
altre més per cada milió d'habitants
del seu respectiu territori. Aquesta
designació correspon a cada As-

semblea Legislativa de cada Comunitat Autònoma.

VALORACIONS
El sistema electoral establert per
aquesta Llei Orgànica segueix criteris
proporcionals, tal com marca la
Constitució Espanyola. Hi ha aspectes,
però, que ens indiquen que no és un
sistema proporcional pur, sinó que
conté desviacions:
• l'asignació fixa de dos Diputats
i/o Diputades i quatre Senadors i/o
Senadores per circunmscripció
sense tenir en compte les diferències poblacionals de cadascuna
d'elles.
• la barrera mínima, segons la qual
no obtindran representació aquelles
candidatures que no hagin obtingut
almenys un 3% del vot vàlid emesos
a cada circunscripció.
• L'aplicació de la Fórmula anomenada «Llei d'Hondt», que estableix
un sistema de repartiment dels escons que afavoreix els partits grans
i que reforça la representació obtinguda pel partit guanyador, limita
també l'obtenció d'escons dels partits minoritaris i dels partits d'àmbit
no estatal.

DINERS I DESENVOLUPAMENT: ESPERANCES
Pascal Gregoire
Malgrat més de trenta anys de política de desenvolupament Nord-Sud, atrapades entre
les tenalles d'un crèdit inaccessible i un crèdit inacceptable, les poblacions econòmicament més desproveïdes del planeta es troben comdemnades al subdesenvolupament per
molts anys encara.
Constatat i reconegut elfracàs, és urgent interrogar-se sobre la capacitat dels
sistemes de crèdit dels països econòmicament en vies de desenvolupament de respondre
a les exigències d'un veritable desenvolupament. Els sistemes bancaris locals-la major
part del temps en dificultats- es troben en la incapacitat de trobar una resposta vàlida
a les necessitats de finançament de les col·lectivitats locals.
És per això que proposar una alternativa a aquesta situació i alliberar els
productors són les veritables apostes per al desenvolupament d'aquests països on noves
formes de crèdit s'experimenten a diari.
Despite more than thirty years of north-south development politics caught between the
tongs of an inaccesible and unacceptable credit, the most economically unprovided
towns of the planet are condemned to underdevelopmentfor still many years.
Once that failure is constated and aknowledged, it is urgent to wonder about the
capacity of credit systems in countries economically in the way of development to
satisfy the demands of a true development.
Local banking systems, often with difficulties, are not capables to find a valid
answer to financial necessities of local colectivities that is why proposing an alternative
to this situation and setting free to producers are the true betsfor development in these
countries where new credit kinds are experimented daily.
Malgraŭ pli ol tridekjara politiko de evoluo Nordo-Sudo, premitaj inter la tenajloj de
neatingebla kaj neakceptebla kreditoj, la popolojpli malfortaj ekonimie de laplanedo
estas kondamnitaj al la subevoluo ankoraŬ dum multaj jaroj.
Car oni konstatis kaj rekonis la malsukceson, urĝaspridemandi
cti la kapablo de
la kreditaj sistemoj de la landoj ekonomie evoluantaj respondas al lapostuloj de vera
evoluo. La lokaj bankistemoj .. plej ofte kun malfacilajoj... troviĝas nekapablaj trovi
taJŬgan respondon al lafinancaj bezonoj de la lokaj kolectivoj.
Proponi alternativon al tiu situacio kaj liberigi la produktantojn estas la veraj
defiojpor la evoluo de tiuj landoj, kie Ziutage oni spertas novajn kreditformojn.

PAÏSOS EN VIES DE
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
(PVDE) I ESTALVI

ficació m é s o menys voluntària d e les
d e s p e s e s . Les quals estan destinades a
assegurar la subsistència quotidiana.

Als p a ï s o s e n vies d e d e s e n v o l u -

L'estalvi p o t revestir diferents for-

p a m e n t e c o n ò m i c ( P V D E ) , l'estalvi

m e s a m é s d e les estrictament finan-

r e s u l t a , a b a n s q u e res, u n a r e l a c i ó

c e r e s : el bestiar, l'arròs, el c o t ó , el

p r e v i s o r a d e certes d e s p e s e s i parti-

sucre, l'or, les joies, etc...

cipa e n u n a estratègia racional d e su-

En el c a s d e l p a ï s o s industrialitzats

pervivència b a s a d a en una plani-

l'estalvi prové essencialment d e capi-

tals excedentaris que resten després
de cobrir les necessitats quotidianes i
que poden ser estalviats per un període indefinit.
Les motivacions fonamentals de
l'estalvi als PVDE són, a priori,
semblants a les que existeixen als
països desenvolupats. Tanmateix, la
decisió d'estalviar es prendrà diferentment segons les famílies.
Els elements que determinen l'estalvi dels particulars als PVDE, igual
q u e la seva incidència seran les
següents:
1. Les rendes de la família: notablement menys elevades als PVDE, repartició molt desigual, gran incertesa
quant a les rendes futures.
2. Planificació dels fluxs de rendes:
esperança de vida més curta, organització de la producció particular
dels PVDE, diversos factors culturals, durada limitada de la pensió,
m é s gran solidaritat entre generacions.
3- Les preferències de les famílies: el
ventall dels actius financers a disposició es limita sovint a liquiditats,
a dipòsits propers al sistema de
banca nacional i a béns durables.
Els habitants de regions rurals tin- .
dran encara una gamma de possibilitats més restringida donat el seu
aïllament.
4. Taxes intermèdies: la limitació freqüent de les taxes d'interès bancari
redueix encara més les opcions
proposades als estalviadors d'aquests
països.
Al costat d'aquests factors que influencien el comportament individual
del estalviadors, altres elements poden
justificar les divergències -entre països

industrialitzats i PVDE- en matèria
d'estalvi de les famílies: el creixement,
l'expansió demogràfica i el creixement de
les rendes per habitant.

PVDE I SECTOR FINANCER DE TIPUS
"CAPITALISTA" (FORMAL)
Una de les poques vies que permeten
frenar el creixement de l'endeutament
de nombrosos països d'Amèrica Llatina i d'Àfrica resideix en un creixement
significatiu de l'estalvi interior. Nombroses experiències formals poc
exitoses fins ara han sorgit aquí i allà:
creació de bancs d'estalvi específics,
obertura d'agències en zones rurals,
mesures de desregulació, etc...
Nombroses són les causes que
permeten explicar la inadequació i la
feblesa de l'estalvi als PVDE: problemes quant a la independència dels
bancs centrals en relació al poder establert, mercats financers embrionaris,
inexistència d'un sistema eficaç de
col·lecta dels recursos financers,
manca de personal indígena qualificat,
deficiència de l'administració fiscal,
desconfiança de les poblacions locals
front a instruments financers que escapen al seu control, poca diversitat
de productes oferts, taxes d'interès
feble desencoratjant l'estalvi financer
i les inversions, taxa d'inflació massa
elevada etc...
A aquestes nombroses raons afegiríem també: l'absència de flexibilitat
així com la complexitat de les institucions financeres clàssiques.
Afegirem també que motivats per
l'objectiu de maximitzar el seu benefici i de reduir els riscs, els bancs
presents als PVDE tenen tendència a
desinteressar-se del que hauria de ser

una de les seves tasques principals, el
desenvolupament dels sectors principals: l'agricultura i la petita indústria.

EXISTÈNCIA D'UN SECTOR
FINANCER ALTERNATIU
En virtud del que precedeix, és
evident que el sistema financer tradicional (formal) no és realment apte
per a satisfer les necessitats locals;
gran nombre de petits agricultors i de
petits empresaris no tindran accés així
al mercat clàssic dels crèdits. El més
freqüent, d'altra banda, és que aquests
operadors no disposin de les garanties
(sovint fora del seu abast) requerides.
Aquestes carències del sistema
financer clàssic expliquen en gran
mesura l'existència i l'èxit real d'iniciatives financeres informals encaminades a omplir les llacunes del primer.
Es pot descriure el mercat financer
informal com un mercat financer no
estructurat sobre el que les transmissions financeres s'efectuen -al marge
de les regles establertes- per intermediaris (fons comuns, canvistes,
socis capitalistes, prestamistes, grups
de proximitat diversa, societats de finançament, etc...) no acceptats i
no reconeguts per les estructures
financeres oficials.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL
SECTOR FINANCER INFORMAL
Malgrat una naturalesa i una amplitud
que varia àmpliament d'un país a un
altre, un cert nombre de trets característics generals d'aquests sistemes
poden ser identificats:
1. Aquest sector funciona al marge de
les disposicions legals que reglamenten el sector financer formal.

2. La major part dels operadors informals són actius en un segment particular del mercat, aquell que els
permet amb els seus clients una
relació de proximitat (basat en
relacions personals o de solidaritat
col·lectiva).
3. La flexibilitat de les iniciatives lligada als dos factors precedents, així
com un fàcil accés limiten de
manera significativa els intermediaris i les diferents d e s p e s e s
lligades a una operació de crèdit,
així com els riscs que falli el deutor.
Els costos que acompanyen aquestes transaccions seran així reduïts al
màxim (encara que el cost del crèdit
informal pugui ser en nombroses
ocasions més elevat que en el sector formal: prestamistes etc...)
4. Amplitud limitada de les transaccions: préstecs a curt termini,
quantitativament poc o gens importants.

FINANÇAMENTS INFORMALS
Cal considerar quatre tipus de finançament informal:
1. Préstecs directes -intermitents- per
individus o organitzacions que presenten excedents temporals de
capital.
2. Préstecs fets per individus o institucions especialitzades en base als
fons propis o de fons recol·lectats
per intermediació.
3. Préstecs emanats d'individus o
institucions que tenen una activitat
aliena al mercat dels crèdits però
que lliguen les operacions de crèdit
a d'altres efectuades en altres mercats.
4. Finançament agrupat.

Es pot fer una primera distinció entre,
d'una banda, el crèdit atorgat per
individus o institucions (grups de
persones) a d'altres entitats (individuals o intitucionals) i, d'altra banda
els crèdits atorgats dins un grup d'individus que hagin establert una organització particular.
En matèria de capitalistes, es pot
distingir entre prestamistes intermitents, q u e canvien regularment de
paper (prestamista/manllevador) i que
acorden només crèdits basats en el

seu propi capital, i els prestamistes
regulars, que són prestamistes nets de
forma regular (professionalitzats).

TIPUS D'ESTALVI INFORMAL
Distingirem també, segons l'oferta
de capital, diferents tipus d'estalvi
informal:
1. L'estalvi individual sense intermediació: dipòsits efectuats amb societats de finançament i d'inversions
informals, proposant una taxa
d'interès més elevat que els bancs
comercials.
2. Estalvi col·lectiu pel qual el grup
oficia d'intermediari. Establirem una
distinció entre l'estalvi en grup
construït sobre un fonament social
determinat i un estavi forçat (cada
membre del grup té una sèrie de
drets i obligacions respecte al grup),
i l'estalvi en base a fons comuns,
tenint aquests un fonament individual caracteritzat per un funcionament voluntari.

PERTINENÇA ECONÒMICA DEL
SECTOR INFORMAL.
Durant molt temps, les cooperatives
d'estalvi i de crèdit creades als anys
cinquanta, fonamentalment a través dels missioners, van deixar els
governs escèptics.
Alguns però han aconseguit tal èxit
-Costa d'Ivori, Nepal, Vietnam- que
l'Estat s'ha apressat a recuperar
aquestes iniciatives pel seu compte.
A la pràctica, sembla que el sector
financer alternatiu en vigor als PVDE
aconsegueix mobilitzar sumes considerables i que així contribueix
d'aquesta manera al desenvolupament
—al menys a la supevivència— de

poblacions econòmicament desfavorides. En drenar crèdits cap als manllevadors, a q u e s t sector informal
assegura la satisfacció de les necessitats de crèdit en camps importants de
l'economia.
De fet, aquest sector procura a les
e m p r e s e s de tota mida importants
fons en circulació, paliant les carències del sector formal.
Actualment, és clar que la majoria
dels PVDE no podrien passar-se sens e un sector financer informal que
ofereix un bon nombre d'avantatges a
les p o b l a c i o n s m é s d e s p r o v e ï d e s ,
generant no poc capital i estimulant el
comerç.

