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enllaç som una associació cultural fundada al 1973 amb els objectius següents: 
lr. Proposar i impulsar la relació entre col·lectius i sectors socials que malden per un canvi 

socio-cultural (de mentalitat, econòmic, polític...) que faci avançar en l'alliberament de les per-
sones i dels pobles, basada en l'intercanvi d'informació, el debat ideològic i l'ajut mutu en 
accions concretes. 

2n. Promoure i potenciar un procés educacional entre la gent culturalment activa, per tal 
d'adquirir una visió global de la realitat i dels canvis que volem dur a terme. 

3r. 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 mes, dispo-
sem d'una casa construïda en camps de treball internacionals (el Centre Cultural del Turó dels 
Pujols, comarca de l'Alt Penedès) i que està configurat com a centre de documentació i de tre-
ball. 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 troba-
des 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 born in 1973- It 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 eeonomy, 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 speciric 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. Furthermore, we have a 
house built by international work camps (the Cultural 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 areview library 
with national, state and international reviews and magazines specialised in alternative move-
ments. As a work centre, we organize and host meetings of culturally active people, thus allo-
wing meditation, discussion, exchange of experiences and the preparation of action projects, all 
directed to urge the awareness of the people surrounding us, and to the encounter of methods 
of individual and group liberation. 

enllaç estas kultura asocio kiu fondiĝis antaŭ 23 jaroj kun jenaj celoj: 
le. Proponi kaj akceli la rilatojn inter sociaj kolektivoj kaj sektoroj kiuj strebaspor socikultu-

ra ŝanĝo (mensa, ekonomia, politika...) kiu antaŭeniru por la liberigo de la homoj kaj de la 
popoloj, surbaze de informadŝanĝo, ideologia debato kaj reciproka helpo en konkretoaj oga-
doj. 

2e. Promocii kaj potencigi edukan procezon inter la homoj kulture aktivaj, laŭcele akiri tota-
lan komprenon de la realo kaj de la ŝanĝoj kiujn ni celas. 

. 3e. Potencigi kaj disvastigi la ideologian iritereson je nacia kaj internacia niveloj kiu, kvazau 
katalizilo de propraj kaj aliulaj ideoj, pligrandigu ĝian distribuan rapidecon. 
Kiel konstateble, Via fora!! estas esenca rimedo en nia projekto. Krome, ni posedas domon, 
kiun konstruis internaciaj laborbrigadoj (la Centro de Kulturo en el Turó dels Pujols ĉe la 
komarko Alt Penedès) kiu utilas kiel centro de dokumentaro kaj laboro. Kiel dokumentejo, ĝi 
havas specialigitan bibliotekon pri populara kulturo kaj kultura aktivigo kaj de revuoteko kun 
revuoj enlandaj, ŝtata; kaj internaciaj specialigitaj pri alternativaj inovadoj. Kiel laborcentro ni 
organizas renkontiĝojn de homoj kulture aktivaj kiuj permesu la pripensadon, la diskutadon, la 
interŝanĝon de sperto; kaj la prilaboradon de agadprojektoj, ĉiuj celantaj aktivigi nian 
ĉirkatiafon kaj trovi vojojn de persona kaj kolektiva liberigo. 



L'HEROÏCITAT QUOTIDIANA 

La classe de societat on ens trobem immersos i immerses és plena d'herois i 

heroïnes, però no dels del còmic o les històries, sinó herois i heroïnes anòni-

mes, humils. Herois i heroïnes que es distingeixen pel seu alt coratge, per la 

seva resistència al defalliment. I encara que són en un gran nombre, se'n 

necessiten molts més. 

Al nostre voltant existeixen nombroses manifestacions del fet que la vida 

quotidiana es converteix moltes vegades en una gesta i per tant que cal man-

tenir una actitud heroica si es vol viure honradament. Entregar parcel·les del 

nostre "benestar" a fi que certs elements que han conformat la nostra societat 

no desapareguin pel simple motiu que no siguin "productius", que no con-

dueixin a l"'èxit personal", no augmentin el beneficis o la pròpia quota de 

poder, és ja en l'actualitat un acte d'autentica heroicitat. 

Així hem arribat a un punt en el que el que podia semblar normal, apren-

dre, créixer, triar una professió com a forma de participar en la societat, desen-

volupar-la per realitzar-se com a ésser humà, viure simplement tenint cura del 

medi que ens envolta, provar de mantenir l'equilibri aprenent dia a dia... ha 

passat de ser una signe de sabiesa i honradesa a ser una autèntica heroïcitat. 

Heroïnes i herois anònims que tenen la capacitat per enfrontar-se a la tasca 

quotidiana amb fermesa de cor per no deixar-se vèncer per l'actitud dominant 

que ho planteja tot des d'un punt de vista material, no deixar-se emportar per 

la inèrcia que potencia el fet que allò que compta és el domini de la naturale-

En la societat actual es creen unes relacions de poder jeràrquiques que 

potencien la dependència, l'explotació i la corrupció perquè en centralitzar les 

decisions aquestes es sobredimensionen tant que els valors i elements de la 

societat que podien orientar-les en les petites dimensions —equitat, justícia, 

entrega, amor, solidaritat, l'amistat, el progrés col·lectiu...— ara ja no són sufi-

cients, no només cal ser honrat per prendre-les, sinó que cal ser un autèntic 

heroi. El canvi d'escala dels esdeveniments pot anul·lar conviccions, educació, 

tarannàs, o pot fer trascendir-los fins a un nivell molt més que valuós, heroic. 



AMB ELS PEUS A TERRA. VINT-I-SET TESIS SOBRE 
EL PENSAMENT GLOBAL I LA SUSTENTACIÓ DE 
LES CIUTATS 
Wendell Berry 

El món ha deixat de ser projecte, fantasia o somni. És una realitat. Vivim al món. 
Estem instal·lades i instal·lats al planeta. És aquesta, almenys, una il·lusió àmpliament 
generalitzada en aquest final de segle. Poc a poc s'ha aposentat a la visió comuna i 
actuem sota aquest supòsit. 

Tot i això convindria reflexionar seriosament sobre el sentit de la globalització, 
sobre la possibilitat mateixa de "globalitzar-nos", com ho fa aquí Wendell Berry, 
aquest peculiar poeta, mestre, novel·lista i pagès que ha passat tota la seva vida en un 
comtat de Kentucky on va néixer i on espera morir. Aquest text ha estat traduït de la 
revista Mexicana Opciones. 

I. En realitat el pensament global no 
és possible. Aquells que han pensat 
globalment, i entre ells els que més 
èxit han tingut han estat governs 
imperialistes i corporacions multina-
cionals, ho han fet mitjançant simpli-
ficacions extremes i opressives que 
no mereixen el nom de pensament. 
Els pensadors globals han estat i 
seran sempre perillosos, el mateix 
passa amb els pensadors nacionals, 
alguns del nord-est dels Estats Units 
veuen Kentucky com un abocador. 

n. El pensament global únicament 
pot ser estadístic. Només cal provar 

de fer alguna cosa perquè sigui evi-
dent la seva superficialitat. A menys 
que es vulgui fer a gran escala, no es 
pot fer res que no sigui localment, a 
un lloc petit. El pensament global 
només pot fer al planeta el que li fa 
un satèl·lit espacial: reduir-lo, conver-
tir-lo en una petita bombolla. Mireu 
una d'aquestes fotografies de la Terra 
preses des de l'espai i proveu de 
reconèixer el vostre barri. Si voleu 
veure on és, us caldrà baixar de la 
nau espacial, del vostre cotxe, del 
cavall... i caminar. Amb els peus a 
terra trobareu que aquesta segueix 

The world is not a project, a fantasy or a dream any more. It is a reality. We life in the 
world. We have settled down in the planet. This is, at least, an illusion widwly 
generalized in this century's end. Gently it has been set up the common vision and wqe 
act under this supposition. 

Nevertheless it would be convenient to think seriously about the sense of 
"globalization ", the same possibility of "being globalized", as he does here Wendell 
Berry this peculiar poet, teacher novelist and countryman that has spent all his life in a 
country of Kentucky where he was born and where he hopes to die. This text has been 
translated from mexican revue Opciones. 

La mondo ne plu estas projekto, fantazio aŭ revo. Gi estas realajo. Ni vivas en la 
mondo. Ni estas instalitaj en la planedo. Tiu estas almenaŭ iluzio vaste disvastigita ĉe 
ĉi tiu jarcenta fino. Iom post iom tiu vidpunkto ĝeneraliĝis kaj ni agas laŭ tiu supozo. 
Malgraŭ tio konvenus seriozepripensipri la senco de la globaleco, pri la ebleco mem 
"ke niglobiĝu" kiel ĉi-tie faras Wendell Berry, ĉi tiu netipapoeto, instruisto, novelisto 
kaj kamparano kiu pasigis sian tutan vivon en Kentucky-graflando, kie li naskiĝis kaj. 
kie li esperas morti. Ci tiu teksto estis tradukita el la meksika revuo Opciones. 



sent satisfactòriament gran i plena de 
fascinants amagatalls i esquerdes. 

III. Si puguéssim pensar localment 
ho faríem molt més bé que ara. Les 
preguntes i respostes a nivell local, 
ho són també a nivell global. La pre-
gunta dels amish-. "En què afectarà 
això a la nostra comunitat?" tendeix a 
la resposta correcta per al món. 

IV. Si volem posar la vida local en 
una relació apropiada amb la terra, 
hem de fer-ho amb la imaginació, la 
caritat i la indulgència, procurant que 
sigui tan independent i autosuficient 
com sigui possible i no a través de 
les abstraccions presumptuoses del 
pensament global. 

V. Si volem evitar que els nostres 
actes i el nostre pensament destruei-
xin el planeta, hem d'assegurar-nos 
de no demanar massa al conjunt o a 
qualsevol de les seves parts. Per 
assegurar-nos que no ens estem ex-
cedint, hem d'aprendre a viure a 
casa, tan independentment i autosufi-
cient com ens sigui possible; només 
així podrem mantenir la perspectiva 
de la terra que fem servir i els seus 
límits ecològics. 

VI. L'única ciutat sostenible —i 
des del meu punt de vista aquest és 
el model ideal i objectiu indispensa-
ble— és una ciutat en equilibri amb 
el seu entorn natural, una ciutat que 
pugui viure de l'ingrés ecològic net 
de la regió que la sustenta i que pa-
gui, a mida que es vagin produint, 
tots els seus deutes ecològics i hu-
mans. 

VII. Actualment les nostres ciutats 
viuen principalment a costa del seu 
capital ecològic, basades en supòsits 
econòmics que amb tota seguretat 
les destruiran. No viuen a casa. No 
tenen les seves pròpies regions de 
sustentació. Estan en desequilibri 
amb qualsevol part del planeta on es 
trobin. 

VIII. La maquinària industrial, 
l'abaratiment de la productivitat al 

camp i als boscos, i el transport barat 
destrueixen l'equilibri entre la ciutat i 
el seu entorn natural. Roma va des-
truir el seu equilibri amb treball 
esclau, nosaltres amb combustible 
fòssil barat. 

IX. Les normes de productivitat 
han estat establertes per les indús-
tries que funcionen amb combustible 
fòssil, probablement des de la Guer-
ra Civil Americana i amb tota segure-
tat des de la Segona Guerra Mundial. 

X. Les fonts de combustible fòssil 
són geogràficament rurals. Tanma-
teix, tècnicament la seva producció 
és industrial i urbana. Els fets quoti-
dians i la integritat de la vida rural, 
així com el principi de comunitat, 
gairebé no són considerats per no 
ser lucratius a curt termini. Els com-
bustibles fòssils sempre s'han produït 
al marge dels ecosistemes i de les co-
munitats humanes locals. L'economia 
del combustible fòssil és l'economia 
industrial per excel·lència i no atorga 
cap valor a la vida natural local i 
humana. 

XI. Quan els principis industrials 
exemplificats en la producció de 
combustibles fòssils s'apliquen al 
camp i al bosc, els resultats són idèn-
tics: la vida local, natural i humana 
es destrueix. 

XII. Els procediments industrials 
han estat imposats al medi rural de 
tal forma que els pagesos han estat 
convençuts o forçats a dependre de 
l'economia monetària. En fomentar 
aquesta dependència, les corpora-
cions han perfeccionat la seva habili-
tat per robar a la gent la seva propie-
tat i el seu treball. Com a resultat, ara 
les terres aprofitables per al cultiu 
són en mans d'un petit nombre de 
persones i els jornalers són cada cop 
més ostatges dels seus patrons. 

XIII. Els nostres líders actuals, 
gent amb recursos i poder, no saben 
el que significa prendre's seriosa-
ment un lloc: dignificar-lo pel seu 



propi bé amb amor, estudi i un tre-
ball acurat. I no poden fer-ho perquè 
d'acord amb les exigències del món 
modern, en termes de diners i poder, 
han d'estar preparats per destruir 
qualsevol lloc en qualsevol moment. 

XIV. Les entitats econòmiques 
més poderoses del nostre temps s'o-
posaran a la sensatesa ecològica per-
què exigeix reduir-les o reemplaçar-
ies. L'única possibilitat que aquesta 
sensatesa prevalgui està en el treball 
i la voluntat de la gent de les comu-
nitats locals. 

XV. Per fer això possible, les nos-
tres idees convencionals sobre el 
coneixement, la informació, l'educa-
ció, els diners i la voluntat política 

en qualsevol dels nostres instruments 
o armes comunes. 

XVII. L'abstracció és l'enemiga es 
trobi on es trobi. Les abstraccions de 
la sostenibilitat poden arruinar el 
món tant com les abstraccions de l'e-
conomia industrial. La vida local pot 
estar tan amenaçada per salvar el 
planeta com per conquerir el món. 
Un projecte com aquest apel·la a 
propòsits abstractes i poders centrals 
que no poden ser coneguts i per 
això destruiran la integritat de la 
natura i la comunitat local. 

XVIII. Per tenir sensatesa ecològi-
ca en el planeta, hem de tenir-la 
localment, i això no és possible pen-
sant de forma global. Si es vol evitar 

han de modificar-se. Totes les institu-
cions amb les que estic familiaritzat 
han adoptat els patrons organitzatius 
i les mesures quantitatives de les cor-
poracions industrials. Probablement 
per això, ambdues parts del debat 
ecològic són alarmantment abstrac-
tes. 

XVI. Però, evidentment, el que 
està malament és l'abstracció en si. 
La perversió de l'economia industrial, 
capitalista o comunista, és l'abstrac-
ció inherent als seus procediments, 
la seva incapacitat per distingir una 
persona o una criatura d'una altra. 
William Blake va adonar-se d'això fa 
dos-cents anys. Tothom pot veure-ho 

que els propis actes destrueixin el 
planeta cal pensar localment. 

XIX. Ningú no pot postular sen-
satesa ecològica per al planeta. 
Tothom pot concebre la sensatesa 
ecològica localment si l'afecte, l'esca-
la, el coneixement, les eines i les 
habilitats són apropiades. 
. XX. L'escala apropiada al treball 

atorga poder a l'afecte. Quan algú 
treballa sense amor pel lloc on ho fa, 
ni per les coses que utilitza, ni per 
les criatures amb les que conviu 
quan ho realitza, el resultat inevitable 
és la destrucció. Una cultura local 
adient, entre d'altres coses, manté el 
treball a l'abast de l'amor. 



XXI. La qüestió que tenim plante-
jada és per tant extremadament difí-
cil: com iniciar la tasca de refer o fer 
una cultura local que preservi la nos-
tra part del món alhora que la fem 
servir? No només estem parlant d'un 
coneixement que involucri l'afecte 
sinó també una classe de coneixe-
ment que ve de l'afecte o amb ell, un 
coneixement al que no tenen accés 
els insensibles i que no està disponi-
ble en el format que anomenem 
informació. 

XXII. Per començar, quin seria el 
resultat econòmic de l'afecte local? 
No ho sabem. És més: probablement 
mai podrem respondre d'una forma 
que sigui suficient per a l'administra-
dor típic o a l'executiu d'una corpo-
ració. Els camins de l'amor són sigi-
losos, i fins i tot per als amants, d'al-
guna forma inescrutables. 

XXm El treball real per salvar el 
planeta serà petit, modest, humil, i 
en tant que involucra l'amor, gratifi-
cant i plaent. Les tasques seran 
massa per contar-les, registrar-les, 
advertir-les o recompensar-les públi-
cament, i alhora molt petites com per 
fer ric o famós a algú. 

XXIV. És possible que el més 
gran obstacle no sigui tant la cobdí-
cia com l'anhel modern de glamour. 
Molta de la nostra gent més enginyo-
sa i compromesa, vol aparèixer amb 
la gran solució per al gran problema. 
No crec que la salvació del planeta, 
presa amb seriositat, pugui propor-
cionar treball a moltes persones així. 

XXV. Quan penso en la classe de 
treballador que requereix aquesta 
tasca, penso en Dorothy Day, si és 
que hom pot pensar amb ella separa-
da de la gran publicitat que va pro-
vocar la seva raresa, una persona 
disposada a baixar al desalentador, 
humil i quasi desesperançat aspecte 
local de l'afer, per enfrontar el gran 
problema en tandes d'una petita por-
ció de vida. 

XXVI. Algunes ciutats mai no 
podran ser sostenibles, donat que no 
compten amb un entorn rural proper 
amb el qual puguin sostenir-se. Les 
ciutats de Nova York i Phoenix són 
un clar exemple d'això. En canvi 
algunes ciutats de Kentucky i de l'o-
est mitjà dels Estats Units poden rao-
nablement tenir esperances d'ambar 
a ser-ho. 

XXVH. Per fer una ciutat sosteni-
ble cal començar per alguna part i 
penso que el principi ha de ser petit 
i de baix cost. El que els consumi-
dors d'una ciutat, per exemple, incre-
mentessin la compra d'aliments de 
les granges del seu entorn rural, per-
metria que l'economia alimentària 
esdevingués més local i així els cul-
tius es diversificarien. Les granges 
podrien ser més petites, més produc-
tives i estructuralment més comple-
xes, i alguna gent de la ciutat seria 
reclamada per treballar-hi. Tard o 
d'hora, com una forma de reduir les 
despeses per ambdues païts, les dei-
xalles orgàniques de la ciutat es 
farien servir com a fertilitzants dels 
cultius de la regió de suport; d'a-
questa forma, la gent de la ciutat 
hauria d'assumir una responsabilitat 
agrícola, motivada per dues esplèndi-
des raons: el desig de tenir un sub-
ministrament d'excel·lent menjar i la 
por de què aquest es contamini. La 
més gran proximitat econòmica entre 
la ciutat i les seves fonts d'abastiment 
podria modificar i millorar les menta-
litats, si assumim que el procés durés 
temps suficient per fer-ho. La locali-
tat, en esdevenir parcialment sosteni-
ble, produiria la classe de pensament 
necessari per incrementar la seva 
sostenibilitat. 

Wendell Berry 



ELS HIGHLANDS ESCOCESOS EN UNA 
PERSPECTIVA COLONIAL I PSICODINÀMICA. (i2) 
A. Mclntosh, A. Wigthman i D. Morgan. 

Us presentem la segona part del llarg article que vàrem iniciar en el número 45. Si en 
la primera ens van fer una revisió històrica dels esdeveniments i la situació dels 
Highlands, en aquesta ens expliquen quines han estat les conseqüències tant socials 
com ecològiques de tot aquest procés així com les accions que actualment es duen a 
terme per part dels seus habitants per tal de recuperar les seves terres. Us recordem que 
aquest treball ha estat traduït de la revista quebequesa INTERCULTURE 

ENPOWERMENT, 
INTERNACIONALISME I REVOLTA 
Al 1873, John Murdoch, un duaner 
retirat del Nairnshire que havia treba-
llat una part de la seva vida a Irlanda 
funda el diari The Highlander per a 
fer campanya sobre la qüestió dels 
drets culturals i territorials escocesos. 
Certament no és l'únic actor impor-
tant d'aquesta campanya, però ens 
interessarem pel seu treball perquè 
és particularment perspicaç i ben 
documentat. No limitant-se a produir 
el seu diari, Murdoch manté contac-
tes estrets amb els crofters, els petits 
masovers, i les comunitats locals, 
sobretot circulant d'un township a un 
altre per a veure la gent i fer-hi cam-
panya, desafiant els propietaris terra-
tinents, els lairds. Les seves gires 
revelen com, més que mai, l'autoesti-
ma i la confiança en un mateix defa-
llia entre la població dels Highlands; 
en efecte, li és sovint difícil reunir 

allò que es podria assemblar a un 
auditori, no per falta d'interès, sinó a 
causa de la por: 

"Cal que constatem aquest fet 
terrible que, Déu sap per quina raó, 
una població covarda, intimidada, 
ploranera, ha reemplaçat els homes 
d'abans. A les illes de Lewis, de les 
Uists, Barra, Islay, Applecross i arreu, 
la gran majoria de la gent semblen 
sota la influència de la por. Veuen 
planejar per sobre seu un gran núvol 
gris en el que semblen distingir-se 
formes amenaçants de terratinents 
voraços, d'intendents persecutors i 
guàrdies omnipresents. La gent es 
lamenta, però tan baix i en un estat 
d'esperit tan depressiu que el lament 
no és destinat a arribar a l'orella del 
propietari o de l'intendent. Nosaltres 
preguntem pels detalls, tenim un die-
tari per anotar els fets, però això sus-
cita un terror més profund. 'Si us 
plau, no feu menció d'això que us 

We present the second part of the long article initiated in number 45. If in the first part 
they made a historic revision of the events and the Highlands situation, in this one they 
explain which have been the social and ecological consequences of all th is process and 
also the actions carried through at present by their inhabitants to recover their lands. 
We remind you that this work has been translated from the review INTERCULTURE, 

published in Quebec. 

Niprezentas al vi la duan parton de la longa artikolo, kiun oni komencis en la 
numero 45. Se en la unua parto oniprezentis historian revizion de la okazintaĵoj kaj 
la situacio de la "Highlands", en ĉi tiu dua oni klarigas la sociajn kaj ekologiajn 
konsekvencojn de la tuta procezo, kaj ankaŭ la agojn, kiujn nun faras ĝiaj loĝantoj 
laŭcele reakiri sian teron. Ni memorigas al vi ke la artikolon oni tradukis el la kebekia 
revuo INTERCULTURE. 



acabo de dir' implora el que es la-
menta. 'I, per què?' preguntem nosal-
tres. 'L'intendent m'ho podria re-
treure'." (1) 

Allà on, abans, societats arrogants 
i independents parlaven la seva prò-
pia llengua gaèlica, una població 
subjugada havia sucumbit ara a allò 
que els crítics anaven a definir més 
tard com "cultura de l'oprimit", amb 
la llengua anglesa imposada pel sis-
tema educatiu. Per la por d'exposar 
obertament la seva dissort, els habi-
tants dels Highlands havien interiorit-
zat fins a tal punt llur opressió que 
eren incapaços d'expressar les seves 
queixes, i encara amb més raó de-
nunciar-les per escrit. 

Murdoch comprèn que el mitjà 
d'avançar és la regeneració cultural; 
en efecte, sense un empowerment 
social fonamentat sobre la identitat 
cultural i lingüística dels Highlanders, 
no veu massa possibilitat de progrés 
en una reforma agrària o una eman-
cipació política. El que cerca s'acosta 
més a un despertar espiritual. Donald 
Meek, professor de Celta a la Univer-
sitat de Aberdeen, ha analitzat els 
fonaments teològics del pensament 
de Murdoch sobre una reforma agrà-
ria i veu en el seu treball i en el tre-
ball d'altres autors de l'època, un 
moviment precursor de les teologies 
de l'alliberament de Paulo Freire, 
Gustavo Gutierrez i altres, originaris 
d'Amèrica Llatina o de l'Àfrica aus-
tral. Murdoch beu sovint als textos 
bíblics com el Levític, 25-23: "La terra 
no es vendrà amb pèrdua de tot dret, 
perquè la terra em pertany..." i 
Isaïes, 5-8: "Malaurança per aquells 
que ajunten una casa a una altra i un 
camp a un altre, fins al punt de per-
dre qualsevol lloc..." Una premsa 
londinenca cada cop més interessa-
da, aviat remourà la consciència na-
cional amb aquest tipus de senti-
ments; aixï el Pall Mall Gazete del 24 
de desembre de 1884 recull el lema 

d'aquesta campanya: "La terra és del 
Senyor, no dels senyors de la te-
rra..." (2) 

Murdoch conclou: "El menyspreu 
amb el que han estat tractats la llen-
gua i els costums dels Highlanders 
tendien a soscavar llur amor propi i a 
refrenar la capacitat de mobilització 
sense la que cap poble no pot pro-
gressar." 