A més a m é s s e m b l a q u e l'eficiència - l a canalització dels capitals
cap a projectes més productius- del
sector financer informal sigui n o
només semblant, sinó superior en
n o m b r o s o s c a s o s , a la del sector
formal (en raó sobretot de la flexibilitat de les iniciatives informals).
Cal doncs, en tot cas, interpelar
activament les ONG, les institucions
financeres clàssiques, els governs i les
organitzacions internacionals.

L'existència del sector financer
informal s'acompanya tot i això, sota
la mirada de l'economista, d'un cert
nombre d'inconvenients que seria bo
de comentar aquí.
Apuntarem el fet que els capitals
generats per l'estalvi informal poden
ser, certament, importants i estimular
l'activitat econòmica, però fonamentalment a curt termini. El finançament
d'inversions a llarg termini presenta
un cert nombre de problemes.
En no estar e m m a r c a d e s legalment, aquestes iniciatives no ofereixen
c a p garantia en cas d e fracàs. La
segmentació del mercats informals del
crèdit és també un element negatiu i
la qüestió de l'eficàcia dels mercats
informals ha de ser plantejada.
Tanmateix, tot i aquests problemes
ben reals no han d'emmascarar el fet
que, en un bon nombre de casos, els
costos de les transaccions informals
son inferiors als del mercat oficial, i
s ó n fàcilment accesibles als petits
agricultors i als petits comerciants.

Pascal Gregoire Economista

DONES/NATURALESA 1
Úrsula K. LeGuin
Us oferim una breu reflexió sobre la naturalesa de les dones feta per Ursula K. LeGuin,
publicat juntament amb altres escrits de caràcter ecofeminista a "Healing the wounds:
The promise of ecofeminism "Llibre editat per Judith Plant.
En altres edicions de VIA FORA// us hem ofert altres treballs d'aquest mateix llibre.
We offer to you a short reflexion about women nature made by Ursula K. LeGuin
published jointly with other ecofeminist writings in "Healing the wounds: The promise
of ecofeminism" book edited by Judith Plant.
In other Via Fora!! editions we have offered other worksfrom the same book.
Ni presentas al vi mallogan priperson pri la naturo de la virinojfarita de Ursula K.
LeGuin kaj publikigita kune kun aliaj verkoj de ekofeminisma karaktero en 'Healing
the wounds: The promise of ecofeminism". Libro eldcmita afe judith Plant.
En aliaj numeroj de Via Fora!! nijam prezentis al vi aliajn verkojn de tiu ci sama
libro.

Allò que Freud confongué amb
absència de civilització és l'absència
de la dona en la lleialtat
a la civilització.
Lillian Smith

L'home civilitzat diu: J o sóc jo mateix,
jo sóc l'amo, la resta és l'altre, fora, a
baix, sota, subordinat. Jo posseeixo, jo
utilitzo, jo investigo, jo exploto, jo
controlo. Allò que faig és allò que cal.
Allò que vull és allò que importa. Jo
sóc el que sóc i la resta són les dones
i la naturalesa, per a utilitzar-ho com
jo cregui.
A això, la Dona Civilitzada, el 1978
replica en veu de Susan Griffin
d'aquesta manera:
Diem que no es pot veure la mort
com a cosa separada de la vida, ja sigui allò que s'ha fet, o de la manera
corn s'ha utilitzat. Diem que si es
canvia el curs d'aquest riu es canvia el
paisatge d'aquell lloc. I diem que allò

que la vida fa no es pot separar d'allò
que es considera com a sagrat, allò
que la vida sent quan es fa això, allò
que tenim com a sagrat, allò que
sentim no podem continuar fent-ho, i
diem que si el riu deixa el seu paisatge, res no hi creixerà i la muntanya
s'ensorrarà, i diem que allò que es fa
no es pot separar de la manera com es
mira i que es considera correcte, i allò
que ells fan, diem, demostra com ens
veuen.
Una vegada els arbres van ser
tallats, l'aigua va córrer
muntanya
avall i el riu era ple defang, i hi hagué
una inundació. I allò que un fa no es
pot separar del que fa un altre. I si
s'hagués vist amb més claredat, diem,
s'hauria pogut predir la seva mort. Si
els arbres haguessin crescut en el
vessant no hi hauria hagut
una
inundació. No es pot desviar el riu.
Observem com les aigües pugen i es
converteixen en cataracta, tot es converteix, diem, i una cosa
segueix
Valira; hi ha límits, diem, on tot és i on

tot canvia. Som part d'aquest moviment, diem, i el camí del riu és sagrat,
i aquest bosquet d'arbres és sagrat i
nosaltres mateixos, diem, som sagrats..
(Susan GrifFin, Dones i Naturalesa).
El que succeeix aquí és que la
naturalesa és la resposta. Això no havia succeït abans. Nosaltres que vivim
aquest moment escoltem coses que
no havíem sentit abans. Una cosa
nova esta succeint.
Filles, les dones parlen.
Arriben
a peu
des de lluny.
Les d o n e s parlen: així diu Linda
Hogan del poble Cbickasaw. Les dones parlen. Aquells que s'identifiquen
perquè no tenen res a dir, ja sigui el
silenci o el xiscle de les mones,
aquells que s'identifiquen amb la Naturalesa, que l'escolten, al revés de
l'home, que parla, aquests estan parlant. Parlen per si mateixos i per altres
que han estat callats, o fets callar o no
escoltats, els animals, els arbres, els
rius, les pedres. I el que diuen és: som
sagrats.
Escolteu: no diuen "La Naturalesa és sagrada". Perquè es malfien d'aquesta paraula, Naturalesa.

Naturalesa que no inclou humanitat,
Naturalesa que no és humana, la Naturalesa és una obra de l'home, no
una cosa real; com la major part d'allò
que l'home diu i coneix de les dones
és simple mite. On visc com a dona
és, per als homes, la naturalesa. Però
per a mi és casa meva.
Els antropòlegs Shirley i Edwin
Ardener, parlant respecte a la cultura
d'un poblet africà, varen fer un esbós
mental interessant i profitós. Varen
dibuixar dos cercles, no coincidents
completament, de manera q u e el
centre de la figura és la part més oval
de l'intercoincident i a cada banda es
troben els creixents del no-coincident.
Un dels dos cercles és l'element
dominant de la cultura, és a dir, els
homes. L'altre és l'element silenciós de
la cultura, és a dir, les dones. Elaine
Showalter explica així la figura: " Tota
consciència masculina és dintre del
cercle dominant, accessible o estructurat per la llengua". Ambdós, el
creixent que pertany només als homes
i el creixent que pertany només a les
dones, fora de l'àrea civilitzada, central i compartida del coincident, pot
ser anomenat "Naturalesa". La naturalesa dels homes és real, és on els

homes poden anar de caça, explorar
i tenir tota mena d'aventures masculines, lluny del poblet, el centre compartit que és accessible i estructurat
per la llengua. "En termes d'antropologia cultural, les dones saben com
és el creixent masculí, encara que no
l'hagin vist mai, perquè és el protagonista de la llegenda ... Però els
homes no coneixen què hi ha en la
naturalesci' és a dir, la terra de ningú,
el creixent que pertany al grup silenciós, callat, el grup dintre de la cultura que no parla, l'experiència del qual
es considera part de l'experiència
humana, és a dir, de les dones.
Els homes viuen tota la seva vida
dintre de l'àrea dominant. Quan van a
caçar óssos, en tornen amb històries
d'óssos, i tothom les escolta, són la
història de la mitologia d'aquella cultura. Per als homes la "naturalesa" és
essència, considerada com a propietat
de "l'home".
Però l'experiència de les dones
com a dones, l'experiència no compartida a m b els homes, aquella
experiència és la solitud o el desordre,
que és completament diferent, que és,
de fet, no natural als homes. Això és
el q u e la civilització ha deixat al
marge, que la cultura ha exclòs, allò
que els dominants anomenen animals,
bèsties, primitius, no desenvolupats,
no autèntics... allò que no s'ha dit, i
quan s'ha dit, no ha estat escoltat...
allò per al qual comencem a buscar
paraules, les nostres paraules, no les
seves paraules: l'experiència de les
dones. Per als homes i dones dominants, aquest és el veritable desordre.
El seu temor és antic, profund i violent. La misogínia que forma cada

aspecte de la nostra civilització és la
forma institucionalitzada del temor
masculí i l'odi contra allò que han
negat i que per tant, no p o d e n
conèixer, no poden compartir: el país
feréstec, l'ésser de les dones.
Tot el que podem fer és intentar
dir-ho, intentar explicar-ho, intentar
salvar-ho. Mireu, diem, aquesta terra
és on la teva mare va viure i on viurà
la teva filla. Aquest és el país de la
teva germana. Tu hi vas viure quan
eres nen, noi o noia, tu vas viure allà,
te n'has oblidat? Tots els nens són
feréstecs. Tu vius en un país feréstec.
Per què tens por?

(1) El juny del 1986, Gary Snyder em va
convidar a parlar en la seva classe a la
Universitat de Califòrnia a Davis, de
solitud. Li vaig dir que volia parlar una
mica sobre les dones i la solitud i vaig
llegir alguna poesia del meu llibre
Always Coming Home. "Dones/Solitud" és el que vaig dir abans d'entrar
en la lectura. Molt tendenciós i amb la
intenció d e provocar una animada
discussió.

Ursula K. LeGuin

EL GANDHISME COM A SOLUCIÓ
Ricard Colom, Comissió d'Objecció i No-Violència de la Colla
Ecologista de Castelló.
Us oferim tota una sèrie de reflexions i de consideracions sobre conceptes com, exèrcit,
pau, servei militar, objecció de consciència, insubmissió,... fetes per un col·lectiu que
viu, des de fa temps i molt d'aprop aquesta problemàtica, tot plantejant-nos una sèrie
de propostes.
We offer to you a series of reflexions and considerations about concepts as army,
peace, military service, objectors, unsubmission... made by a group that lives this
problematical very closely since years, exposing several proposals.
Niprezentas al vi serion da pripensoj kaj konsiderojpri konceptoj kiel armeo, paco,
konscienka obĵetado, nesubmetado... verkitaj de kolectivo kiu vivas de autaŭlonge kaj
de treproksime tiun ciproblemaron kaj iliprezentas al niserion da proponoj.

Amb motiu del cas Toni Roig i dels
quasi deu mil insubmissos pendents
de juí, jutjats o empresonats, la Colla
Ecologista de Castelló fa la següent
proposta especialment adreçada a
forces democràtiques i objectores:
1. La pau no és tant absència de guerres com d'injustícies i opressions,
deien Isaïes i Gandhi. La covardia i
la mentida són més destructives que
la guerra perquè la provoquen, en
tolerar el mal o aprofitar-se'n. Tot
mal acaba generant violència.
2. Els exèrcits no són eines democràtiques, perquè són usats per
mantenir els privilegis d'uns països,
classes, races, etc. sobre uns altres.
Cal recordar que ensenyen a matar?
L'ús de l'exèrcit contra el dret
democràtic a l'autodeterminació
(reconegut a l'ONU i per moltes
constitucions i que les nostres
autoritats han reclamat per als pa•lestins, Sahara, etc. és un exemple.
3. El mite de la defensa i la seguretat
dissuasòria amaga la realitat de
moltes guerres. Al cas espanyol
eixim a una guerra o guerreta cada

12 o 15 anys en el present segle.
4. L'exèrcit professional és potser una
alternativa pitjor: més car, i dóna les
armes no als ciutadans normals sinó
a mercenaris professionals, on
sempre hi haurà més psicòpates i
feixistes.
Hi ha estats com Islàndia que no
tenen exèrcit. I hi ha formes de defensa civil no-violenta com les de
Gandhi o Martin Luther King, que
els estats amaguen perquè ensenyen
a la població a ser sobirana i no
dependre de les multinacionals de
l'armamentisme.
5. El "servei" militar, a través de la
lleva obligatòria o conscripció, és
un impost en espècie que omple
l'exèrcit de carn de canó sense drets
civils, en un ambient degradant que
fomenta l'alcoholisme i altres mals.
Es un pressumpte parassitisme
social, i un segrest legalitzat.
6. La incorporació de la dona a les
FAS es un fals avanç social que sols
busca legitimitat social per al militarisme.
7. L'actual regulació de l'objecció
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ACTIVITATS REALITZADES
VIA FORA!!
Hi va haver una pararada amb la Via
Fora!! a la «la Mostra de Revistes en Català» organitzada per l'APPEC (Associació
Publicacions Periòdiques en Català). Es
va fer el 30 de Setembre, 1 i 2 d'Octubre
a la Plaça Nova de la Catedral de Barcelona. Va servir per promocionar la revista, per contactar amb les altres revistes
(n'hi havia una cinquantena) i per
conèixer personalment alguns subscriptors i subscriptores.

CENTRE DE CULTURA
Fires de tardor
L'Àngels i en Cinto, pagesos de Sant
Llorenç d'Ortons (Alt Penedès) han
muntat la parada de fruites, verdures i
altres productes biològics. Els temes que
s'han tractat han estat els següents:
Setembre: L'aigua, u n a riquesa e n
perill. Es va parlar de la gran importància de l'aigua i la poca cura que se'n té
tant a nivell individual com institucional.
Es va presentar ADAPA, una Associació

per a la Defensa de l'Aigua del Penedès
i l'Anoia.
Octubre: C u i n a r a m b el S o l vam
aprendre com es pot construir un forn
solar on s'hi pot bullir una olla de llenties o rostir una bona escalibada.
Novembre: L a c a s a s a n a . Vam
conèixer els elements que cal tenir en
compte a l'hora de buscar casa: orientació, les línies Hartman, canals d'aigua
subterranis... Els materials per a la construcció d'una casa.
Desembre: L e s llavors autòctones.
Les llavors estàn declarades Patrimoni de
la Humanitat i per tant no es pot especular a m b elles, això no es compleix
p e r q u è l'enginyeria genètica les va
transformant per adaptar els fruits a una
major resistència, a produir-los fora de
temps, a una presència segons les exigències del mercat... en detriment de les
varietats d'abres i plantes propis de cada
zona.

monocord, una arpa, un tambor de corda i diversos salteris. En Rolf estava
content de com havien anat.

Energoteràpia
S'hi va trobar el gnip un dissabte al
centre.

L'Englantina
L'Englantina, escola de pedagogia
Waldorf, hi va celebrar la festa de Nadal.

DICCIONARI MULTIÈTNIC
S'ha tingut una entrevista a m b la
Dolors Juliano i l'Equip de l'Institut Català
d'Antropologia, el projecte va semblar
molt interesant i es va proposar que es
contactés amb el «Grup Intercultural de
Rosa Sensat». Es va fer aquest contacte i
es va considerar que es podria contemplar el diccionari com un conjunt de
Manuals de Comunicació de diferents
ètnies.

OÏDA

Taller Orfeu
Es van fer dos tallers, els primers caps
de setmana de novembre i desembre.
S'hi va construir dos salteris d'arquet, un

Hem col·laborat en confeccionar
rimformatiu sobre el Sistema Electoral
que Publica aquest número del Via Fora!!

PROPERES ACTIVITATS
CENTRE DE CULTURA
A partir del mes de Gener les Fires es faràn l'últim d i u m e n g e d e mes, ja que a Vilafranca del Penedès han començat una fira de productes Biològics i Artesanals el
segon diumenge de mes. Hem hagut de cedir el dia, però pensem que així facilitarem
que hi hagi dos dies que a la comarca que es puguin comprar aquests productes.
L'últim diumenge de gener parlarem sobre una La Crisi d e la societat del benestar.
Es farà un taller Orfeu el primer cap de setmana de mes a partir de febrer.

ASSOCIACIO CULTURAL
B U T L L E T A DE SUBSCRIPCIÓ
En/Na _
Adreça
Població.
•
•
•
•
•
•

. Telèfon _
Comarca.

Em subscric a "VIA FORA!" (1.200,- pessetes/4 números)
Vull rebre el n 2
de "VIA FORA!" (350,- pessetes)
Vull col·laborar econòmicament amb ENLLÀÇ (1.000,- pessetes/trimestre)
Vull col·laborar econòmicament amb ENLLAÇ (1.500,- pessetes/trimestre)
Vull col·laborar econòmicament amb ENLLAÇ (2.000,- pessetes/trimestre)
Vull col·laborar econòmicament amb ENLLAÇ (
pessetes/trimestre)

Forma de pagament
G i r postal
Domiciliació bancària (preferentment C a i x a d'Estalvis i Pensions de Barcelona)
En efectiu (personalment)
Data
Signatura

ASSOCIACIO CULTURAL

BUTLLETA DE DOMICIUACIO BANCARIA
N o m i cognoms
Agència

Caixa/banc
Llibreta n e /c.c. n
Adreça

Població.

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

busca integrar els dissidents al règim
postfranquista i a la lleva obligatòria.
Vivim de l'herència d'una Dictadura
militar (franquisme) no transformada més que en les lleis.
8. La Prestació Social Substitutòria
(PSS) és un càstig a la dissidència i
crea en realitat treball negre, tot
debilitant el sindicalisme democràtic. Sols té la "imatge" de solució.
Però la solució real fóra una dràstica
retallada de les despeses que generen l'exèrcit i l'armamentisme i que
p a g a l'economia productiva, els
parats i la qualitat en necessitats
socials.
9. La insubmissió és la desobediència
civil de Gandhi o King aplicada a
una lluita sectorial contra les quintes, a través d'un enfrontament noviolent, directe, a la conscripció.
Malgrat la propaganda del règim, no
és solidària, però cal fer-la més
solidària i atenta a unes altres
problemàtiques socials. Ara que el
règim pretén atacar els drets civils
dels objectors (inhabilitació dels
insubmissos per a ser funcionaris),
cal donar un pas avant.

detinguts i empresonats com a
criminals, amb gran escàndol. De tal
manera traurem la gestió propagandística de la "solidaritat" de mans
del règim sense deixar de ser insubmissos, i buscarem la unitat
entre la minoria d'insubmissos i la
gran massa d'objectors.
b. Proposar a tots els moviments
"rupturistes" de l'Estat oligàrquic,
centralista i post-franquista, una via
creativa i no-violenta de democràcia
civil, especialment a moviments
ecopacifistes, d'alliberament nacional, sindicats, ciutadans, juvenils,
etc. per prevenir la visible corrupció, decadència i perills de feixisme
i d'enfrontament civil de l'actual
atrotinat model d'Estat.

10. La nostra estratègia és la noviolència i la defensa civil noviolenta, i la nostra proposta de
renovació tàctica és:

a. Trencar la divisió entre objectors
(prestacionistes-insubmissos) tot
arreplegant allò millor de cada part:
fer servei civil però sense acceptar
les manipulacions de l'Estat militarista. Es a dir, tornar al sistema dels
primers objectors, durant els primers
'70, totalment il·legals sota el
franquisme, que anaven a zones
depauperades a ajudar la gent i eren

Ricard Colom, Comissió d'Objecció i NoViolència de la Colla Ecologista de
Castelló.

TERRASSA CIUTAT JARDÍ
Eduard Masjuan
L'historiador sabadellenc Eduard Masjuan ens exposa en el següent article una anàlisi
crítica del procés d'urbanització que, a començaments de segle va sofrir la ciutat de
Terrassa en concret (però extensiu a d'altres poblacions vallesanes), de les seves
possibilitats objectives per a poder-se transformar amb un clar exemple d'urbanisme
equilibrat i integrat en el medi (Ciutat Jardí), així com del que realment succeí al
transformar-se durant el present segle en una ciutat dormitori, antítesi del concepte
Ciutat-Jardí, totfent-nos una sèrie de consideracions punyents sobre les darreres
accions i propostes urbanístiques que estan previstes realitzar properament a la
comarca del Vallès.
The historian from Sabadell, Eduard Masjuan, exposes in thefollowing article an
analysis critic of the urbanization process that at the beginning of the century suffered
the city of Terrassa concretely (but extesible to other towns in the Vallès area), its
objective possibilities for being transformed tvith a clear example of urbanization,
integrated into the element (garden city), and also about what really happenned
during this century when its transformation in a dormitory-toum, antithesis of garden
city concept. He makes a series of critic considerations concerning the last urbaistic
actions and proposals that are foreseed to realize in the Vallès area soon.
La sabadella historiisto Eduard Masjuan prezentas al ni en la jena artikolo kritikan
analizon de la urboplanada proceso kiu kotnence de la jarcento konkrete suferis la
urbo Terrassa (kaj ankaŭ aliaj orboj en la Vallès-regiono), priĝiaj objektivajeblecoj
transformiĝien klara ekzemplo de ekvilibra urboplanado integrita en la medio
(Gardenurbo), kajpri kiofakte okazis kiamĝi transformiĝis dum la nuna jercento en
tranokta urbo, antitezo de la kcmcepto Ĝardenurbo, kaj samtepe lifaras serion da
akraj konsiderojpri la lastaj urbopliianadaj agoj kajproponoj kiunj oniplanis
vernonte realigi en la Vallès-regiono.

C o m g a i r e b é totes les ciutats indus-

ciutat industrial era c o n c e p t u a t p e l s

trials del Vallès, Terrassa d e s d e prin-

urbanistes inspirats en Cerdà c o m

cipis del s e g l e X X c o m e n ç a a créixer

u n fet d e p r o g r é s i b e n e s t a r d e l tot

urbanísticament. L'expansió urbana

f a v o r a b l e p e r al d e s e n v o l u p a m e n t

g e n e r a d a per la R.O. d e 1897 d'agre-

econòmic. N'és un b o n

g a c i ó f o r ç o s a d e municipis veïns ori-

d'aquesta urbanística, molt influida pel

ginà a Terrassa l'absorció el 1904 del

p e n s a m e n t militarista i comercial,

municipi veí d e Sant Pere.