Els efectes de la "dominació es-
trangera", així com les experiències 
d'enclosure i les eviccions, havien 
suscitat una "por tan gran, universal-
ment present a tot arreu" que tothom 
tenia "por d'obrir la boca" (3). Presa-
giant les idees que anava a adoptar 
la Hihgland Land League, Murdoch 
insisteix: 

"Els nostres amics dels Highlands 
han de comptar amb ells mateixos i 
recordar que la unió fa la força... No 
preconitzem que lluitin o recorrin a 
mitjans violents, ja que existeix una 
via millor. Per què no formen part de 
les associacions d'automillora i d'au-
todefensa? Si ho fessin, s'adonarien 
de que tenen més força de la que 
ells mateixos pensen." (4) 

Posant en evidència el lligam en-
tre el moviment d'enclosure als High-
lands i la submissió dels pobles d'ul-
tramar, Murdoch escriu al 1851: "El 
gemec moribund del pell roja engan-
yat, ressona a les nostres orelles a 
través de l'Atlàntic". Més tard, en cri-
ticar la política imperialista britànica 
a les editorials del Highlander sem-
pre és a punt de mostrar que les llui-
tes dels crofters són semblants a les 
dels pobles oprimits d'arreu del món. 
Parlant de la invasió d'Afghanistan 
per part de la Gran Bretanya, s'excla-
ma: "Quina glòria hi ha en la lluita 
contra muntanyencs semicivilitzats, 
però braus i patriotes? Nobles mun-
tanyencs, la nostra simpatia és amb 
vosaltres!" Per sobre de tot, remarca 
que "la causa del poble dels High-
lands no ha de ser defensada des 



d'una posició estreta i exclusiva, ni 
amb un esperit antagonista amb 
altres pobles". La qüestió capital és el 
despertar d'un esperit que permetrà 
als Highlanders entrar en l'ample 
món: "Llurs simpaties són eixampla-
des, els seus horitzonts s'han ampliat 
i aprenen a mantenir-se dempeus, no 
només com a Highlanders, espatlla 
contra espatlla, sinó com un dels 
batallons del gran desplegament dels 
pobles als que se'ls ha donat el lliu-
rar els combats del progrés moral i 
social de la humanitat." (5) 

Després d'estudiar diferents mo-
dels de teixit territorial a Europa —a 
Noruega, Bèlgica i Suïssa— Murdoch 
es troba en situació de destacar que 
les relacions socials de superior qua-
litat abunden a d'altres llocs; així el 
sistema de cantons de 'propietat pa-
gesa' de Suïssa fa d'aquest "potser el 
país més instruït, independent i pròs-
per d'Europa". Comparant amb Gran 
Bretanya i Irlanda, troba "molt sor-
prenent que nosaltres, que pretenem 
estar en la via del progrés i de pos-
seir el més alt grau de llibertat, ens 
acontentem, en el que respecta a la 
terra, amb estar en la condició més 
insatisfactòria que es coneix pràctica-
ment a qualsevol nació d'Europa. "(6) 

Al 1881, la llei territorial per a 
Irlanda garanteix seguretat de pro-
pietat i masoveria fixa. Murdoch fa 
notar sarcàsticament que la dimissió 
del Duc d'Argyll del govern, com a 
protesta, és "una de les proves més 
sòlides del caràcter benèvol d'aques-
tes mesures"; remarca com la cam-
panya de resistència ben coordinada 
que ha conduït a aquesta llei "sugge-
reix a cada Highlander moltes idees 
pràctiques" (7). Una setmana més 
tard, The Highlander havia de deixar 
de publicar-se per raons financeres. 
Més d'un mes després, tanmateix, els 
crofters del domini de Kilmuir, del 
capità William Fraser, fan servir la 
tàctica de VIrish Land League per a 

imposar una reducció del 25% en els 
seus lloguers. Poc després, inspirant-
se en una revolta anterior (1874) dels 
crofters de Bernera (Lewis) a causa 
dels lloguers, els llogaters de Lord 
MacDonald a Braes (Skye) assalten 
un sheriff que els han enviat. Dirigits, 
com va passar sovint en les accions 
directes dels crofters (8), per una do-
na, Mairi Nic Fuilaidh, van obligar-lo 
a cremar els avisos d'evicció que ha-
via vingut a portar. És així com la va-
ga dels masovers de Skye marca el 
començament de les "guerres dels 
crofters", remarcablement no violen-
tes. Deu. dies més tard, el 17 d'abril 
de 1882, es produeixen diverses de-
tencions. Fang i pedres són llançades 
quan 47 policies enviats des de Glas-
gow afronten una multitud de 1.400 
manifestants, arribats de tots els 
punts de Skye i conduïts pels seus 
gaiters respectius. Constatant que 
l'autoritat de l'Estat perd la seva in-
fluència, el govern britànic respon a 
la sol·licitud d'ajuda del sheriff Ivory 
amb mesures que es repetiran en 
diverses ocasions als Highlands i a 
d'altres colònies: envia canyoneres 
amb reforços de policia, més de 400 
marines i cent bluejackets. 

"Aquesta impressionant demostra-
ció de força va ser rebuda amb una 
cortès resistència passiva, la gent 
desenterrant ostensiblement les seves 
patates a cada township de la costa. 
Segons el corresponsal del Glasgow 
Herald: 'S'ha trobat el districte en una 
pau perfecta, cada crofter dedicant-
se a les seves ocupacions'." (9) 

Al febrer de 1883, la Highland 
Land League es va fundar a Londres 
per a exercir pressions polítiques a 
Westminster, organitzar manifesta-
cions i vagues massives de masovers 
i aportar el suport d'amics de l'inte-
rior i l'estranger amb l'objectiu d'una 
reforma per vies constitucionals. El 
govern reacciona instituint una Co-
missió reial d'enquesta sobre les 



queixes dels crofters dirigida pel ba-
ró Francis Napier, propietari anglicà 
tory que havia adquirit una experièn-
cia considerable dels problemes col-
onials a l'índia, aquesta comissió pre-
senta el seu informe el mateix any, 
reconeixent la legitimitat de les quei-
xes populars. A les eleccions gene-
rals del 1885, els crofters aprofiten 
l'ampliació de dret de vot per a 
enviar a cinc dels seus com a dipu-
tats al Parlament. Finalment, la Crof-
ter Act, adoptada al 1886, acorda per 
primera vegada una seguretat de 
tinença heretable, amb lloguers con-
trolats, per a les petites explotacions 
pertanyent al règim de crofting. 

La llei de 1886 és lluny de resti-
tuir a la població les terres que els hi 
havien estat arrabassades abans. Les 
més grans superfícies segueixen com-
pletament fora de la tinença sota el 
règim de crofting. Però aquesta llei 
assegurarà fins els nostres dies la 
supervivència d'aquest règim i d'a-
questa forma de vida. No serà fins al 
1976 que la Crofting Reform Act con-
ferirà al crofter el dret de comprar la 
propietat de la seva terra d'una for-
ma perpètua i lliure (freehold) pa-
gant quinze vegades el seu lloguer 
anual. La gent no va precipitar-se a 

acceptar, adonant-se de que això im-
plicava una ruptura de la solidaritat 
comunitària i la desaparició del 
règim privilegiat del crofting amb les 
subvencions agrícoles que l'acom-
panyen. A més, la llei serà àmplia-
ment inteipretada, a tort, com si cal-
gués pagar igualment al propietari el 
50% de les despeses d'inversió. La 
rectificació d'aquesta interpretació 
errònia es revelarà d'una importància 
vital durant els esdeveniments poste-
riors que portaran a una propietat 
territorial comunitària a Assynt. Això 
no serà abans de l'adopció de la 
Crofter Forestry Scotland Act de 1991 
quan els crofters podran demanar ser 
autoritzats a plantar arbres a llur 
terra. Els arbres plantats fora d'aques-
ta disposició pertanyen al propietari, 
una de les raons per les quals, tradi-
cionalment, pocs crofts tenen un cin-
turó arbrat. 

CONSEQÜÈNCIES ECOLÒGIQUES 
DEL COLONIALISME ALS 
HIGHLANDS 
El medi ambient escocès és el pro-
ducte de la llarga associació d'un 
poble amb la terra una vegada fosos 
els darrers glaciars, de deu mil 
metres de gruix, fa deu mil anys. (10) 



Un clima oceànic relativament suau 
permet llavors l'establiment d'una 
agricultura sedentària a la gran majo-
ria del país. Amb el temps la major 
part d'aquest país esdevingué un 
paissatge cultural, modificat per les 
activitats humanes com l'agricultura, 
la pastura i l'artiga. Cada una de les 
onades de poblament successives — 
Anglos, Escots, Vikings— ha deixat 
la seva empremta sobre la terra. S'ha 
descobert per exemple, que els bos-
cos de Catta Ness, al nord-est dels 
Shetlands havien desaparegut en l'es-
pai de 150 anys, cap al 3120 adC i 
que la terra havia restat desboscada 
des de llavors. (11) 

A l'Escòcia dels nostres dies, 
queda poc territori no pertorbat per 
l'home. És ben difícil de determinar 
d'una forma realista l'estat de la base 
dels nostres recursos naturals a dife-
rents èpoques; efectivament el pro-
cés de canvi ha estat llarg, lent i 
nombroses causes potencials s'han 
combinat. Un dels fets manifestos és 
la desaparició de la coberta forestal 
nativa que ocupava fins el 75% de la 
superfície terrestre d'Escòcia (12) (el 
gran bosc caledonià) que en l'actuali-
tat no cobreix més de l'l% i encara 
continua degenerant-se, amb una 
reducció des del 1600 del 75%. És 
àmpliament admès, que d'una mane-
ra general, la productivitat de la terra 
ha disminuït. Una economia de sub-
sistència essencialment basada sobre 
el bestiar ha estat reemplaçada pel 
xai, la daina, el gall fer i altres ani-
mals de caça, reemplaçament que 
s'ha acompanyat d'una disminució 
de les diverses formes indígenes de 
reciclatge dels elements nutritius 
(13), així com una intensificació de la 
pressió de la pastura i l'artiga. La 
densitat dels predadors (falcons, fu-
res, etc...), sembla haver conegut un 
declivi radical des de la instal·lació 
dels dominis de caça i pesca. (14) 
Una tendència a la degradació és 

semblantment observable en el que 
pertoca a la caça del gall fer a les lan-
des, a les taxes d'erosió i a la produc-
tivitat de la pesca d'aigua dolça. (15) 

Sir Frank Fraser Darling, ecologis-
ta de renom internacional, va realit-
zar la primera gran enquesta sobre 
ecologia humana dels West High-
lands als anys de la postguerra. Les 
seves descobertes, publicades final-
ment al 1955, van ser guardades al 
calaix pel govern (el Scottish Office 
no va dignar-se ni a acusar recepció) 
per la natura acusadora i molt delica-
da de les seves conclusions. Escrivia: 

"Això posa en evidència el fet 
cm, difícil d'avalar, de que els High-
lands són en gran mesura un terreny 
devastat... un desert humit, i és so-
bretot per aquesta raó pel que no 
compten més que amb un petit nom-
bre d'habitants i hi existeix un pro-
blema econòmic persistent." (16) 

L'explotació forestal ha estat ob-
jecte d'un bon estudi d'ecologia hu-
mana en relació a la gestió de terres 
a Escòcia al segle XX. Activitats de 
reforestació van ser endegades molt 
aviat en certs dominis avançats, com 
Atholl, però no van ser gaires fins la 
creació de la Comissió forestal, al 
1919, quan el govern va començar a 
tenir un seriós interès estratègic i 
econòmic en la producció d'arbres. 
Els esforços dels propietaris instruïts i 
de la Comissió forestal van portar 
quasi exclusivament plantacions co-
mercials d'espècies estrangeres de 
fusta tendia, com l'avet fals de crei-
xement ràpid. Així es va crear una 
divisió clara, quasi única a Europa 
entre agricultura i explotació forestal. 

Un estudi oficial recent sobre el 
futur de la Comissió forestal ha fet 
parar atenció sobre les perspectives 
de privatització del 10% d'Escòcia 
que actualment li pertany. Una estra-
nya aliança entre grups ecologistes, 
indústria de la fusta, autoritats locals 
i polítics d'oposició porta una vigoro-



sa campanya per al manteniment de 
la Comissió com a organisme públic 
propietari i gestor de terrenys fores-
tals. Molts dels que mantenen posi-
cions més liberals en qüestions terri-
torials, veien tanmateix aquesta pos-
tura retrògada i paternalista, defen-
sora d'un organisme públic que 
molta gent, en les comunitats rurals 
fràgils i més allunyades, considera-
ven com a fortament centralitzat, no 
democràtic, desmobilitzant, poc re-
ceptiu i distant. Els crofters que es 
guanyen durament la vida a les 
zones allunyades de la costa oest 
veuen enormes xalanes carregades 
de fusta remolcades lluny de les ves-
sants arbrades, cap a fàbriques de 
transformació dels Midlands angle-
sos. Treballadors aturats, planters, 
serradores i oficines han tancat. 

Mentre que fons britànics d'ajuda 
exterior van a projectes forestals 
"socials" a l'estranger, aquest concep-
te no ha estat admès seriosament 
encara a casa nostra. Això s'explica 
en part pel fet que les agències mul-
tilaterals feien passar per projectes 
forestals socials el que no era més 
que en aparença de participació 
comunitària a allò que els desarro-
llistes imposaven de qualsevol mane-
ra. Remarquem que la política inte-
rior britànica en matèria forestal ha 
tingut igualment efectes substancials 
a l'exterior a causa de la influència 
exercida sobre els quadres d'ultramar 
que feien estudis a Gran Bretanya. 
Molts d'ells en retornar al seu país, 
persuadits de què la nostra indústria 
forestal representava la millor pràcti-
ca en aquest domini. Durant els anys 
que van seguir a la Segona Guerra 
Mundial, la formació orientava sobre-
tot cap a una gestió de plantacions 
industrials en monocultius. Aquesta 
tendència es recolzava més en les 
hipòtesis d'economia monetària glo-
balitzada que en esquemes de xarxes 
de reciprocitat en la utilització dels 

recursos. El resultat, que coneixem 
ara, mina la biodiversitat, la qualitat 
del sòl i el control comunitari. 
Aquest resultat convenia a les com-
panyies, als organismes públics i als 
serveis forestals ja que mantenia, al 
menys a mig termini, un flux d'entra-
des monetàries que permetien auto-
perpetuar els serveis públics i l'em-
presa privada. En nom del progrés, 
així, l'ocupació va desviar-se de la 
terra per animar els centres urbans 
destructors, on les màquines de forta 
intensitat capitalista eren construïdes 
gràcies al treball assalariat "d'opera-
dors" els avantpassats dels quals ha-
vien arrivat temps enrere del camp. 
Molts d'aquests operadors no han 
tingut més accés a la natura i l'única 
comunitat que coneixen és la del 
bloc de pisos on viuen . 

Signes encoratjadors de canvi es 
manifesten, però resta encara el fet 
que el perfeccionament professional 
permanent de nombrosos especialis-
tes forestals britànics dedicats actual-
ment a l'ensenyament i a la recerca 
és filtrat a través de pràctiques fores-
tals susceptibles de proporcionar 
honoraris de consultor superiors a 
les 400 lliures per dia. En aquest 
tipus d'explotació forestal, i en l'acti-
tud concomitant veient el nivell de 
vida que porten, es tracta més aviat 
de lliurar-se a una explotació rapaç 
del capital natural que de viure dels 
recursos renovables generosament 
dispensat per la natura. 

Les inquietuds del públic escocès 
informat han conduït a la fundació al 
1991 del moviment Reforesting Scot-
land, que es preocupa principalment 
de la rehabilitació ecològica i comu-
nitària. Es tracta d'un petit organisme 
radical que funciona com una xarxa, 
a nivell internacional, amb institu-
cions tals com el Fons Mundial per la 
Natura, i on els set-cents membres 
que el formen veuen la solució sota 
la forma d'una autèntica propietat 



pública, on les persones, a escala 
local, tenen interès per la terra. Això 
implica una reforma radical de la 
propietat, tan pública com privada, 
perquè les comunitats rurals recobrin 
els seus drets i s'estabilitzin, amb un 
desenvolupament màxim de multipli-
cadors i de lligams econòmics a esca-
la local. L'eficàcia d'un grup com 
aquest es relaciona especialment 
amb el fet que els professionals del 
desenvolupament britànics cada cop 
en més nombre, constaten, quan 
retornen al país, que els progressos 
aconseguits en matèria forestal al 
Nepal o a Nova Guinea-Papúa, per 
exemple, no només són absents a 
Escòcia sinó que es pren a broma el 
fet que puguin ser útils a regions 
com els Highlands i les illes. El movi-
ment Reforesting Scotland ha pres ell 
mateix, en certa mesura, com a mo-
del grups de self-empowerment del 
sud. Entre els seus membres figuren 
especialistes, trobem tan figures 
conegudes de l'administració i la uni-
versitat com persones sense estudis 
superiors, però apassionades dels 
planters i les plantacions. La revista 
semestral de Reforesting Scotland 
tracta d'aspectes pràctics del cultiu 
d'arbres indígenes o de la utilització 
comunitària del bosc, així com de 
qüestions d'interès històric, econò-
mic, estètic, comunitari i espiritual. 

RESTITUCIÓ DE LES TERRES 
A l'Escòcia d'avui en dia el 80% de 
les terres pertanyen a 4.000 persones 
únicament. (17) Es tractaria doncs 
del 0,08% de la població si no fos 
perquè un bon nombre d'elles són 
propietaris absentistes —aristòcrates 
anglesos, xeics àrabs del petroli, ban-
quers suïssos, industrials sud-afri-
cans, pilots de curses, estrelles del 
rock, traficants d'armes i molts d'al-
tres no especialment coneguts per la 
seva consciència sòcio-ecològica. 
Entre aquests propietaris figuren 

artistes com Terry Wogan o Steve 
Davis, fons de pensions com el de 
Rolls-Royce, Correus, Prudential In-
surance o Midland Bank, i represen-
tants d'interessos estrangers com el 
xeic Mohammed bin Rachid al Mak-
toum (Dubai), Mme. Dorte Aamann-
Christensen, la Fundació Jensen i la 
Fundació Horsens Folkeblad (Dina-
marca) o M.Paul van Lissingen (Paï-
sos Baixos). Segons un estudi de 
1976, 35 famílies o societats posseïen 
la propietat privada d'una tercera 
part dels 7,39 milions d'acres de 
terres dels Highlands.(22) 

A l'època Thatcher, durants els 
'80, els preus de les terres van pujar 
espectacularment i cada cop més i 
més gent, l'estil de vida i les activitats 
corporatives dels quals havien des-
truït ja els seus espais naturals, volia 
comprar a Escòcia. Les comunitats 
semblaven impotents, tant si era per 
qüestions ecològiques o com pel 
control que s'excercia sobre elles. El 
canvi actual ha estat marcat sobre tot 
per la fundació al 1985 de la Scottish 
Crofters Union. Paral·lelament a una 
renaixença cultural que veia a molts 
joves començar a recuperar llur 
història, llur música, llur llengua i llur 
poesia, així com la constatació de fal-
lida creixent, en el pla social i econò-
mic de l'estil de vida occidental, la 
creació d'aquest moviment ha com-
portat una nova presa de consciència 
de la possibilitat d'organitzar-se en la 
mutua solidaritat, recolzant-se en 
l'antic arrelament en la comunitat i el 
lloc. 

Al 1991, un crofter de Scoraig 
(West Highlands), Tom Forsyth, crea 
una fundació, VEigg Trust, amb l'ob-
jectiu aparentment ambiciós de por-
tar sota control comunitari la propie-
tat de l'Illa d'Eigg. La fundació, tenint 
com co-administradors Lis Lyon, Bob 
Harris i Alaistair Mclntosh, obté un 
vot de confiaça sense precedents 
(73%) respecte les proposicions de 



propietat comunitària. Altres comuni-
tats abans, com la de l'illa de Raasay, 
havien mancat de la suficient con-
fiança per a emprendre la via de l'au-
todeterminació. El propietari, Keith 
Schellemberg, "el laird anglès més 
conegut a Escòcia" va ser ell qui va 
dir: "certament és més important 
guanyar els Alemans a Silverstone 
que ocupar-se d'un illot escocès." 
irritava els habitants de l'illa per la 
seva sobèrbia, la seva autoritat, el 
seu paternalisme. Però aquests insu-
lars tenien por de tenir un substitut 
que fos pitjor encara, i que com amb 
el laird precedent, la seva vida esde-
vingués semblant a "una existència 
sota ocupació enemiga". 

Quan presenta l'oferta de compra 
al 1992, VEigg Trust no aconsegueix 

recaptar fons suficients. Schelemberg 
minà els seus esforços tot afirmant 
que no vendria perquè s'establis un 
control comunitari. Hom imagina 
com hauria augmentat la seva popu-
laritat entre els seus pars propietaris 
si hagués establert un precedent de 
cooperació! Però VEigg Trust va 
aconseguir demostrar, i això va ser 
important més tard en altres llocs, 
que l'esclat de la publicitat té el perill 
de rebentar el mercat dels "dominis 
de col·lecció".(25) De fer cas a un 
article sobre l'illa d'Eigg, "un compra-
dor privat no hauria estat molt ben 
rebut per un comitè de benvinguda". 
(26) Aquest fet es va confirmar quan 
un dels administradors del Trust va 
informar-se per telèfon a Savills, una 
gran agència immobiliària, dels riscs 



que l'Eigg Trust podria representar 
pel mercat immobiliari escocès i ser 
respost per un tal Jamie Burgues-
Lumsden així: 

"Es podria passar sense aquest 
tipus de coses, això converteix els 
compradors recelosos... al compra-
dor cal assegurar-li un màxim con-
trol. Un moviment com aquest és 
molest perquè té el risc de soscavar 
el control en un futur. Mar Lodge és 
un model. Inquietar els compradors 
privats pot fer baixar els preus. "(27) 

El resultat final és que l'illa, prè-
viament valorada en prop dels dos 
milions de lliures, no atreu més que 
ofertes que no sobrepassen el quart 
de milió. En definitiva, Shellenberg 
recomprarà la part de la seva ex-
esposa i retirarà la propietat del mer-
cat. El West Highland Free Press del 3 
de juliol de 1992 publica aquest gran 
titular: "Un paradís perdut: Eigg re-
torna a mans de l'Emperador Shel-
lemberg. Cop dur per l'Eigg Trust i el 
seu somni de gerencia comunitària!". 

La vetlla de la data límit de ven-
da, un dels presentadors més de mo-
da a la cadena Radio Scotland de la 
BBC, Lesley Riddoch, ha organitzat 
entrevistes amb diversos habitants de 
l'illa en el marc d'un debat d'una 
hora entre Schellemberg i Mclntosh, 
de Eigg Trust, amb intervencions 
telefòniques en directe. Quan arriba 
la notícia que Shellemberg ha recu-
perat el seu estatus de laird, tots els 
insulars, excepte un, rebutgen ser 
entrevistats, per no haver de mosse-
gar-se la llengua. Durant un temps al 
menys, els esperits són sota l'efecte 
d'una re-enclosure (28). 