l'obertura aquells anys d e les Rambles

exemple

És el primer p a s vers la desaparició

a Terrassa. Aquest m o d e l d e ciutat d e

d ' e s p a i s naturals ( b o s c o s , torrenteres,

creixement il·limitat metropolitanista

etc.) q u e feien d e límit natural d'amb-

pensat pel d e s e n v o l u p a m e n t constant

d ó s nuclis urbans. La proposta popular

d e la indústria i les f i n a n c e s q u e e s

a Terrassa sorgeix en aquest m o m e n t

volia imposar a Terrassa é s el q u e fou

q u e é s q u a n e s v e u i m m i n e n t l'ei-

científicament q ü e s t i o n a t p e r u r b a -

x a m p l e d e la ciutat. L'eixample d e la

nistes, artistes locals, classes p o p u l a r s

etc., que estaven al corrent dels principis teòrics de l'urbanisme ecològic
que conté la Ciutat-Jardí.
Terrassa que el 1915 en plena febra industrialista comptava al voltant
de 25.000 habitants i que tan sols vint
anys després duplicà, a la vegada que
comptava amb una extraordinària
vegetació a l'interior del casc urbà i als
seus voltants, tenia totes les possibilitats per a convertir-se en una autèntiva Ciutat-Jardí integral.
La ciutat comptava amb un autèntic cinturó verd que envoltava tota la
ciutat compost al S.O. pel formidable
torrent humid i frondós de Vallparadís, actualment completament degradat, i al S.E. pel frondós bosc de Can
Aureli convertit avui en un massificat
barri de la ciutat.
El 1915 un grup d'artistes locals
com Boada i Lladó, Joaquim Vancells,
Torres García i sobretot l'arquitecte
municipal autor del projecte urbanístic "Vallparadís Parc" Josep M. Coll i
de Bacardit foren els que impulsaren
la divulgació de les modernes teories
urbano-ecològiques de la Ciutat-Jardí
per tal d'aplicar-les a Terrassa.
Aquests aviat trobaren el suport i la
col·laboració del qui en aquells moments a Catalunya era el principal difusor del nou plantejament urbanístic
de la Ciutat-Jardí, el qual a la vegada
mantenia estreta relació amb el principal teòric de l'urbanisme orgànic
(ciutat entesa com a organisme vivent)
el biòleg e s c o c è s Patrick G e d d e s
precursor de la síntesi urbano-ecològica continguda amb els seus tractats
anomenats Ciència Cívica o Integral
que aconsellen interdisciplinàriament
i metòdica el plantejament urbà

regional i integral.
Les possibilitats que reunia Terrassa
el 1915 per a convertir-se en la primera
Ciutat-Jardí completa de Catalunya, sens
dubte motivaren l'atenció i esforços de
dos dels principals difusors de la
Ciutat-Jardí com el mateix Cebrià de
Montoliu i l'arquitecte Jeroni Martorell.
La població de Terrassa així ho
mereixia donada la seva especial
sensibilitat, que aleshores al marge del
grup d'artistes citat, comptava amb
nodrides agrupacions naturistes i
obreristes com la Fraternitat Humana, publicacions com Lumen, en definitiva tot un ampli moviment cultural
popular que els anys vint conflueix en
la Mutualitat Cultural i Cooperativista. En resum, tot un moviment ciutadà d'estimació a la natura i d'estesa
convicció en l'emancipació social.
El 1915 la premsa terrasenca es fa
ressò de la problemàtica urbanística
de la ciutat. Es tractava d'evitar que els
propietaris locals de terrenys no urbanitzats d'ús comunal recolzats per
les institucions governamentals puguessin convertir Terrassa en una
pobra colònia industrial. De fet, els
primers passos ja s'havien donat. Per
un costat els boscos com Can Aureli
estaven sent contínuament tal-lats per
tal d'obtenir combustible que es venia
aleshores, a les parts bel·ligerants de
la guerra europea. D'altra banda, es
planificava oficialment la soldadura
del nucli de Terrassa amb Sant Pere
mitjançant terraplens que evitessin el
torrent de Vallparadís. Per això per a
les classes populars del que calia defugir era"...la vil quadrícula
devinguda sistema de alineament,
imitant
la pobresa del 'ensanche' d'en Cerdà,

que tant mal ha fet i està fent a Barcelona i a tot Catalunya/...)
donat
que (...)... I quan un arquitecte traça
una via viva, circular i d'amplada
ciutadana,
llavors... oh llavors, tot
l'esperit burgès, pleveu i pervingut,
blasma de lo que es bo arreu d'Europa.... "(La Sembra, 7-VIII-1915).
Precisament aquesta crítica a l'urbanisme massificador i militarista de
Cerdà a Terrassa es fa en un moment
d'una forta polèmica urbanística que
té l'origen en el projecte de l'arquitecte municipal apercebut d'expedient
disciplinari, per negar-se a executar
projectes de la Comissió d'Obres de
l'Ajuntament, Josep M. Coll i de Bacardit. Coll defensor i autor del projecte per
a la conservació del torrent i futur parc
del Torrent de Vallparadís, així com
acèrrim partidari del cinturó verd de la
ciutat, se'ns dubte havia crispat la
burgesia propietària local d'aquests
terrenys quan demanà que aquests
espais naturals passessin a la ciutat
amb la prohibició absoluta d'ésser
edificats.
Serà en aquest clima enrarit i
d'emergència que a Terrassa el mes de
juliol de 1915 es celebra l'Exposi-

ció pro Ciutat-Jardí. La Societat de
Construcció Cívica La Ciutat-Jardí de
Barcelona amb el seu secretari Cebrià
de Montoliu i l'arquitecte modernista,
entre d'altres, Jeroni Martorell abordaren els problemes urbanístics de la
localitat i exposaren en les seves respectives conferències pronunciades
en els salons de l'Agrupació Regionalista, les modernes tendències de la
urbanització amb relació als plans i
projectes de reformes urbanes d e
Terrassa especialment els de Coll i de
Bacardit i Francesc Pi de la Serra.
L'exposició Ciutat-Jardí de Terrassa
primer embrió del que havia d'ésser el
primer Museu Cívic de Catalunya (que
mai arribà a existir) o primer laboratori
de Ciència Cívica igual que el d'Edimburg de Patrick Geddes, constà de les
següents seccions:"... 1-Tarrasa, de
particular interès local, con vistas y
pianos de los proyectos de urbanización;
2-Ciudades fardines;
3-Construcción
Cívica,- 4-Habitación dividida en dos
subsecciones, destinadas
respectivamente al aspecto arquitectónico y al
higiénico social delproblema, o en otros
términos, Casas Baratas..."
(Civitas
1916 n.8).

El que en realitat es pretenia a l'Exposició era la conservació del patrimoni
natural i paisatgístic de Terrassa i així
evitar que aquest fos sacrificat per
mires partidistes quan en realitat es
tractava d'una qüestió que incumbia a
tota la ciutadania. De fet, la solució
dels urbanistes ecologistes de Terrassa
era perfectament realitzable si es té en
compte que el patrimoni natural de la
ciutat es podia salvar mitjançant el
pont, "supeditat al tot orgànic d'un
plànol pre-concebut,
que podia unir
Sant Pere amb el Passeig principal de
la ciutat, sense neces-sitat de malmetre
Vallparadís.
Hom es pot adonar que el 1915
fou un any aticial pel futur urbanístic
de Terrassa. Tot era possible, existia el
suficient nivell de consciència per
evitar l'eixample i amb ell l'especulació urbanística al mateix temps que la
salvaguarda d'una de les més importants superfícies arbrades del Vallès
Occidental. En tot cas, se sap que la
burgesia propietària local no va assistir
a cap acte de l'Exposició.
Malgrat es prengueren algunes
iniciatives, com per exemple, la de
recollir diners entre la ciutadania per
a l'adquisició del bosc de Ca n'Aureli,
etc. la proposta de Terrassa Ciutat-Jardí
fou totalment marginada. I l'única cosa
que en quedà fins avui fou la pràctica
del nociu Suburbi Ajardinat que no té
res a veure amb el plantejament urbanoecològic.
El cas de Terrassa com de Sabadell
i altres ciutats del Vallès es pot dir
actualment que sens dubte van perdre
la gran possibilitat d'esdevenir autèntiques ciutats-jardins.
El franquisme acabà per esgitar

moltes d'aquestes possibilitats. Però
tampoc s'ha d'oblidar que el postfranquisme "democràtic" de la restauració del 1976 ha estat en matèria
d'urbanisme tan anti-democràtic com
el mateix franquisme, malgrat que en
els seus inicis personalitats tan conegudes com el professor Tierno Galvàn
digueren que Sabadell o Terrassa podien després del caos urbanístic franquista esdevenir ciutats jardins.
Ben al contrari, avui la pràctica
fragmentària i parcial urbanística ha
absorbit per a la conurbació de la
Gran Barcelona el Vallès, com així ho
testimonien la desaparició d'espais
agraris, el Quart Cinturó i el futur Eix
Transversal on segones residències,
autopistes o indústries de tot tipus s'hi
confonen. Encara no ha arribat, malauradament, l'hora de l'urbanisme
ecològic a la nostra regió. Tant sols els
habitants forçosos d'aquestes ciutats,
cares i antihumanes, assistim impassibles a batalles dialèctiques absurdes
sobre ciutats mitjanes immerses en
una àrea metropolitana que a ben
segur a curt termini s'haurà de descongestionar i descentralitzar municipi a
municipi. Però ara que els virreis del
Vallès Royes i Farrés discuteixen al
voltant de quina ciutat ha d'ésser la
capital de la nostra comarca o com es
reparteixen els terrenys que separen
Sabadell de Terrassa només és un
exponent de fins a on arriba l'egoisme
capitalista que té en l'urbanisme el seu
gran negoci per excel·lència.

Eduard Masjuan

LES SOLIDARITATS DEL CERCLE
Robert Vachon
Amb motiu de l'encontre internacional Vivre avec la Terre organitzat pel Centre
Intercultural de Montreal, Robert Vachon, un dels seus organitzadors va realitzar una
serie de reflexions que, a modus de síntesi teòrica, recollien gran part de les diferents
aportacions i intervencions que es van donar.
Us uferim aquest text amb la voluntad de possibilitar una major comprenssió d'aquest
important esdeveniment, afegint-lo a altres treballs ja publicats en anteriors Via Fora!!
i atnb els que properament anirem publicant.
El present text ha estat traduït delfrancès del dossier-resum de les intervencions editat
pel mateix Centre amb motiu d'aquesta trobada internacional.
Because of the international encounter Vivre avec la Terre!! organized by the
Intercultural Center of Montreal, R. V. one of its organizators, realized series of
reflexions that a theorical synthesis, compiled the majority of the diferent contributions
and interventions given.
We offer this text to you with the intention to possibilite a best comprehension if this
important event, adding it to other studies already published in previous Via fora!! and
to the ones published in future.
This text has been translatedfrom French from extract dossier of interventions edited
by the same center because of this international encounter.
Okaze de la internancia renkontiĝo "Vivre avec la Terre" (VivLkun la Tero) kiun
organizis la Interkultura Centro de Montrealo, Robert Vachon kunorganizanto,
prezentis kelkajn pripensojn, kiuj kiel teoria sintezo montris la plejgrandan parton
la diversaj kunlaboroj kaj intervenoj tieprezentitaj.
Niproponas al mjenan tekston kun la deziro faciligi la maksimuman komprenon
tiu grava okazintajo, kiu aldomiĝas al tiujjam aperintaj en antaŭaj revuoj kaj al
kiuj estonte aperos.
La nuna teksto tradukita el la franca el la resuma dosiero de la intervenoj, eldonis
Centro mem okaze de tiu internacia rekontiĝo.
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en desenvolupament.

Cada ú, viu experiències inefables. Ara

D i g u e m q u e p e r f e r - h o , n o cal

bé, hi ha l'experiència, l'expresió d e

reduir l e s p o s i c i o n s d ' u n s a les dels

l ' e x p e r i è n c i a i la i n t e r p r e t a c i ó d e
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l'experiència. C o m p o d r í e m reduir

c o m ú , c o m u n sistema o una doctrina

l'experiència a les s e v e s expressions o

c o m u n a . L'harmonia no necessita d e

a les s e v e s interpretacions? La realitat,

la unitat malgrat les diferències, sinó

e n altres paraules, s o b r e p a s s a s e m p r e

l'harmonia en i a c a u s a d e les nostres

la idea q u e d'ella e s p o t tenir. És lliu-

diferències. Ens cal un horitzó comú,

re en relació a ella mateixa. D ' a q u í la
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importància d'obrir b é les orelles del

g u a t g e c o m ú , n o la mateixa llengua.

cor i d e l'ànima. Si h o fem, cal abor-

Cal c o m p r e n d r e q u e els mots no s o n

dar les nostres respectives e x p e r i è n -

cies amb molta humilitat i, fins i tot
diria, religiosament, és a dir, amb un
sentit del misteri irreductible de cadascú i de cada experiència en un
clima espiritual, el que jo anomenaria
la solidaritat del cercle. Crec que és
això el que l'Institut Intercultural de
Montreal ha provat de fer en convocar
aquesta assemblea d'intel·lectuals crítics, d'agents del desenvolupament, de
grups de base i de participants provinents de cultures i de posicions de
v e g a d e s radicalment diferents. Ens
han invitat, a tots, no per a sortir del
bosc i a entrar en la ciutat del sistema,
ni per a deixar la ciutat i retornar al
bosc, sinó per a entrar en la selva del
pluralisme cultural, és dir, en el
pluralisme de la veritat i de la realitat.
Ens han invitat no per a fer petits
arranjaments, adaptacions i reformes,
sinó una mutació.