Amb tot, la presa de consciència 
en matèria de drets territorials ocupa 
un bon lloc als mitjans de comunica-
ció. The Scotsman i Scotland on Sun-
day presenten el retrat de Shellem-
berg a tota una pàgina, i els mitjans 
londinencs consagren articles a saber 
qui posseix què, i on, així que als 

motius de l'agitació dels autòctons. 
Dos petits articles publicats a primera 
pàgina al West Highland Free Press el 
mateix dia que la història de "l'Em-
perador Schellemberg" són més sig-
nificatius. Un d'ells, sota el títol "La 
gentry terratinent trontolla pel judici 
de la Cort", explica com la cort de 
cassació ha fallat contra Lord Whit-
bread i revoca la interpretació de la 
llei de 1976 segons la qual els crof-
ters si exercien el seu dret de recom-
pta pagant quinze vegades el valor 
del lloguer anual, haurien de reem-
bolsar al laird el 50% de les inver-
sions fetes prèviament. El segon arti-
cle anuncia que els crofters d'Assynt, 
a Sutherland, han format un holding 
per provar de portar sota control 
comunitari el seu domini de 21.000 
acres de North Lochinver que deten-
ta el baró de la vianda, Lord Edmund 
Hoyle Vesty, un notori defraudador 
fiscal. 

En diversos discursos, molts d'ells 
seran difosos arreu del món per tele-
visió, el president de l'Assynt Crofters 
Trust, Allan MacRae, estableix un 
paral·lelisme entre les reivindicacions 
dels crofters per la restitució de les 
seves terres i les dels Africans, Amer-
indis i Aborígens. Un fet significatiu 
és que, sens dubte per primera vega-
da en la història moderna, es reivin-
dica amb orgull pels Highlanders la 
denominació de 'poble autòcton': 

"Crec que, per a aquells de nosal-
tres que som autòctons d'Assynt en 
particular, som molt conscients del 
fet que la terra sobre la que vivim és 
en certa manera el darrer bastió dels 
autòctons... aquestes terres són real-
ment els vestigis del que posseien fa 
molt temps els autòctons." (29) 

Es tracta d'un procés de presa de 
consciència planetària, i els crofters 
no quedaran al marge! Andy Wight-
man, de Reforesting Scotland, visita 
Finlàndia durant aquesta època, tro-
ba els Samis més ben informats i més 



apassionats per l'evolució en curs 
que no pas els escocesos de les 
terres baixes. Com els crofters d'As-
synt volen més del que poden pre-
tendre mitjançant quinze vegades el 
seu lloguer anual, realitzen una 
recaptació mundial que els hi pro-
porciona 300.000 liures. Al desembre 
de 1992, sense reixir a atreure millors 
ofertes, com les que haurien pugut 
esperar abans d'aquest deteriorament 
del mercat, els creditors d'una socie-
tat d'inversions sueca en fallida que 
havia comprat el domini de Vesty 
(amb finalitats especulatives) vénen a 
la comunitat.(30) Deixant de banda 
el cas especial i antic del Stornoway 
Trust, és el primer capgirament de 
Venclosure a Escòcia a gran escala 
realitzada per instigació dels crofters, 
"encara que ens hagi calgut recom-
prar el que ens pertanyia per dret!". 

Segons Isabel MacPhail, una de 
les crofters d'Assynt, l'acció fallida 
d'Eigg va servir en part d'inspiració. 
"... ha plantejat de nou la qüestió de 
la propietat comunitària, en un mo-
ment en que fins i tot els més parti-
daris d'aquesta idea desesperaven 
per l'absència total de progrés."(31) 
Al número de desembre de The 
Crofter, MacPhail (que està acabant 
un doctorat sobre qüestions territo-
rials i feminisme) explica com els 
esperits, tan com les terres, han estat 
alliberats del seu tancament. 

"Realment, és una mica com la fi 
d'un període colonial, poc a poc la 
nostra imaginació trenca les seves 
cadenes. La resta, necessita una mica 
més de temps... Per a mi, ha estat 
una revelació. Tota la meva vida, la 
gent m'havia explicat que Vesty era 
'dolent' per a mi: bloqueig del desen-
volupament; retirada del camió adro-
gueria doncs la gent volia en aquella 
època boicotejar les seves botigues, 
però com fer-ho davant la concentra-
ció de l'activitat econòmica a les 
seves mans? I durant aquest temps, 

no havíem comprés mai que si se li 
enfocava una càmara o si se li dona-
va una mica de publicitat a la prem-
sa... ell mateix faria encara millor el 
treball de denúncia de la injustícia!" 

El Partit Verd ha reintroduït al seu 
programa el concepte de taxació 
sobre el valor hipotecari (32), sens 
dubte el mecanisme més apropiat 
per evitar la valoració de les terres 
com objectes de comerç i acostar el 
seu preu a nivells tals que els grans 
dominis es desfacin i les comunitats 
ordinàries, compreses les comunitats 
al marge del règim de crofting, pu-
guin recomprar els llocs que abans 
els pertanyien. Hom pot evidentment 
preguntar-se per què aquestes perso-
nes haurien de pagar res per recupe-
rar terres sobre les que no existeix 
cap propietari des del punt de vista 
moral. El menys que es pot dir, amb 
tot, en les circumstàncies presents, és 
que és encoratjador que el govern, 
sense cercar el bloqueig de la decisió 
del judici Whitbread, hagi sostingut 
fins ara, a través de les seves agèn-
cies, les accions que menen els crof-
ters per V empowerment, és a dir per 
recuperar el seu control sobre el 
medi ambient. Es veu emergir una 
nova era, on potser en la perspectiva 
de drets de propietat "eficaços", la 
reforma agrària comença a rebre l'a-
tenció que mereix. Com escrivia re-
centment el professor Bryan Mac-
Gregor, del departament d'economia 
rural de la Universitat d'Aberdeen: 

"L'estructura actual de la propietat 
a l'Escòcia rural és fruit de la interac-
ció de forces històriques i econòmi-
ques complexes, a les que se super-
posa una intervenció governamental 
a gran escala que les fluctuacions del 
poder dels diferents grups de pressió 
han influenciat al llarg del temps. No 
existeix cap raó per suposar que 
sigui la millor per a la societat con-
temporània, ni que permeti assolir 
els objectius polítics desitjats. De fet, 



molts dels aspectes residuals del feu-
dalisme fan pensar que canvis ur-
gents són necessaris." (33) 

Una segona recompra comunità-
ria s'acaba de fer pels crofters de 
Borve i d'Anniesdale (illa de Skye). 
D'altres són projectades. En el mo-
ment d'acabar la redacció d'aquest 
text, els autòctons de l'illa d'Eigg aca-
ben de publicar una carta oberta 
sense precedents, en la que ataquen 
el seu laird per haver calumniat uns 
colons (principalment anglesos i es-
cocesos de les terres baixes) que s'hi 
van establir, afirmant que perjudica-
rien la vida insular; ells afegien: "Si la 
natura a l'illa ha canviat no és que 
no hi hagi cap relació amb el fet que 
tots els illencs que havien treballat 
en el domini durant els primers anys 
en els que M. Schellemberg era el 
propietari se n'hagin anat, empor-
tant-se amb ells la seva forma de 
viure autòctona" (34). Mentre aquest 
laird es prepara a llogar un poblet 
autòcton a Eslovàquia per a acollir 
en un llac gelat el seu equip de cri-
quet sobre gel, nou joc internacional 
de la seva invenció (35), els habitants 
sense sospites d'aquest país d'Europa 
oriental potser tenen raons per ale-
grar-se de veure com es traslladen 
les atencions idiosincràtiques dels 
rics desplaçats, doncs Schellemberg 
anuncia la seva intenció de retirar-se 
d'Eigg, declarant "Sóc d'alguna ma-
nera un handicap". 

Cada vegada més, en la nostra 
època post-Rio, els crofters miren a 
l'estranger i comparteixen les expe-
riències. Recentment, 31 professio-
nals, militants comunitaris i funciona-
ris han efectuat un viatge d'estudis 
organitzat per Reforesting Scotland a 
la costa occidental de Noruega. En 
aquesta regió, on les condicions eco-
lògiques i climàtiques són anàlogues 
a les nostres, una història social i po-
lítica ha definit una ecologia humana 
molt diferent. Com observa Angus 

McHattie de la Unió de Crofters 
Escocesa: 

"De tornada a Skye després d'a-
quest viatge a Noruega, he tingut l'o-
casió de comparar la vista que s'albi-
ra des dels cims dels turons granítics, 
de prop de 1.000 metres d'altitud, 
que tant s'assembla entre els dos paï-
sos. A Noruega, veia a la vall un 
poblet autònom d'una vintena de 
petites granges, amb els seus cultius, 
la seva escola, etc..., un lloc pròsper 
i feliç, amb un bon excedent comer-
cial i una població que presenta una 
sana piràmide poblacional. A Skye, 
la vall estava poblada amb vint ove-
lles de cap negre i dotze anyells. Per 
comparació amb les condicions en 
les que els noruecs han començat, 
nosaltres estem asseguts en una mina 
d'or. Existeix un immens potencial 
de desenvolupament als Highlands i 
a les illes." (36) 

És acceptat que el règim del crof-
ting, en tant que element d'una agri-
cultura global, no té un gran futur en 
el marc de les- reformes de la PAC i 
del GATT (37). Però com a forma de 
vida que permeti les persones viure 
sobre una base econòmica diversifi-
cada, en comunitat amb la terra i de 
la terra, la seva estrella podria ser 
ascendent (38). Fins i tot un progra-
ma de televisió com "El món del 
demà" remarca la viabilitat a llarg ter-
mini de moltes de les pràctiques del 
crofting, veient en elles una aposta 
de futur i no del passat (39). El com-
promís concret del Príncep Carles ha 
realçat també el perfil del crofter, 
tant en passar les vacances entre els 
crofters de les Hèbrides com en par-
ticipar en la conferència de la Scotisb 
Crofters Union a Stornoway, al 1993 
on va declarar: "El crofting ofereix 
un model en el qual moltes altres 
comunitats rurals del món farien bé 
d'inspirar-se".(40) 

Però ¿què passa a Anglaterra i fins 
i tot a la resta d'Europa que els 





pobles, cada cop més giren la seva 
mirada cap a la franja cèltica per a 
retrobar alguna cosa de la seva prò-
pia identitat? "Seguim combatent els 
Romans i les seves llargues carreteres 
totes rectes!" proclamen a Twynham 
Down els manifestants contra l'auto-
pista del moviment Dongas and 
Earth First (41), que amb la seva po-
tent música contestatària retribalitza-
da, retroben el que podria significar 
ser anglès, pertànyer profundament a 
un lloc, estimar-lo i ser estimat. I això 
és essencial. Una bona relació amb 
un mateix i amb la comunitat es 
desenvolupa a partir d'una bona 
relació amb el medi. La terra és una 
de les nostres més grans mestres. És 
per això que és essencial el estar 
propers a la natura per a ser sencera-
ment humà i el perquè, quan ens la 
treuen, la pèrdua és tan terrible. 

Si volem que les lliçons de la ex-
Iugoslàvia no siguin en va, cal 
reconèixer que la pertinença no es 
pot definir en termes estrictament 
ètnics. En lloc d'això, l'antic concep-
te de parentiu (kinship) fonamentat 
sobre el lloc, la comunitat i la cultura 
és potser el que hauria d'importar 
més. És el concepte que s'explica en 
el proverbi gaèlic: "Els lligams de llet 
són més forts que els lligams de 
sang", volent dir que del que un es 
nodreix compta més que el llinatge. 
Això obre la via a una identitat inclu-
siva, la "unitat superior" de la "geo-
poesia" de Kenneth White (42). 

Això no té res a veure amb l'odi 
ètnic, com els seus detractors cer-
quen a insinuar. Del que es tracta és 
un punt de respecte mutu en una 
pluralitat de cultures, un punt on les 
injustícies del passat seran reconegu-
des, perdonades i, si és possible rec-
tificades. 

Francis Thompson acaba la seva 
curta història del crofting subratllant 
el seu aport veritablement nacional, 
fins i tot internacional. La seva con-

clusió serveix sens dubte per a mol-
tes comunitats rurals en tot el món: 

"Aquestes comunitats contribuei-
xen a produir persones que es reve-
len encara com la "banca" dels valors 
i de les idees socials per a la nació 
en el seu conjunt. I és en aquestes 
reserves de força moral on es poa la 
voluntat de sobreviure contra els 
interessos dels poders multinacionals 
i nacionals. És veritablement un cant 
que mereix ser cantat." (43) 
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AJUST DEMOCRÀTIC I DESENVOLUPAMENT (i2) 
Sophia Mappa 

Heus aquí la segona part del text de Sophia Mappa publicat en el número anterior de 
Via fora!! Les seves reflexions poden ser molt útils per a revisar la visió tradicional sobre 
les relacions entre les cultures, l'estat, la democràcia i el desenvolupament. El text 
complet és el resultat del programa i del taller del Fòrum de Delfos. Totes dues parts 
van ser publicades en el número de Juny de 1994 de la revista Cultures i 
Desenvolupament. 

HI HA VALORS UNIVERSALS? 
La nostra democràcia és tan universal 
com ens pensem? No hi ha d'altres 
maneres de viure junts en societat?" 
(T. Verhelst 1933) El Fòrum de Delfos 
ha posat aquesta pregunta fonamen-
tal en el centre de la seva reflexió i 
treball. Els valors socials i els signifi-
cats essencials en les societats no 
occidentals semblen impedir la trans-
ferència de la democràcia occidental, 
fins i tot dels seus aspectes més ins-
trumentals (estat, partits polítics i pro-
cessos electorals). Però l'occidentalit-
zació no obre l'única porta al canvi, 
malgrat la reivindicació ideològica 
que el model occidental ha acon-
seguit i que és universal. Si s'esdevé 
el canvi, sortirà d'un procés específic 
per a les societats concernides. 

L'autonomia individual és occidental! 
Un punt fonamental té a veure amb 
el fet que en les tradicionals societats 
no occidentals, la noció d'individua-
lisme, autonomia de la comunitat, 
tradició, religió o cosmos no existeix 

(Safir). De fet, aquestes societats 
estan organitzades sobre la base de 
les "relacions de fusió", sense dife-
renciar entre comunitat /individualis-
me, subjecte/objecte, dintre/fora, 
sobrenatural/natural, etc. La norma 
és que allò que és individual s'hauria 
de barrejar amb la família, la tribu, la 
casta o fins i tot amb Déu. Es reque-
reix conformisme. El paradigma és 
inequívoc; es poden observar varia-
cions significatives en les diferents 
societats, com a mínim respecte de la 
consciència de les seves relacions 
amb el cosmos. El dharma hindú és 
la completa cosmologia d'aquestes 
relacions. L'equivalent no es pot tro-
bar ni a l'Àfrica ni enlloc. En el món 
musulmà la religió regula la vida 
social i impedeix la diferenciació, 
denominada separació de poders i 
adveniment de l'individualisme. En-
cara que el dharma o l'animisme no 
són religions, tenen les modernes 
característiques essencials: la veritat 
s'ha donat a l'avançada mitjançant 
una tradició que l'individualisme no 
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pot qüestionar. Ni l'ortodòxia cristia-
na ni l'islamisme, ni tan sols els seus 
dogmes, requereixen l'afavoriment 
individual. Els grecs diuen "Tant se 
val si un grec és ateu sempre que 
sigui ortodox". 

Aquest tipus de relacions també 
impedeixen que emergeixi alguna 
cosa que no pugui separar-se de la 
democràcia occidental: la igualtat i el 
reconeixement de l'altre. Quan les 
diferències es conceben en termes 
d'inferioritat, el principi d'igualtat 
difícilment pot prevaldre. En aquest 
cas, les jerarquies relativament rígi-
des serveixen per regular la societat: 
superior/inferior, pur/impur, nosal-
tres/ells. Consegüentment, la solidari-
tat queda restringida a la casta, la 
tribu, la religió, la família o els gus-
tos; és una obligació. 

En aquestes societats, la idea d'i-
gualtat dels ciutadans davant la llei, i 
la praxis derivada d'aquesta idea 
tenen dificultats per arrelar o per ser 
implantades. Igual passa amb la idea 
de nació. Malgrat les aparences aquí 
i allà, hem estat molt de temps argu-
mentant que el tipus occidental de 
nació existeix en aquestes societats. 
La nació no es fa valer per si mateixa 
en oposició als altres, ni dintre ni 
fora. Això implica, en primer lloc, l'a-
firmació pròpia, del valors propis 
establerts positivament. Reconeix allò 
que es positiu en les diferències. Així 
s'ha fet des de la Grècia Antiga. Per a 
Arendt (Castoriadis 1979), originada 
imparcialment entre els grecs. D'altra 
banda, no es pot separar de la 
democràcia. 

Igual que les relacions de fusió, el 
rebuig de les diferències no tan sols 
restringeix la solidaritat, sinó que 
també impedeix que hi accedeixin 
els actors individuals i col·lectius i la 
nació. Com es pot demostrar amb la 
Grècia contemporània, entre altres 
societats, fer mal als altres o destruir-
los és pitjor que bastir els propis pro-

jectes i afirmar-los a través seu. Això 
explica l'absència de debat democrà-
tic, la impossibilitat de l'acció indivi-
dual d'un i per a un mateix. He in-
tentat (S. Mappa 1992) analitzar la 
característica essencial de les socie-
tats del Tercer Món en el cas de 
Grècia; Krichen (1992) ha fet el 
mateix respecte a Tunísia. Però 
aquells que defensen exportar la 
democràcia occidental deixen de 
veure aquesta característica. Buscant 
el seu reflex, occident considera que 
l'oposició (la contrapartida de la qual 
és la submissió) és una "ona demo-
cràtica" de caire occidental que vaga-
reja per tot el món. 

Alternativa: l'aspecte revolucionari 
de la democràcia 
Encara que l'alternativa —l'objectiu 
d'una societat és la recerca d'allò que 
és bo i just per si mateix— és con-
substancial amb la democràcia occi-
dental, les coses són diferents en les 
societats que viuen segons la tradi-
ció, on la veritat es dóna per suposa-
da. Ni l'individu ni la societat han de 
fer preguntes com: què fer? per què? 
amb quin propòsit? Les respostes es 
troben en la religió o la tradició, que 
sovint regulen els més petits detalls 
de la vida quotidiana. 

La voluntat d'escollir implica que 
la societat es sotmet a una crítica 
contínua. Això és la democràcia re-
volucionària, l'aspecte militant, com 
ja s'ha esmentat. Que diferent de les 
societats que no situen la vàlua de la 
informació critica dintre de la realitat 
i en si mateixa! Respecte al món 
extern, aquestes societats adopten 
una actitud d'observació, no de con-
trol. La realitat es dóna ara i sempre. 
No és mutable. El mateix succeeix 
respecte a l'ordre social, vist des 
d'una perspectiva de continuïtat i 
supervivència més que de canvi. El 
propòsit de les solidaritats restrictives 
és protegir l'individu, evitar els riscos 



a ell i al seu grup. No és competitiu. 
Això explica en part el sentiment 
molt estès en les societats del Tercer 
Món, que no tenen alternativa quan 
s'encaren als dominants sistemes 
coaccionants. "Aquest aspecte revo-
lucionari de la democràcia, en com-
petència amb la natura, amb els 
altres, amb Déu, és un tret específic 
occidental. Com a contrast de la 
democràcia, podem parlar de "surah-
cràcia", "dharmacràcia" —l'ordre uni-
versal de les coses que ha de preval-
dré— en el sentit més ampli de 
recerca d'una altra manera de viure" 
(T. Verhelst). 

És possible la transferència de la 
democràcia? 
Alguna cosa impedeix la transferèn-
cia de la democràcia occidental: en 
moltes societats del Tercer Món no hi 
ha regles del joc ni cap llei vàlida per 
a tot. Especialment les relacions de 
"fusió" s'oposen a l'emergència d'ac-
tors diferenciats que tenen tasques 
específiques i estableixen per a ells 
mateixos els principis per governar 
les seves relacions i interaccions. 

Els principis subjacents de solida-
ritats restringides —de grup ètnic, 
sang, casta o religió— s'oposen a l'a-
dopció de regles del joc, de la llei, 
vàlida per a tot. Organitzen relacions 
d'afinitat, jerarquies i tabús dintre del 
grup. El que es prohibeix dintre del 
grup es permet fora. 

En aquest context, el que és 
sagrat no equival a la llei occidental, 
com sovint es creu. Els dos estan 
renyits. El principi d'allò que és 
sagrat, aplicable només dintre del 
gaip, no cal justificar-lo. És arbitrari, 
perquè es dóna per suposat i no pot 
ser qüestionat. És una forma de 
poder —en el sentit més ampli— 
radicalment diferent del poder a oc-
cident. La protecció absoluta suposa-
dament assegurada pel poder sagrat 
té un preu: la submissió absoluta de 

l'individu o del grup. Això serveix 
per a totes les relacions socials, des 
del nivell mare-fill a les relacions en 
el grup, en el poble, etc. 

Com que aquestes societats s'han 
fixat en el sistema dominant occiden-
tal, l'exercici de poder ha canviat sig-
nificativament. El poder ha perdut la 
seva característica de ser sagrat, però 
la seva naturalesa no ha canviat. És 
encara tan absolut, tan poc participa-
tiu, com ho era abans. Havent perdut 
el que és sagrat, s'han reforçat la 
violència i les sancions i han fet, fins 
i tot més arbitrari, el poder. 

Això dóna raó de les relacions 
especials amb els líders en les socie-
tats meridionals on "el culte al líder 
és una expressió moderna adaptada 
a les antigues formes articulades al 
voltant del principis carismàtics que 
sovint falsifiquen l'equilibri necessari 
de la democràcia subjacent" (Safir 
1993). Amb l'establiment de les 
"nacions modernes" en el sud, les 
relacions tradicionals del poder local 
(líders religiosos, líders populars o 
els pares) han estat transferides al 
nivell nacional. Això amplia els dos: 
el poder arbitrari del líder i el seu 
culte així com també els conflictes 
entre els grups rivals. Consegüent-
ment, la llei occidental no és compa-
tible amb els principis locals; i les 
lleis importades tenen efectes com-
plicats. Aquestes societats contem-
plen aquestes lleis amb un sentit 
addicional de sanció i violència, 
enlloc de com a institució social que 
és acceptada. Això s'esdevé, perquè 
aquestes lleis no són una institució 
en aquestes societats. 

El poder arbitrari sense regles de 
joc vàlid per a tothom, explica suc-
cessivament, per què no hi ha cons-
ciència d'interès públic, de bé públic. 
Sense això no hi ha democràcia. "El 
principal problema a Àfrica no és si 
és o no necessari el mercat, com 
creuen aparentment les grans orga-



nitzacions internacionals. És el sentit 
d'interès públic" (C. Comeliau). 
Aquesta declaració serveix per a paï-
sos d'Amèrica Llatina, Àsia i Europa 
de l'Est. Els que ostenten el poder 
tenen dificultats quan es presenten 
com l'encarnació de l'interès públic. 
En lloc d'això, encarnen el propi, 
ètic, religiós o polític, interès especial 
del grup. El fòrum públic no és el 
lloc per reglamentar els subsistemes 
socials amb reivindicacions diver-
gents. Per contra, és un teatre de 
conflictes entre identitats oposades, 
fins i tot opostes. 

A més, el sector públic és vist 
com a propietat personal dels que 
ostenten el poder. Els parents dels 
que ostenten el poder el consideren 
també com la seva propietat perso-
nal. Aquesta fusió, visible en totes les 
esferes de la societat, porta al confu-
sionisme entre els recursos econò-
mics i polítics. El sector privat ha 
nascut gràcies a la protecció gover-
namental. Però ha de pagar un preu: 

la submissió absoluta al govern. 
Desapareix quan es retira aquesta 
protecció. Atesa la manca de diferen-
ciació entre les esferes socials i els 
rols dels actors socials, la "democra-
tització és impossible. Si ho barre-
gem tot no és possible cap relació o 
interacció entre les diferents esferes 
de la vida social, perquè som sempre 
a la mateixa esfera" (F. Médarcl). 