MUTACIÓ
Hi ha moltes paraules per a expressar
aquesta mutació: el repte del pluralisme cultural, el repte d'acceptar el
pluralisme de la veritat i de la realitat;
vèncer la inèrcia del pensament i els
mots etc... Es podria potser expressar
així. "Un dels grans descobriments
més trasbalsadors, però alhora més
alliberadors, del nostre temps, és que
no existeixen criteris universals que
ens permetin jutjar tot el que hi ha
sota la capa del cel". "No existeix una
naturalesa humana universal" com no
existeixen nocions transculturals i
universals: c a p desenvolupament
transcultural i universal, ni alternativa transcultural i universal al desen-.
volupament. Sempre s'està en una
cultura determinada i en evolució.

La mutació és acceptar amb humilitat, coratge i audàcia que no hi ha
i no hi podria haver alternativa al
singular. No hi han alternatives. No hi
ha una resposta, sinó diverses. No hi
ha una qüestió, sino qüestions. Ningú,
ni cap cultura, o religió té la resposta,
ni, fins i tot, la pregunta. No hi ha pau
veritable més que on no hi ha vencedor ni vençut.
Reconèixer-ho, és la condició
prèvia per a entrar en la solidaritat del
cercle i en la realitat, on ningú -ni
cultura, ni religió, ni Déu, ni Home, ni
Cosmos- té l'hegemonia. És una invitació a un irreductible realisme.
Vegem que és el que pot comportar
això.

SOLIDARITATS INTERCULTURALS
Hem estat invitats, ho som sempre, a
prendre una aproximació intercultural
en relació a les qüestions fonamentals
de la vida. Això no vol dir:
• Comparar les cultures (en efecte,
són incomparables, irreductibles).
• Donar a tothom igualtat d'oportunitats de ser com nosaltres.
Sinó:
• Partir de la hipòtesi q u e potser
existeixen altres formes de viure a
l'Àfrica, a l'Àsia i a l'Amèrica autòctona, que són radicalment diferents,
que podrien ser tan vàlides com les
occidentals i igual de contemporànies, i que de vegades són alternatives. Veure-les, en altres paraules,
no com a vides a omplir, sino com
a plenituds a descobrir.
• Cessar de reduir Occident i el seu
sentit de la vida, al desenvolupament
i a la modernitat, a la democràcia, a
les seves nocions d'individu, de

propietat, d'Estat-Nació i de progrés.
Redescobrir els mites primordials
d'Occident, però sense absolutitzarlos.
• Deixar de reduir la persona a individu, comunitats a llurs associacionsorganitzacions o fins i tot a la
col·lectivitat.
• Acceptar el pluralisme cultural, és a
dir, que existeixen comunitats de
cultura africana, asiàtica, ameríndia,
occidental, amb les seves pròpies
nocions de la bona vida, de l'organització social i política, de l'educació i de la resolució de conflictes.
Deixar de provar de reduir-ho tot a
un denominador comú, a la unitat
malgrat les diferències. Cercar més
aviat l'harmonia en i a causa de les
diferències.
• Treballar conjuntament per a protegir-les i a regenerar-les, segons les
seves pròpies identitats o matrius
culturals primeres. Afavorir la igualtat d'oportunitats de ser diferents de
nosaltres.
• Formar un voluntariat de resistència:
a. A la religió universal del progrés
i a l'absolutisme cultural d'occident.

b. A l'hegemonia de qualsevol cultura o religió, sigui la que sigui,
nova o vella.
• Reconèixer que existeixen diferents
cultures de resistència que són irreductibles les unes a les altres.
• Emancipar-se i protegir-se alhora de
la megamàquina, de la estandarització, de la monetarització, de l'apropiació exclusiva, de l'Estat-Nació, de
les multinacionals, de la relació de
força com a base de les nostres
relacions mútues i de la nostra relació amb la natura.
• Fer l'aprenentatge de la reciprocitat
al nivell dels nostres valors respectius i irreductiblement diferents.
• Posar en comú les qüestions fonamentals de la vida a la llum de les
nostres savieses i coneixements
culturals repectius, sense hegemonia
de cap d'elles, tenint cura de no
imposar aquest acostament intercultural com si hagués de ser la nova
ideologia o religió que tot el món
hagués d'abraçar. Hi ha certament
avui un imperatiu intercultural i
interreligiós, però caldria no absolutilitzar-lo en un sistema o doctrina

que tothom hagués de seguir.
• Afavorir el diàleg entre el desenvolupament alternatiu i les alternatives
al desenvolupament, sense ingenuïtat en relació a la religió absoluta del
desenvolupament, i sense condemnar a priori tot el que es fa sota el
nom de desenvolupament alternatiu
o durable.

SOLIDARITAT COSMOTEÀNDRICA
Sovint tenim tendència a reduir la
Vida i la Realitat a un principi coherent universal i hegemònic: sigui Déu
0 allò Diví, sigui l'Home, el seu pensament o allò humà; sigui Cosmos, la
Natura o la Terra. Ara bé, el fet diví,
l'humà i el Cosmos són tres dimensions
constitutives de tot allò que és real. No
podria existir l'una sense l'altra. Cap
d'elles és reductible a l'altra.
La revolució de la solidaritat cosmoteàndrica consisteix en anar més
enllà de la solidaritat entre cultures/
religions/humans del Nord i del Sud,
1 entrar en solidaritat amb el Misteri
sagrat de tot allò que existeix d'una
banda i amb el Cosmos o la Terra per
l'altra.
Viure amb la Terra, no només amb
els Humans i Déu. No es pot viure
amb la Terra més que vivint el fet
humà i el fet diví. Recíprocament, no
es pot viure amb el misteri diví de la
realitat sinó es viu amb l'humà i la
terra. Els nostres teocentrismes, els
nostres antropocentrismes i els nostres
cosmocentrismes/ecologismes tendeixen tots a oblidar-ho.
Es tracta en el fons, de ser irreductibles realistes. Es tracta d'una mutació
que consisteix a despertar-se a un nou
sentit de la vida i de la realitat sencera.

CONCLUSIÓ
"Les persones són com arbres i els
grups com boscos. Quan els boscos
són formats per diferents tipus d'arbres,
els arbres enllacen les seves arrels tan
profundament que és impossible que
els vents més violents que bufen sobre
les nostres illes puguin desarrelar-los,
doncs cada arbre fortifica el seu
veí i llurs arrels són inextricablement
enllaçades.
De la mateixa manera, les persones
de les nostres illes, membres de nacions i de races provinents de totes les
parts del món, comencen a ellaçar
mutuament les seves arrels d'una forma tan sòlida que cap destorb no les
afectarà.
Així com un sol arbre isolat seria
destruït ràpidament pel primer cop de
vent violent, així és impossible
que cap persona, família o comunitat
pugui mantenir-se aillada front les
desgràcies d'aquest món".
El Cap Skidegate (Lewis Collison)
de la Nació Haïda, març de 1966.
Text suministratper
l'autor.
Els haïdes viuen al les illes Reina Carlota i
a l'illa Príncep de Gal·les, a la Colúmbia
Britànica, Canadà, separades d'Alaska pel
pas de Dixon. Al 1950 la nació Haïda
es componia de 1.286 individus. Són un
grup pertanyent a la gran família lingüística na-de-né. Podeu trobar un article
sobre aquest poble en aquest mateix VIA
FORA.'! 44. N.del T.

Robert Vachon, és fundador del Centre
Interculturel de Montreal

PARLANT A LA TERRA: EL CAMÍ DELS HAIDA
Gwaganad
Publiquem, el discurs que un cap d'una comunitat índia de la Colúmbia Britànica
(actual territori del Canadà), va realitzar davant de la Cort Suprema d'aquell estat i
que representa tota una manera de pensar, d'analitzar i d'entendre la vida i de
posicionar-se davant del diferents esdeveniments. Tota una gran i profunda lliçó.
Aquest treball ha estat traduït del llibre "Healing the wounds: The promise of
ecofeminism", editat per Judith Plant.
We publish the speech realized by an ndian leader of a community in British
Columbia (Canadian territory nowadays) before the High Court of that State and
which represents a way of thinking, analizing and understanding life and the attitude
to face different events. A great and deep lesson!
This work has been translated from the book "Healing the wounds: The promise of
ecofeminism", edited by Judith Plant.
Nipublikigas la paroladon, kiun indiana Komunumestro el la Brita Kolumbio
(nuntempe Kanada teritorio) faris antaŭ la Superega Kortumo el tiu ŝtato, kajĝi
elmontras kiompletan manieron pensi, analizi kaj kompreni la vivon kaj kiel alfronti
la malsamajn okazintafojn. Tre granda kajprofunda leciono!.
Tiu oi verko estis tradukita el la libro "Healing the wounds: The promise of
ecofeminism", eldonita «sfejudith Plant.

El vincle humà amb la terra és sovint
manifestat eloqüentmemt pels nadius.
Gwaganad de Haada Gwaii (a les Illes
Reina Carlota) comparteix amb nosaltres la seva experiència del que és
viure amb la natura. La seva declaració es va fer davant el jutge de pau
HarryMacKay (aquí anomenat Kilsli)
a la Cort Suprema de la Colúmbia
Britànica el 6 de novembre de 1985
en relació a l'aplicació per part de
Frank Beban Logging i la Western
Forest Products S.L. d'un mandat per
a impedir el tall dels camins forestals
per part dels Haida a l'illa de Lyell, a
Moresby del Sud.
Kilsli, Kilsligana, Kiljadgana, Taaxwilaas. Senyor Jutge, benvolguts
senyors i senyores, amics. Els agraeixo
aquesta oportunitat de parlar avui. Jo
podia buscar un advocat, però crec
que no hagués estat el mateix.

La meva llengua és Haida. Crec
que amb una altra persona, un advocat, que parla una altra llengua,
s'hauria deformat allò que espero que
ajudi a comprendre i sentir Kilsli.
Des del començament del temps
—he sentit això a través de les
històries orals— els Haides han habitat a les Queen Charlotte Islands.
Aquest va ser el lloc que se'ns va
donar.
Vam ser posats en aquestes illes
per tenir-ne cura.
Aproximadament fa dos-cents anys
que els estrangers arribaren a aquesta
terra. El poble Haida és molt hospitalari. La gent va arribar. Foren benvin-guts. Nosaltres ho vam compartir tot
amb ells. Ells ens van dir que potser
hi havia una manera de viure millor,
una religió diferent, educació a les
escoles. Els Haida havien triat aquest

camí. Ells eren fora de la llei. El meu
pare s'ocupava de moltes escoles a
Kokalitza, on no era permès de parlar
la llengua Haida. Era castigat si s'utilitzava. Actualment Watson Price, el
meu pare, comprèn totes les paraules
del llenguatge Haida, però no el parla.
La gent va arribar. Nosaltres vam
triar el seu camí. La seva llengua. La
seva educació. El seu culte. Estic segur, però, que no tracten bé les nostres terres. Si això segueix no quedarà
res per als meus fills i els meus néts.
Crec que els governants ens haurien de
donar l'oportunitat d'administrar la terra
de la manera com nosaltres creiem.
Hi ha altres cultures que no veuen
els arbres. Veuen el diner. S'agafa,
s'agafa i s'agafa de la terra. No és la
meva manera de pensar.
A l'illa Lyell —vull referir-me a l'illa
Lyell i Moresby del Sud— ens han colonitzat. Vull explicar per què m'interessa. És la pàtria dels meus avantpassats. Com Lily afirmà, els nostres
avantpassats són aquí encara. Aquí
vaig viure la meva infància. Cada
primavera, en arribar el març, el meu
pare i la meva mare em duien a Burnaby Narrows. Ens hi quedàvem fins
al juny. En tinc records meravellosos.
Estic agraïda als meus pares per educar-me ta la manera tradicional. Degut
a la meva part d'ésser índia vaig perdre molt temps d'escola. Però com els
podeu dir que jo si que vaig anar a
escola?
A causa d'aquesta educació, a
causa de la meva anada a l'illa Lyell,
Burnaby Narrows i per viure fora del
país faig el que estic fent respecte a la
meva cultura i al meu país.
D'aquells anys, la primera lliçó de

la meva vida que recordo és el respecte. Se'm va ensenyar a respectar la
terra. Se'm va ensenyar a respectar el
menjar que ve de la terra. Vaig
aprendre que tot té un sentit. Cada
insecte té un significat i cap d'aquestes coses s'aconsegueix fàcilment. El
menjar no es pren sense més ni més.
Aplegar el menjar —allò que puc interpretar més fàcilment— puc dir que
aplegar menjar és una experiència espiritual per a mi.
Avui som una nació en perill.
Diuen que en establir una cultura, la
llengua és molt important. Estic orgullós de dir que parlo la meva llengua,
perquè no hi ha molta gent de la meva edat que la parli.
En certa manera us puc dir, si això
continua, que la llengua va endavant.
Abans la cultura perillava molt quan
estava fora de la llei. Gairebé vam
estar a punt de desaparèixer com a
poble. La cultura ha revifat en els
darrers anys. Hi ha l'orgull de ser de
Haida, l'orgull de ser un nadiu.
L'única cosa que podem fer per mantenir aquest orgull i aquesta dignitat
com a poble és la terra. És de la terra
que traiem l'aliment, és de la terra que
traiem la nostra força. Del mar traiem
la nostra energia. Aquesta terra de
Lyell Island es deforesta perquè volen
deforestar-la, i ho continuaran fent.
Ho hem observat durant molts anys.
He llegit testimonis que els nostres
avantpassats van lluitar el 1913- Ha
estat una lluita continua. Però ningú
no ens escolta realment. Al principi
van dir que no volien cleforestar Lyell
Island però ara volen tirar endavant.
Sóc aquí avui perquè molt aviat estarem lluitant per la fusta. Quan Frank

Beban i el seu equip arriben, hi ha
troncs abandonats a Lyell Island i busquen un lloc per portar-los. Nosaltres,
el poble Haida, continuarem a l'illa.
No vull que els meus fills i els meus
futurs descendents heretin troncs. Ells
diuen "No us amoïneu, tornarem a
plantar arbres. Espereu el segon creixement. Serà justament com abans".
Vaig viatjar molt per tota l'illa amb la
meva família. Vaig veure moltes
coses. Aquell estiu vaig veure el segon
creixement i vaig patir molt. Als vint
anys havia vist un segon creixement a
Salt Lagoon. Estaven plantats tan a la
vora els uns dels altres que els arbres
no podien créixer. Eren petits i la llum
no els arribava. No podien créixer. Tu
podies veure i sentir que no podien
créixer. Per això, no tinc massa esperança quan sento parlar d'un segon
creixement.
Vull parlar ara d'una altra part
important de la meva vida, com a
arreplegadora d'aliment. És la meva

tasca, el meu propòsit, assegurar-me
d'aplegar una certa quantitat d'aliments per al meu marit i els meus fills
i ho vull compartir amb vosaltres.
D'això, se'n diu gkow. És a dir quan
les arengades ponen els ous en el
varec (mena d'algues). A la primavera
les arengades arriben i ponen els ous
en el varec. Durant molts anys els he
estat recollint i guardant-los per a
l'hivern. Però fins ara no sabia per
què és espiritual aplegar aliments.
És un fet espiritual. No passa cada
any. No se'n pot estar segur. No ho
podem tenir assegurat, perquè tot ha
de ser perfecte en el medi ambient. El
clima ha de ser perfecte, la temperatura de l'aigua, el varec ha d'estar a
punt i l'arengada ha de pondre els
ous.
Però vull comunicar-vos què succeeix en el meu esperit, en el meu
cos, quan arriba febrer. Crec que és
un fet important. Això és el que com
a Haida em fa diferent de vosaltres,

Kilsli. El meu cos sent que és temps
d'ovular. Succeeix al febrer. Estic desitjosa de ser al mar. Constantment
escodrinyo l'horitzó al voltant de l'illa
on l'arengada pon els ous. El meu cos
està preparat.
Finalment arriba el dia que ponen
els ous. L'aigua es torna de color de
llet. Se suposa que parlo per mi mateixa, però comparteixo aquesta experiència amb tots els amics, amb totes
les amigues, que experimentem juntes
aquest meravellós sentiment el dia
que succeeix, aquesta emoció, la satisfacció que l'arengada veritablement
ha vingut aquest any. I un no se sent
completament bé fins que no és a
l'oceà amb les mans a l'aigua replegant el varec, els ous en el varec i
llavors el cos se sent bé. El cicle és
complet.
I no és completament perfecte fins
que menges els primers ous que les
arengades han post en el varec. No sé
com dir-ho, però el cos gairebé es
complau d'aquest primer aliment. Se
sent bé. Si escoltes el cos et diu moltes coses. Si hi ha alguna cosa dolenta, el cos se'n ressent. Si hi ha alguna
cosa bona, el cos se n'adona. El mateix esperit se n'adona. Per sentir-me
bé necessito l'aliment adequat de la
meva terra. També cal que el prepari
jo mateixa. He d'aplegar-lo jo mateixa.
El mateix és respecte al peix, el peix
que apleguem per a l'hivern. Però jo
volia, en donar més detalls de
l'arreplegament del varec, donar-vos
una idea de com se sent un Haida en
arreplegar l'aliment.
Així vull remarcar que és la terra la
que ens ajuda a mantenir la nostra
cultura. És una part important de la

nostra cultura. Sense aquesta terra,
dubto molt del futur de la nació Haida. Com he dit abans, no vull que els
meus fills heretin troncs. Vull que els
meus fills i els meus néts creixin amb
orgull i dignitat com a membres de la
nació Haida. Temo que si perdem
aquesta terra, podem perdre la dignitat i l'orgull de ser un Haida. Sense
això no hi ha camí, jo crec, que poguem seguir amb orgull i dignitat. Em
sento molt forta, però em deprimeixo
en expressar la meva preocupació respecte als meus fills i als meus néts.
Avui, si aquesta imposició va endavant i la deforestació continua. Hi
ha una dita que diu "Dur-los a la
platja", però llavors què? Q u è i qui
quedarà? No podem anar enlloc més.
Estudio molt sobre la història dels
meus germans del continent, de les
Planures índies nord-americanes. Ells
van anar amunt i avall, perquè van ser
obligats. Van anar al nord, al sud, a
l'est, a l'oest, van retrocedir a les
muntanyes una vegada i altra. Nosaltres com a poble Haida no p o d e m
anar mai més cap a l'oest. Tot el que
podem fer és anar cap a l'oceà. Així
donçs quan s'hagi acabat, s'hagi fet
l'explotació forestal i quedin els
troncs, els repobladors hauran marxat
i nosaltres serem allà, com hem fet
des del principi dels temps. Abandonats sense treball.
De nou us dono les gràcies, Kilsli,
per aquesta oportunitat per parlar i
donar a conèixer la meva cultura.
Moltes gràcies.

Gwaganad

MARIA-MERCÈ MARÇAL.
La passió segons Renée Vivien.
Columna - Proa,
Barcelona,1994. Columna
243 pàgines
«Premi Carlemany de
Novel·la», 1994

Renée Vivien és el pseudònim d e
Pauline Mary Tarn (Londres, 1877París, 1909). Va ésser la primera poeta
després de Safo que ha cantat obertament l'amor per una altra dona. La
passió s'expressa com a Emoció, via/
vida, turment i salvació. La novel·la
inclou qui la llegeix o rellegeix. La
lectura no necessàriament s'ha de fer
en la seqüència del volum. El formen
tot de fragments autònoms, facetes
alhora desiguals i harmonioses. No es
contradiuen, s'imbriquen lleument a
través de motius com ara les violetes
que ofereixen el miratge de lligar el
conjunt. Diferents veus composen el
collage.

Al començament de la novel·la,
Amédée, burgès lletraferit sacrificat a
la contenció, ens proporciona el relat
i la mirada obligadament limitats de
l'observador ocult. Són abundants les
intervencions de la guionista cinematogràfica Sara T., contemporània als
lectors i a les lectores, i les de l'arqueòleg Salomon Reinach, que als
anys 20 recollí un llegat que estarà
dipositat i blindat fins a l'any 2000 a la
Biblioteca Nacional de París. Hi ha
més veus. La cambrera de Pauline ens
recorda les afables minyones d e
Shakespeare amb els seus parlaments
incontinents. Hi ha el diàleg còmic de
les cortesanes de Pigalle. Hi ha la
princesa estambulina, Kerimée, que
ens reflecteix —miratge, mirall,
miracle— una altra visió de Pauline/
Renée.
A diferents cruïlles de la narració
es plantegen ambivalències i equivalències entre les enamorades i amb
l'amor, i al mateix temps, cada mot
marçalí designa quelcom únic i comú
però irrepetible o innombrat. La traducció d'alguns versos de R. Vivien
intercalats al llarg de la novel·la i a la
monòdia que la tanca, ens permeten
accedir a la versió privilegiada d'una
obra inèdita al nostre país.

M.-R.D.S.

CONVERSA AMB PETER BERG I JUDY GOLDHAFT.
De tant en tant ens visiten a Barcelona, persones i/o grups internacionals que vénen a
conèixer i a donar conèixer els seus projectes i opinions. No és la primera vegada, ni
sens dubte l'última, que les pàgines de VIA FORA!! es posen a la seva disposició per tal
d'afavorir aquest mutu coneixement, aquest intercanvi d'opinions, vivències i creences.
Aquesta darrera tardor ens han visitat en Peter Berg i Judy Goldhaft. Són membres
fundadors de Planet Drum, fundació americana que porta una intensa activitat a la
badia de San Francisco. Conceptes com biodiversitat, sostenibilitat... són claus per
entendre la trajectòria i l'aportació conceptual i concreta d'aquests dos companys.
Doncs bé, de tot això i una mica més vam estar parlant en un intens i alhora distés
dinar de tardor, un resum del qual us l'oferim en la següent entrevista.
From time to time Barcelona is visited by people and/or international groups wich
come to know projects and opinions and to make known theirs. It is not thefirst time
and not the last one of course, thatV i a f o r a ! !pages are to their disposal to favour this
mutual knowledge, this interchange of opinions, experiences and believes.
Last autumn Peter Berg and Judy Goldhaft visited us. They are founder members of
Planet Drum, foundation that carries out an intense activity at San Francisco Bay.
Concepts like Biodiversity, support... are keys to understand the conceptual and
concrete trajectory and contribution of these two companions.
Concerning all of this and something else, we have been talking about during an
intense and relaxed autumn lunch which resume we offer to you in next interview.
De tempo al tempo vizitas Barcelonon homoj kaj grupoj internaciaj, kiuj venas por
koni kaj diskonigi siajnprojecktojn kaj opiniojo. Estas ne la unua fojo verŝajne ne estos
la lasta ke Via fora!! disponigas siajn paĝojn porplifaciligi ci tiun reciprokan interkonon, ci tiun interŝanĝon de opinioj, spertoj kaj kredoj.
Lastaŭtune vizitis nin Peter Berg kajjudy Goldhaft. Ili estas fondomembroj de Plant
Drum, usona fondaĵo kiu ege aktivas en la San Francisco-golfo. Konceptoj kiel biodiverseco, subtenebleco... estas ŝlosilajpor kompreni la agadlinion kaj la kontribuon
konceptan kaj konkretan de tiuj ci du gekolegoj.
Pri tio ti etpli ni interparolis dum intensa kaj samtempe malstreĉa aŭtuna tagmanĝo, kies resumon niprezentas al vi en ti-sekva intervjuo.
El b i o r e g i o n a l i s m e , é s u n
conceptes claus que defineixen la

d e l s1972 i el q u e va q u e d a clar és q u e allò
q u e l'ONU e s t a v a n e g o c i a n t e r e n e l s

v o s t r a a p o r t a c i ó c o n c e p t u a l i in-

interessos dels estats-nació,

tel·lectual. C o m s'inicia

q u e n o r e d u n d a v a e n b e n e f i c i d e la

aquest

humanitat q u e viu e n el p l a n e t a . Hi

procés de concreció?