La pobresa, un obstacle a la 
democràcia? 
Es diu sovint que les classes mitjanes 
formen la base social de la democrà-
cia, que la democratització en les 
societats del Tercer Món es veu difi-
cultada per la manca de classes mit-
janes (Safir). Aquesta observació de-
mostra l'associació entre el desenvo-
lupament econòmic i la democràcia, 
la darrera condicionada per el pri-
mer. Però no hi ha raó per aquesta 
predeterminació de la política per 
l'economia. A l'occident, els esforços 
per la democràcia i per un nivell de 



vida més alt han anat sovint junts; 
han mobilitzat totes les classes 
socials. 

En les societats del Tercer Món, 
l'oposició entre producció i consum 
pot ser un factor important que 
impedeix l'aparició, des de dintre, de 
nous camins que regulin la política i 
la societat. Altrament, vol dir la pre-
dilecció per un tipus occidental de 
consum que no s'ajusta al concepte 
modern de producció. Arreu i a 
diversos nivells, les formes tradicio-
nals de producció han estat abando-
nades, encara que existeix una mesu-
ra inusual entre la creativitat extraor-
dinària de producció tradicional a 
l'índia i la seva desaparició en altres 
zones del món. Aquesta predilecció 
pel consum suposa una qüestió de 
valors en societats que prefereixen la 
redistribució a la producció (S. 
Mappa 1993c). Demanar caritat i 
donar almoines són institucions 
socials, com Mauss va observar en 
les societats que va estudiar i com 
Kipling va descriure de l'índia. Però 
actualment el contacte amb occident 
ha originat demandes del consum 
per sobre de la producció. La 
dependència d'occident és tan gran 
que cap solució pot venir d'aquestes 
societats, ni tampoc es pot formular 
cap reivindicació d'autonomia. 

El contrast entre la riquesa que es 
produeix a occident i la pobresa 
característica d'aquestes societats no 
ens permet veure els problemes 
fonamentals. La pobresa és universal? 
"Veure l'Altre només en termes de 
riquesa, no és també una projecció 
occidental? No vol l'ésser humà el 
reconeixement per allò que és més 
que per allò que té?" (Dardaud). És 
la pobresa el major obstacle a la rela-
tiva autonomia de les societats no 
occidentals? O les actuals relacions 
de submissió a occident, entre altres 
factors, no constitueixen un obstacle 
molt més important? 

BORIS IELTSIN, UN DEMÒCRATA? 
El discurs i les pràctiques d'EU consi-
deren els governs autoritaris en les 
societats no-occidentals els majors 
impediments per importar la demo-
cràcia occidental. Per tant, democra-
titzar aquests estats significa celebrar 
eleccions i respectar els drets hu-
mans. Això és sinònim d'establiment 
de la democràcia (S. Mappa 1993), i 
per tant, el suport massiu occidental 
al president Ieltsin com a ostentador 
del poder legitimat mitjançant elecció 
segons el "sufragi universal". Ieltsin 
ha estat doncs reconegut per les 
seves pràctiques arbitràries —tan 
arbitràries com les dels seus adversa-
ris—, que ha après des del naixe-
ment, durant segles de tradició russa. 
El que és nou a Rússia és que el 
terror és ara "democràtic" 

No democràcia, no ajuda! 
Això també respon al principi d'es-
trènyer llaços per ajudar al desenvo-
lupament econòmic. I en principi fa 
pressió sobre els governs que violen 
els drets humans. El pitjor d'això no 
és la seva selectivitat. El desavantatge 
més gran és que, un cop més, no es 
dóna reconeixement a l'especificitat 
d'estatus del Tercer Món, un model 
importat d'occident o de les societats 
del Tercer Món que adopten aquest 
estatus. Tampoc no hi ha reconeixe-
ment d'allò que podríem anomenar 
relacions de carn-i-os entre l'estat i la 
societat (F. Médard 1993; S. Mappa 
1992, 1993a i b; Badie 1992). Refe-
rent a aquestes relacions, la corrup-
ció i el "rebuig del desenvolupament 
(occidental)" no caracteritza l'estat. 
Les societats, com els governs, no 
tenen els valors (competència, com-
petitivitat, desig de poder sobre el 
món exterior, etc.) necessaris per al 
capitalisme. 

Assenyalant aquesta relació entre 
el govern (o l'estat) i la societat a 
Àfrica, F. Médard (1993) ha refutat la 



ideologia dominant, que veu l'estat 
com un fet extern a la societat: 
"Encara que l'estat africà sembla ser 
extern a la societat, cal comprendre 
que aquesta patrimonialització és 
una manera d'adaptar l'estat a la 
societat. Aquesta és a la vegada la 
víctima i el còmplice d'aquestes reali-
tats. En el context d'un estat amb una 
legitimitat superficial, les realitats 
patrimonials de redistribució basades 
en el favoritisme i particularisme 
(clientalisme, proteccionisme) perpe-
tuen l'únic mitjà pel qual els líders es 
poden legitimar a ells mateixos als 
ulls de (com a mínim a una part de) 
la gent i consoliden el seu poder per-
sonal". 

Per tant, allò que és aliè a aques-
tes societats és la concepció occiden-
tal d'estat i les idees occidentals res-
pecte a democràcia i desenvolupa-
ment econòmic. Sovint, la idea d'es-
tat -independent de la manera- no hi 
està adaptada, com A. Nicolaï indicà 
exactament sobre Àfrica. Per tant, 
l'estat fracassa com a actor del de-
senvolupament econòmic, ja sigui de 
tipus marxista o capitalista. És encara 
més probable que fracassi en el 
paper d'actor en la democratització. 

Grècia, un estat no-modern 
Fins i tot allà on les formes d'estat 
(imperis, dinasties) acostumen a exis-
tir, han estat transformades en estats 
moderns, però només aparentment. 
L'estat grec, sorgit d'una part del 
col·lapsat (1830) Imperi Otomà, és un 
exemple clar de la modernització 
superficial. Va adoptar tots els ele-
ments de l'estat occidental, però res 
de l'essència (principis i valors). Els 
valors tradicionals i les relacions so-
cials —etnicisme, xarxes afins, predi-
lecció per la redistribució, arbitrarie-
tat, confusió entre l'interès públic i el 
privat, etc...— varen ser incorporats 
a l'estructura estatal importada (S. 
Mappa 1992). Poques d'aquestes ca-



racterístiques originals de l'estat grec 
han canviat des de la seva creació. 

Però hi ha, com a mínim, nocions 
respecte de l'autoritat central i de les 
fronteres o els límits. Cert! Però el 
darrer concepte podria no ser la idea 
de fronteres nacionals, sinó la idea 
tradicional de territori, que és massa 
local (el territori del poble o del 
clan) i a la vegada massa gran (Islam 
i els Ortodoxes no tenen fronteres, 
les tribus s'estenen sobre una àrea 
immensa). Aquestes societats tampoc 
no han assimilat la noció occidental 
d'autoritat central, i d'aquí, la impor-
tància de contrastar entre estats arbi-
traris i observadors de la llei i autori-
taris i democràtics. Aquest contrast 
reintrodueix la distinció entre estats 
tradicionals i occidentals: "L'estat ob-
servador de la llei, ja sigui absolutis-
ta, autoritari o democràtic, fa possi-
ble predir el capteniment especial-
ment dels actors polítics i, en conse-
qüència, dels altres actors. Quan es 
pot predir el capteniment dels altres, 
hom pot també decidir respecte del 
propi capteniment" (A. Nicolaï). 
L'estat arbitrari, altrament, no fa pos-
sible predir els capteniments, ni tam-
poc esperar un desenvolupament 
econòmic de caire occidental. A pos-
teriori, s'oposa a qualsevol mena de 
democratització, sigui o no de caire 
occidental. 

Un estat legítim pot ser democrà-
tic o autoritari, conservador o pro-
gressista. Els resultats no són els 
mateixos, ni tampoc el seu desenvo-
lupament econòmic. Un estat ha de 
ser legítim, però també intel·ligent (A. 
Nicolaï). En la història occidental, hi 
ha hagut estats legítims conservadors 
o dictatorials (Portugal sota Salazar) 
que no s'han desenvolupat econòmi-
cament, mentre que el despotisme 
il·lustrat de Bismarck incità el desen-
volupament econòmic. Un estat con-
servador, democràtic (com a França 
des de 1880 fins a la la. Guerra 

Mundial amb el sistema de Méline) 
frustrà literalment el desenvolupa-
ment econòmic. L'associació desen-
volupament democràtico-econòmic 
no pot, per tant, verificar-se sempre 
en la història. 

Amb pocs riscos de cometre una 
falta, podem afirmar que en territoris 
occidentals l'estat ha permès a les 
forces democràtiques participar en el 
joc al mateix temps que intervenia 
com a tutor. La divisió de rols entre 
l'estat i l'economia era essencial per 
a l'èxit del capitalisme a l'occident. 
Un estat patrimonial que intenta con-
trolar-ho tot, essent al mateix temps 
tributari a la societat, un govern 
sense consciència d'ell mateix com a 
actor polític que ha d'atenir-se a la 
llei, un estat que no té raó d'estat ni 
noció dels seus interessos en oposi-
ció als de la societat, aquest estat no 
pot promoure el desenvolupament 
capitalista, ni la democràcia. El capi-
talisme ha funcionat a occident, per-
què els líders han sentit l'eslogan "La 
riquesa dels individus contribueix al 
poder dels líders" (A. Nicolaï 1993). 

Efectes perversos: el cas de Ruanda 
L'occidentalizació del món —espe-
cialment de l'àmbit polític— ha d'en-
carar-se amb els valors d'altres socie-
tats. Allò que es transfereix està, en 
molts casos, deformat. 

L'estat (nació) importat provoca 
més aviat forces centrífugues que 
centrípetes. Comparat al nivell nacio-
nal, els conflictes tradicionals s'ex-
pressen en un escenari més ampli. 
Esdevenen més intensos. Com va 
succeir a Àfrica (Mbembe 1993) la 
idea de fronteres està deformada. En 
aquestes societats, les fronteres no 
separen exactament els estats. Les 
fronteres internes, les regionals mar-
quen les identitats ètniques o locals, 
serveixen de base per a una exclusió 
massiva, persecució o fins i tot ani-
quilació (tals com les repetides 



matances a Burundi, a Ruanda o a 
qualsevol lloc). Encara que Àfrica en-
capçala la llista de matances ètniques 
i moviments de refugiats, altres paï-
sos no han sortit il·lesos. L'índia és 
l'exemple d'un estat on els poders 
fàctics —com a mínim, els més ano-
menats entre ells— han manifestat la 
determinació estricta per aplicar prin-
cipis igualitaris amb la separació 
entre religió i estat. Amb tot, tres 
d'ells —començant pel "pare de la 
nació"— han estat assassinats. 

El mètodes arbitraris de repressió 
han esdevingut més severs. La seva 
naturalesa ha canviat a causa de la 
centralització de poder. Un altre cop, 
Àfrica, on l'estat barreja les activitats 
fiscals i militars, encapçala la llista de 
la repressió. "Aquí, una nova manera 
d'organitzar el poder, basada en el 
control dels principals mètodes de 
força —forces armades, presons, ex-
propiació, assassinat— ha penetrat 
en territoris que no constitueixen 
estats novells (...), però on l'exercici 
del dret recapta impostos, acapara 
recursos, tributs, rendes, delmes i 
peatges de tota mena, i els obté per 
la força per tal de sostenir grups mili-
tars, semblants a l'administració civil" 
(Mbembe 1993). 

A països on la violència militar 
està de moda des de fa poc, ha sorgit 
un populisme corrupte, basat en l'a-
tracció del líder i en les relacions 
exaltades i de fidelitat vers ell. Là 
violència de les relacions socials ha 
reemplaçat la violència governamen-
tal, l'una equival a l'altra. 