Peter Berg. V a m fundar la
Drum

Foundation

però

Planet

havia molts g r u p s q u e v a n assistir-hi,

l'any 1973 p e r q u è

p e r q u è la t r o b a d a f o u a n o m e n a d a

sentíem la necessitat q u e hi hagués u n

'Conferència

sobre el Medi

Ambient»,

f ò r u m o n la g e n t p o g u é s d e b a t r e la

p e r ò d e fet v a n anar-hi p e r fer sentir

p e r s p e c t i v a d e c o m p o d i a v i u r e la

la s e v a veu e n alguna d e les s e s s i o n s

humanitat e n el planeta. N o creia q u e

d e la C o n f e r è n c i a ; e m s e m b l a q u e

l'ONU p o g u é s representar a q u e s t fò-

havia al m e n y s 10.000 p e r s o n e s a m b

rum. Vaig anar a la Conferència s o b r e

problemes diferents, nadius americans,

m e d i ambient, a Stockholm, Suècia el

j a p o n e s o s víctimes d e l'enverinament

per mercuri, rebels separatistes,... tota
mena de gent. A tots ells els vaig denominar 'planetariat' (habitants del
planeta), com el proletariat, és a dir
gent que tenen alguna cosa a dir. No
va haver cap mena de fòrum per a
aquesta gent, així que vam decidir
iniciar la creació d'una fundació que
esbrinés com es podia relacionar la
gent entre elles i amb la biosfera planetària, amb la vida del planeta. I vam
començar a pensar en el concepte de
bioregió. Tothom viu en una bioregió
o altra. Aquestes àrees naturals vénen
determinades per l'ecologia: relleus,
conques hidrogràfiques, plantes i
animals nadius, clima, sòl,... combinacions úniques d'aquests factors,
àrees úniques que hi ha arreu, formant part de la biosfera. Cada bioregió forma part de la biosfera. Així
doncs hi ha un espai per a tothom,
tant se val on es visqui. J o visc a la
meva bioregió, vosaltres, a la vostra.
Ara p o d e m parlar amb mutualisme
sobre tota la biosfera. Si salvem la
bioregió, podrem salvar la biosfera. A
Amèrica hi ha una expressió: tu pots
salvar el conjunt, salvant les parts, de
manera que salvant les bioregions,
salvarem la biosfera.

A l'iniciar l'associació bioregional
nordamericana m'agradaria que s'iniciés també una associació bioregional
europea, perquè hi ha gent d'Itàlia,
d'Alemanya, d'Anglaterra i de Catalunya, que hi podrien ser membres.

En els darrers vint anys s'ha iniciat
un moviment al voltant d'aquest
concepte; hi ha gent a Nordamèrica,
Sudamèrica, Europa, Austràlia, que
segueix el concepte bioregional, i han
format grups i divulgat publicacions,
anant des d'una publicació anomenada Habitat per la gent de la
bioregió WRRA, a Austràlia, fins a
Alternativa Verda a Catalunya (que és
bioregionalista i ecologista). En aquest
moment jo diria que existeixen dos-

Q u i n é s el m o t i u d e l a v o s t r a
visita a Catalunya?
Peter B e r g . Bé, hi ha diferents
motius. Un és que el missatge bioregional pot ser escoltat per més gent.
Catalunya em sembla molt receptiva a
aquesta idea i explicaré per què de
seguida. Un altre, és que vàrem ser
invitats per Alternativa Verda per
ajudar a fer créixer la consciència de
la perspectiva bioregional respecte als
conceptes alternatius del desenvolu-

cents cinquanta grups i publicacions
dins d'aquest moviment. Hi ha hagut
sis trobades bioregionals nordamericanes de gent d'arreu de Nordamèrica.
Endegarem una aliança bioregional americana —crec que vosaltres
utilitzeu el nom d'associació— Associació Nordamericana Bioregional,
que sigui coneguda en un sentit popular i que inclourà gent de Canadà,
USA i Mèxic i crec que molta gent
s'unirà a aquesta associació, perquè
en aquest moment el concepte bioregional és interessant no només per a
la gent amb un tipus de vida alternatiu, sinó també a aquelles persones
que estan relacionades amb les energies alternatives, amb la permacultura
(agricultura permanent), el descentralisme... D'altra banda, crec que les
ciutats han de formar part d'una bioregió i aquest és possiblement el
proper pas: la connexió del moviment
de ciutats verdes amb el moviment
bioregional.

pament polític i social, així com a
expressió de diferencies culturals.
Crec que Catalunya hi està en
bona disposició, ja que penso que les
velles nacions, les nacions culturals
d'Europa resorgiran en un futur i ho
podrien fer com a identitats ecològiques, i també com a identitats culturals i això és veritablement bioregional. Catalunya és molt natural com a
lloc de cultura bioregional: és distinta
culturalment, és distinta ecològicament i es podria desenvolupar en un
futur com a àrea bioregional, àrea
post-industrial. Podria liderar el camí
en termes de cultura post-industrial.
Això és el que li desitjo.
J u d y Goldhaft. Perquè Catalunya
és un lloc meravellós, on no hi ha tan
sols una cultura i una llengua pròpia,
sinó també em sembla que, com a
mínim, hi ha un cert grau de control.
L'art per a J u d y Goldhaft és u n a
eina d e conscienciació bioregional...

J u d y Goldhaft. Quan estic implicada en fer una producció artística
tracto d'emprar el teatre i la dansa per
educar la gent tant sobre els problemes ecològics com també sobre la
bioregió on jo visc. Vaig fer una representació rellevant de la gent que apareixia en les històries del poble indígena del nord de Califòrnia, la qual
incloïa molta informació de com la
gent sempre hi havia viscut tradicionalment i com havia interaccionat
amb altres espècies. Actualment en
faig una sobre l'aigua, perquè l'aigua
és fonamental per a qualsevol bioregió, i la gent tendeix a ser menys
conscient de quant important és
l'aigua per a l'espècie humana que viu
al planeta, quan bàsica és per a nosaltres. També a l'oest dels Estats
Units l'aigua ha esdevingut una qüestió política; no hi ha aigua suficient,
no es posa atenció en la manera com
s'utilitza. A molts llocs l'assignació

d'aigua d e p a s s a la q u e hi ha, així
doncs ha esdevingut gairebé un camp
de batalla polític tan pel que fa al com
aconseguir-ne com respecte a la seva
puresa.
El c o n c e p t e d e b i o r e g i o n a l i s m e v a s e r c r e a t p e r l a Planet
Drum. Q u i n h a e s t a t l ' i m p a c t e
d'aquest nou concepte ?
Peter B e r g . El concepte de bioregionalisme serà, en el futur, la base
planificadora i desenvolupadora d e
les àrees rurals d'arreu de Nordamèrica. No hi tinc cap dubte. La raó
és tan clara q u e els problemes d e
recursos han de ser resolts de manera
sostenible, no hi ha cap altra formulació més per resoldre'ls. Tinc el
convenciment que aquest és el camí
cap on aniran les zones rurals. Hi ha
grups informals que ja tenen el control
de la zona on viuen sobre la base de
valls, especialment a les zones que
s'anomenen desincorporades, és a dir
que no són ciutats, zones governades
pel comtat —country—, tenint la gent

d'aquestes zones un nivell molt alt
d'autocontrol. En aquestes zones el bioregionalisme ha reeixit de manera
especial, ja que els tres objectius són
bioregionals: restaurar i mantenir els sistemes naturals, és a dir rius, plantes i
animals nadius, etc.; trobar maneres sostenibles per cobrir les necessitats bàsiques
humanes: aliments, aigua, energia,
materials, jo inclouria també cultura i
educació; i defensar el donar un suport al
treball d'esdevenir nadiu del lloc on es
viu, que tant pot ser en forma de reivindicació política, com també una manera
de fer proactiva, de crear models i activitats que la majoria de bioregionalistes
duen a terme.
J u d y G o l d h a f t . T a m b é hi ha
molta gent que no utilitza la paraula
bioregió, però que fa aquesta mena
de treballs. La regeneració ecològica
ha esdevingut una manera d e viure
ecològica, és una nova manera de fer
que la gent practica i q u e e s reconèixer que la major part dels ecosistemes ja han estat danyats i que s'han
de fer coses per recuperar-los.
Q u i n a és la darrera experiència i/o concepte que heu desenvolupat?
P e t e r B e r g . El més n o u s'anomena restoration ecology" (regeneració/restauració ecològica). Això vol
dir tornar a posar ecosistemes silvestres a on ja havien existit o també se'n
diuen estudis naturals bioregionals, o
estudis bioregionals, c o m p o d e u
suposar. En definitiva, el bioregionalisme comença abans que la restauració ecològica es desenvolupés com a
matèria, de manera que tota la gent
que fa restauració ecològica són bioregionalistes per naturalesa. El camp

no és un problema per a mi, el problema són les ciutats. Q u è feu a la
ciutat? El 75% de la gent a Europa,
Nordamèrica i Sudamèrica viuen a
ciutats segons el Worldwatch Institute.
En el futur es concentrarà encara més
gent a les ciutats. De fet estem esdevenint per primer cop en la història
de la nostra espècie, una espècie urbana. A l'any 2000 arreu del planeta el
50% o més de la gent podran viure a
les ciutats. Homo sapiens urbanis, és
una nova espècie, la gent s'adona que
la paraula 'ciutat' no aporta res.
Bé, si més del 50% dels habitants
del planeta viuen en ciutats aquesta ja
no pot ser més l'actitut, perquè no hi
haurà gent al camp per alimentar la
gent de la ciutat. Aquesta s'ha d'autoabastir. Perquè, la gent de la ciutat
ha de sobreviure per si mateixa.
Pel q u e f a a l'ecologisme, c o m
h a impactat aquest concepte de
bioregionalisme?
J u d y G o l d h a f t . La gent dels anys
30, 40 i 50 que es deien ambientalistes,
reaccionàvem davant dels problemes,
quan es presentaven. Jo diria que en
els darrers cinc anys, com a mínim,
s'està començant a veure les coses en
un sentit més global, com un tot.
Peter B e r g . Cal tenir en compte
que l'ambientalisme era un agent de
la societat industrial. L'ambientalisme
considera la gent com fora de la naturalesa, és a dir, la gent dins de les
màquines i la naturalesa fora de la
humanitat, però aquesta naturalesa
hauria de ser encoratjada, preservada,
però sense que la gent en formi part.
El punt de vista ecològic és que la
gent no solament forma part de la
natura sinó que ni tan sols pot con-

trolar. En altres paraules, la biosfera
conté animals humans juntament amb
les plantes i altres animals i nosaltres
esperem coexistir amb ells. Hem de
ser interdepenclents en el nostre
pensament, interdependents més que
independents de la naturalesa. Per
tant, el concepte ecològic és diferent
del concepte ambiental, bioregionalisme és un concepte ecològic, de
manera que el podem anomenar postambiental.
Com té en compte el bioregionalisme el fet intercultural, la problemàtica de relació entre cultures?
Peter Berg. Us pot sorprendre
sentir això: segons el meu punt de
vista, la gent que viu ara en llocs amb
consciència industrial no és diferent
dels migrants; és igualment desconeixedora del lloc on viu. La consciència
industrial ignora d'on ve, d'on ve
l'aigua, el menjar, què passa respecte
al sòl, a l'aire, a les plantes, als animals nadius; i el migrant n'és també
ignorant de totes aquestes coses,
perquè desconeix el lloc on és, acaba
d'arribar-hi. J o crec que tots dos ho
han d'aprendre. La visió bioregionalista és multicultural, no importa quin
sigui el seu color, quina sigui la seva
raça, fins i tot quines festes vol celebrar o, la seva religió. El que importa
és que hem d'estar d'acord que el lloc
on vivim acomboia tota la nostra vida,
el lloc mateix, la vida del lloc és el
suport de la nostra vida.
L'antiga cultura tradicional ha
desaparegut, només en queden algunes parts: alguns aliments, algunes
cançons, algunes maneres de viure,
però la "fàbrica" de l'antiga cultura ha
estat destruïda per l'industrialisme, ha

desaparegut. Tanmateix no podem
tornar enrera. Tot el que podem fer
ara per ara és desenvolupar una nova
cultura, que sigui una cultura indígena. El migrant pot formar-ne part i la
persona de l'era industrial també en el
marc d'un sistema postindustrial,
ecològic, planetari, compartint la
bioregió a l'ensems d'una nova cultura bioregional regeneradora, aprenent a rehabitar el lloc on es viu.
Avui he parlat a la universitat i els
estudiants s'adonen que són catalans i
no espanyols. Vosaltres rieu amb seguretat i això no és gens corrent. A
USA això ho fan els indígenes bopis,
navajos...
A Catalunya estem especialm e n t sensibilitzats p e r l a qüestió
nació-estat. Q u i n a é s l a vostra ref l e x i ó en aquest tema?
Peter Berg. A la manera moderna
la nació-estat es va desenvolupar dos
segles abans de l'era industrial.. J o
crec que el primer exemple de la
moderna nació-estat va ser Espanya.
Q u a n el govern de Castella unificà
Espanya per tal de subjugar el País
Basc, Catalunya, València... arreu, es
va formar un estat que va ser un repte per a la resta d'Europa. Per exemple Anglaterra ve esdevenir una nacióestat es resposta al que havia fet Espanya, no perquè Anglaterra anés pel
davant d'Espanya. Ells estaven reaccionant contra aquest fenomen, i Espanya en tant que nació-estat va esdevir molt poderosa. Estic pensant en
la invasió dels Països Baixos, Espanya
invadint els Països Baixos inimaginable avui. Avui això sembla una atzagaiada, però llavors va esfereir Europa.
Una altra cosa que va succeir va

ser el descobriment del nou món. El
descobriment del nou món i el sorgiment del modern estat nació van
ocórrer simultàniament. El poder
d'Espanya era l'or de Mèxic, la plata
de Bolívia, ve't ací el poder. Heus ací
el que va fer tan poderosa a Espanya.
Qualsevol altre poder europeu va seguir aquest model. I així funcionava:
subjugant la gent del propi país,
subjugant la gent del territori, entorn
seu edificant l'estat-nació i anant a
fora a subjugar part del planeta que
no havia estat 'descobert' encara. Espanya s'apoderà de Sudamèrica i un
bon troç de Nordamèrica; Portugal
s'apoderà del Brasil; Anglaterra
s'apoderà de part del Canadà; França
s'apoderà d'una altra part del Canadà;
tots van fer igual. França subjuga la
Bretanya, l'Aquitània, l'Alsàcia, el Jura
a Suïssa, i també la Normandia; forma
l'estat modern i s'en va anar fora i
s'apoderà d'un troç del Canadà, al bell
mig de Nordamèrica. Les nacions-estat
s'identificaven amb part del planeta, el
món van esdevenir conegut a través
de les colònies de les nacions-estats.
Posteriorment va néixer l'industrialisme. El filòsof americà Lewis
Mumford va dir que la industrialització va començar amb el primer pont
de ferro a Manchester, Anglaterra. El
primer pont que es va fer sobre un riu
que era de ferro, completament de
ferro; això va ser el començament de
l'era industrial. Era el 1650.
Així d o n c s l ' i n d u s t r i a l i s m e v a
e s d e v e n i r el m e c a n i s m e pel q u a l
les nacions-estat subjuguen els
s e u s pobles i les seves colònies.
Peter Berg. Aquesta és la qüestió.
Arriba el segle XX amb tots els altres

descobriments que tenen a veure bàsicament amb la teoria de la relativitat
Totes les ciències físiques s'utilitzent al
servei de les nacions-estat per exercir
el poder sobre les colònies i la seva
pròpia gent. L'industrialisme s'ha fusionat completament amb les nacionsestat. A la nostra època jo puc parlar
així perquè es poden veure els resultats. Tot el gènere humà, arreu del
planeta, pot veure els resultats d'això:
que es que l'industrialisme és una
tècnica q u e ha anat massa lluny i
subjuga a la vegada a la gent i a la
natura. L'industrialisme i la nació-estat
tots junts subjuguen la naturalesa i la
gent; aquesta és la meva resposta a la
vostra pregunta sobre que penso de
l'estat-nació.
Hi ha un paral·lelisme entre la
subjugació del nou món i la subjugació de les cultures d'Europa, és a dir
de les nacions. Així doncs, si anem
cap a un futur planetari ecològic

postindustrial, ha d'haver-hi una
fórmula política diferent de la de
nacions-estat. Esperem que aquesta
procedeixi de models ecològics.
Podria anomenar quatre principis que
són veritat en qualsevol sistema ecològic i que haurien de ser-ho en un
sistema polític a escala humana.
Aquests són els quatre principis dels
sistemes ecològics que han d'esdevenir principis dels sistemes polítics, a
saber:
•

interdependència.

• estabilitat a llarg termini.
• diversitat.
• autoregulació.
Q u è creiu s o b r e la d a r r e r a etap a d e l'Industrialisme, é s a dir d e
la revolució d e la informació?
Peter Berg. J o faig una distinció
entre biosfera planetària i globalisme.
Per a mi global vol dir estratègic. Per
exemple, en les comunicacions globals tothom no parla a tothom. Algú

parla a tothom i això és comunicació
global. En altres paraules, tot el planeta escolta, però el planeta no parla.
La biosfera planetària és interdependent. Cada part és tan important com
l'altra. Les illes de la Polinèsia són tan
importants com Catalunya. Nova York
no és més important que Xicago.
Cada part té el mateix valor en una
relació interdependent, tothom es relaciona, tothom necessita de l'altre,
tothom complau l'altre, és a dir que
allò que passa en el planeta és diferent d'allò que passa en la globalitat.
La globalitat és estratègica, el planeta
és interdependent. L'últim aspecte de
l'era industrial, que jo anomenaria
l'era industrial tardana, és, segons el
meu punt de vista, el pànic, la catàstrofe. El tamany i escala del dany que
s'ha fet és enorme. Cada nou desastre
ecològic és més gran que l'anterior:
Txernòbilva. ser pitjor que el de Three
Milè Island, el vesament de petroli al
Golf Pèrsic va ser pitjor que Prince
Williams-, van augmentant i continuaran augmentant; us he de dir que
penso que el proper accident nuclear
serà més catastròfic que el de Txernòbil, sigui on sigui.
Crec que vivim uns temps caòtics
on els canvis van molt de pressa i els
danys són molts grans. Espero que
tracteu de mantenir un cert equilibri
sobre els fets més grans, enlloc d'intentar controlar els més petits. El més
petits són ara molt importants.
Controlar, per mantenir i intentar
tornar a tenir la sostenibilitat dels llocs
on vivim és probablement l'acte polític més important, que pot fer
cadascú. Un poeta a Nordamèrica de
la bioregió Shasta, anomenat Gary

Snyder va dir-me que potser l'acte
polític més important i radical que es
pot fer avui és no moure's; continuar
vivint en el mateix lloc. La gent a Europa tendeix a dir que els problemes
es poden resoldre al més alt nivell:
"deixem que les NU diguin què hem de
fer, el poder gris resoldrà aquest problema per nosaltres. No crec pas que
resolgui aquest ni altres problemes.
Però, c o m e s pot concretat tot
això?
Peter Berg. Les ciutats no són tan
grans com els estats. Si podeu controlar la política sobre els recursos
utilitzats i els seus residus, haureu fet
molt per ajudar a salvar la biosfera
planetària. Si cada municipi té lleis i
metologia raonables per reduir el
consum de recursos i l'eliminació de
residus: aigües negres, escombraries,
residus industrials i verins químics,
llavors tindrem una reducció de tota la
polució del planeta, ja que aturarem la
polució a les ciutats. J o crec en el resorgiment de l'autocontrol local propi,
de l'autogovern local propi.
Expliqueu-nos a l g u n a c o s a sob r e el v o s t r e treball pràctic a S a n
Francisco. Heu afirmat, q u e l'acte
m é s progressista, és r o m a n d r e e n
el m a t e i x lloc, p e r ò q u è f e u e n
concret a l'àrea d e S a n Francisco?
Peter Berg. Vàrem cridar grups i
gent de nou àrees .diferents de possibles canvis per anar cap a la sostenibilitat de les ciutats i hem fet trobades
des de fa 8 anys i vam aplegar les
millors idees de planificació que la
gent tenia per a les ciutats. Hem recollit tot això en un llibre anomenat El
programa de la ciutat verda per a
l'àrea de la badia de San Francisco i

més enllà. Aquest llibre s'ha fet molt
popular entre les persones del govern
de la ciutat i també entre els mestres.
La nostra fita era obrir un centre de
ciutat verda on es poguessin dur a
terme tota mena d'activitats per a la
sostenibilitat. Però mai no hem aconseguit suficients diners per a financiarlo, així que vam començar a treballar
des de les oficines, amb el meu telèfon
i creant una xarxa de grups que treballessin per la sostenibilitat urbana.
Aquesta xarxa inclou gent vinculada amb alternatives de transport,
petits grups de negoci: horticultura
urbana, fauna silvestre urbana, hàbitat, etc... es a dir: tota mena de grups.
I vàrem fer-ho públicament de manera que tots formessin part de la
xarxa. I si algú vol fer treball voluntari
o vol ajudar de qualsevol forma per
fer de la ciutat un lloc millor, ens telefona i el posem en contacte amb els
grups que treballen en cada tema.
Tenim uns 250 grups; un calendari que surt cada dos mesos i que
també inclou articles, com per exemple sobre transport alternatiu, una
coalició de grups a favor de la bicicleta com a mitjà de transport i sobre
nous tipus de tecnologia bàsica de la
bicicleta que s'estan desenvolupant.
També hem establert un taller de
dia, en què, al matí un grup de gent
es reuneix i parla sobre com aplicar
l'ecologia a la ciutat i a la tarda, fan
alguna feina concreta per millorar alguna zona com ara, replantar, netejar
el llit d'un riu, instal·lar un hort urbà a
la terrassa d'un edifici de pisos...
També fem tasques similars a les escoles, amb la mainada: un dia es fa treball
educatiu, i el segon dia es fa un projecte

que quedi a l'escola. Per exemple: realitzem un projecte de reciclatge; recollim
molta informació respecte als residus i el
reciclatge, fent el reciclatge a l'escola, de
manera que el nen recorda contínuament
el projecte.
Per acabar. Voldríeu a f e g i r alg u n a c o s a més?
Peter Berg. Bé, jo voldria donar
una raó de tot el que fem. La raó per
garantir aquest projecte és inculcar la
idea de la sostebilitat urbana en la
gent, com a opció política. Actualment
molts grups s'estan implicant en tot
això com ara els que recullen les escombraries i les reciclen. Som conscients que la sostenibilitat urbana és
una opció important. Pensen en una
forma diferent de recollir les escombraries. Intentem donar-los la informació sobre sostenibilitat urbana, que
inclou els animals salvatges, energies
renovables, alternatives de transport,
etc. També intentem aconseguir socis/
membres d'entre la gent que apreciï
tot això. Intentem construir noves
opcions pels grups i per a la gent a
favor d'un canvi polític que s'anirà
produint quan la tothom vagi comprenent això. Abans de dos anys
potser treurem un programa polític
perquè la gent prengui decisions respecte a candidats i propostes basades
en el treball que anem fent.
La gent que està interessada en la
sostenibilitat i l'ecologia, és i serà molt
ben rebuda pel Planet Drum, ja que
d'aquesta manera parlem i intercanviem coneixements i experiències
amb la gent que ve d'arreu del món a
visitar-nos a San Francisco.
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