Per a l'estat importat, la solidaritat 
religiosa o ètnica proporciona un 
ampli ventall de possibilitats per a la 
manipulació política. Els processos 
electorals són un mètode a través del 
qual els grups rivals, sense un pro-
grama real, pretenen confiscar el 
poder pel poder. El cas algerià pot 
ser un exemple: una interrupció par-
cial del procés electoral intenta 



donar-li la volta en benefici propi. En 
altres casos, on les eleccions sem-
blen més o menys arrelades, cap dels 
grups rivals respecta les regles del 
joc; i les eleccions proporcionen una 
plataforma per demostrar fanatismes 
més que per a ser una ocasió per al 
debat polític i social. En gairebé tots 
els casos, les relacions societat-estat 
són ambivalents. D'una banda, com 
que tot s'espera del govern, és difícil 
dissenyar un programa social sorgit 
de la mateixa societat. D'altra banda, 
el govern serveix com a cap de turc 
que ha de carregar-se la culpa; 
aquestes societats no aconsegueixen 
interioritzar. Els resultats són els 
mateixos. 

Ara per ara, podem fer la hipòtesi 
que l'estat fou, durant un temps, una 
nova forma de "sacrament" a la qual 
aquestes societats estaven subjectes 
amb raó però sense por, en no inte-
rioritzar la nova institució per si 
mateixa o adherint-se als principis 
suposadament encarnats. La "crisi 
d'estat", que podem observar més o 
menys arreu del Tercer Món, és 
doble. En primer lloc, aquestes socie-
tats han perdut el sentit del sagrat 
mentre han estat incorporades al sis-
tema dominant, però sense interiorit-
zar els valors últims. En segon lloc, 
l'estat ha perdut la seva capacitat per 
distribuir la riquesa, com F. Médard 
ha indicat respecte d'Àfrica, mentre 
que l'únic camí per distribuir la 
riquesa als clients és contreure deu-
tes. Però no es pot anar enfonsant 
amb deutes. 

L'últim però no el pitjor, un altre 
efecte pervers de l'estat importat, que 
està experimentant una crisi de legiti-
mitat (perquè és només legitimitat 
superficial, d'acord amb F. Médard) 
és l'esquizofrenia: l'escletxa "entre la 
llei tradicional i la importada" com 
indicà Spandidakis sobre Grècia. Els 
textos legals abunden, però sense 
relació amb la realitat. 

L'IMPACTE DE LES POLÍTIQUES A 
FAVOR DE LA DEMOCRATITZACIÓ 
La pregunta ha de plantejar-se des de 
l'inici: quina paper fan les grans or-
ganitzacions internacionals, que pre-
tenen actuar en favor dels drets 
humans i la democratització en el 
Tercer Món, realment donen el pas a 
la democràcia? 

El sud no té alternativa 
Efectivament el model d'exportació, 
a pesar de pretendre el contrari (S. 
Mappa 1993) i a pesar de la seva 
incompatibilitat amb els valors de les 
societats hostes, reforça la impressió 
que aquestes societats no tenen alter-
nativa. Això impedeix la recerca, des 
de dintre, de maneres de viure en 
societat. Evita que aquestes societats 
inventin la democràcia elles matei-
xes. Condueix a la insatisfacció de la 
democràcia. És necessari "diferenciar 
les formes que la democràcia de les 
societats occidentals ha pres dels 
seus principis fonamentals. Hauríem 
d'intentar veure com s'han fet les 
experiències, en aquestes societats, 
per viure amb la rotació dels poders 
públics, amb els poders compensato-
ris, amb les formes de responsabilitat 
pública. Em sembla que l'associació 
desenvolupament-democràcia impo-
sada al sud pels països "donants" 
prohibeix la recerca de la creativitat, 
en l'àmbit del desenvolupament i la 
democràcia, ja que ambdós termes es 
refereixen a l'occidentalització "atra-
par occident". En aquest procés mi-
mètic, hi ha poc espai per a la creati-
vitat. A més, posar la democràcia al 
servei del nou ordre internacional 
impedeix que aquestes societats i 
països utilitzin la llibertat fonamental 
per a la veritable alternativa social i 
pel veritable programa polític, encara 
que no estigui definit, perquè ho ha 
estat sense comptar-hi. Efectivament, 
la solidaritat ètnica concedeix un 
espai a les formidables manipula-



cions polítiques. Però no dóna pas a 
una de les poques formes de disposi-
ció cívica i de participació del poder 
que existeixen? O com a mínim un 
lloc on la gent se senti involucrada, 
on estiguin disposats a involucrar-se, 
a exercir una mena de responsabili-
tat" (T. Verhelst 1993) 

Comunicació i respecte mutu 
A més de ser oposades al desenvolu-
pament d'aquest sentit de responsa-
bilitat, les polítiques occidentals no 
tenen en compte el temps que cal 
perquè arrelin les experiències, enca-
ra que siguin a petita escala, regio-
nals; fins i tot, perilloses. A més, l'ex-
periència humana -i en primer lloc, a 
l'occident- ha estat marcada per 
errors i regressió. Ningú no pot, 
argüint des de la pròpia experiència, 
exigir ser el substitut d'un altre. La 
gent pot discutir mentre reconegui 
els altres, les seves diferències i pre-

dileccions. Així doncs, el debat és 
l'únic camí democràtic de la comuni-
cació. Per a Safir, el problema amb el 
desenvolupament actual de les políti-
ques és que es troben "riu avall", en 
un nivell formal, d'aquestes societats, 
tenint en compte que haurien de ser 
"riu amunt" en el nivell dels valors 
socials. 

Això suposa un problema enor-
me: com comunicar-se amb aquells 
que són diferents? Com comunicar-se 
amb una cultura diferent sense pro-
jectar-hi els propis valors culturals i 
els codis cognoscitius? "Comprendre 
una societat significa, en primer lloc i 
abans de res, penetrar (o reapropiar-
se'n) en el significat social, que man-
té la societat unida" (Castoriadis 
1979). Però això no succeeix normal-
ment. 

Com portar el problema de co-
municació quan aparegui, fora dels 
debats intel·lectuals, és la negativa a 



plantejar-lo? Com transformar "l'Acti-
visme del Tercer Món" cínic o autèn-
tic (que equival a la mateixa cosa) en 
una cooperació internacional on els 
seus components estableixin els 
objectius de comprensió de les prò-
pies accions com de les accions dels 
altres, que són diferents? Un progra-
ma democràtic en un context de coo-
peració internacional no pot eludir 
aquesta qüestió, ja que és l'essència 
de la democràcia. 

QÜESTIONS I MÈTODES 
El mètode adoptat habitualment pel 
Fòrum de Delfos consisteix a analit-
zar els problemes respecte a les rela-
cions i interaccions Nord-Sud. Ara 
bé, les qüestions suscitades pel 
projecte "Democràcia i Desenvolupa-
ment" són tan àmplies que requerei-
xen mètodes subtils d'anàlisis i mèto-
des diversificats d'acció política. Fins 
avui, s'han suscitat durant els nostres 
debats les preguntes següents: 
• Quins són els continguts de la 
democràcia? quin lloc haurien de 
tenir en sectors de l'UE: estats, 
societats, unions, organitzacions 
internacionals, ONG, organitza-
cions sòcio-professionals? 

• A la vegada, quin lloc ocupa en les 
diferents regions, països i sectors 
de les societats no-occidentals? 

• Quins són els impediments per 
declarar la democràcia com una 
institució pròpia a Europa i als paï-
sos del Sud? 

• Què és un actor social en el Nord i 
en el Sud? 

• Quina nova gent i quins "espais" 
privats es van perfilant en el Sud i 
en el Nord? quines experiències 
estan latents en aquestes societats 
per viure juntes? 

• Quines relacions es poden propo-
sar per expandir la democràcia? en 
altres paraules, com pot intervenir 
el sector privat en la regulació de 
l'espai públic? com pot aquest 

darrer tenir en compte tots els 
aspectes de la vida social sense 
barrejar-los o anteposant l'un a l'al-
tre? 
Són apropiades les polítiques occi-
dentals democràtiques per al Sud? i 
respecte a les organitzacions inter-
nacionals (CEE, FMI, Banc 
Mundial) i institucions polítiques 
(com el Parlament Europeu)? 
Pot ser selectiu el "manament 

democràtic"? 
Sota quines condicions pot un país 
o regió exportar la democràcia? 
Sota quines condicions pot la 

democràcia ser paral·lela al desen-
volupament (entès com a procés 
global)? 
Està el model capitalista en l'agonia 
de la crisi? o està la crisi localitzada 
en certes àrees i sectors? 

Sophia Mappa 



VIURE SIMPLEMENT, PERQUÈ D'ALTRES PUGUIN 
SIMPLEMENT VIURE. 
Pierre Pradevant. 

Us presentem una breu, però alhora punyent reflexió sobre l'actitud de l'ésser humà 
envers la seva relació amb el tenir i l'ésser, tot plantejant al final de l'article una sèrie 
de qüestions elementals, a modus de pregunta concreta ens podem fer en el transcurs 
de la nostra vida quotidiana. 

Tot un exemple de com es pot estimular a una reflexió que faci de cadascun de 
nosaltres uns gestors i gestores intel·ligents de l'extraordinària abundància d'aquest 
petit planeta que anomenem Terra. Aquest text va ser publicat a la revista Panda 
Nouvelles de febrer del 92 i ha estat traduït del francès. 

Alan Durning, del Worldwatch Insti-

tute, a Washington, estima que, me-
surats en dòlars constants, hem con-
sumit tans béns i serveis des de 1950 
que totes les nacions del planeta des 
de la nit dels temps. I només en els 
darrers 90 anys, el volum de l'econo-
mia mundial ha estat multiplicat per 
vint. 

La nostra supervivència en tant 
que raça depèn en gran part de la re-
definició de tres conceptes o parau-
les clau: "tenir suficient", la riquesa i 
l'eficàcia. 

Una vegada que les necessitats 
bàsiques —allotjament, aliment i tre-
bal l— han estat decentment cober-
tes, la naturalesa del que constitueix 

"suficient" pren tant una dimensió 
individual subjectiva com un aspecte 
col·lectiu. Tal família de cinc perso-
nes sentirà les seves cinc bicicletes 
com el sumum de l'abundància, tal 
altra estimarà que els seus tres cotxes 
són del tot insuficients per a les 
seves "necessitats". Quan a l'aspecte 
col·lectiu del "tenir suficient", ha estat 
admirablement resumit per Ghandi: 
"Viure simplement, a fi que altres 
puguin simplement viure". 

L'individu que és interiorment ric 
sap que el contentament i la felicitat 
veritables no resideixen en el "més" 
—més objectes, possessions, prestigi, 
temps, diners, poder...— sinó en el 
"millor": viure millor, compartir, ex-

Here you are a short but at the same time pricking reflection about man attitude to his 
relationship with the "having" and the "being", exposing at the end of the article a 
series of elemental points that, as a concrete question mode, each can made during his 
daily life. An example of how we can be stimulated to a reflection that makes everyone 
an intelligent negotiator of the extraordinary abundance of this small planet we call 
Earth. 

This text was published in the review PANDA NOUVELLES of February 1992 and it 
has been translated from French. 

Niprezentas al vi mallongan,sed samtempe korŝiran mediton pri la hoina sintenado 
antaŭ lia rilato kun la havo kaj la esto, proponante al nije la fino de la artikolo,serion 
da elementaj temoj, kiuj kvazaŭ konkreta demando, ĉiu el nipovas fari al si mem dum 
nia ĉiutaga travivado. 

Karakteriza ekzemplo kiel onipovas instigi alpripensofarantaj el ni ĉiuj 
inteligentajperantoj de la eksterordinara abundo de tiu ĉi eta planedo k-iu nomiĝas 
Tero. Tiu ĉi teksto publikiĝis en la revuo Panda Nouvelles de februaro 1992 kaj 
tradukiĝis el la franca. 



pandir els coneixements, expressar la 
pròpia creativitat, alliberar els senti-
ments, en resum substituir el tenir 
pel ser. Fer aquest trànsit des del 
tenir fins al ser, és simplement viure 
millor amb menys. És també apren-
dre a gestionar els recursos, els 
diners, el temps, la vida, en lloc de 
posseir-los. 

MANIPULACIÓ MENTAL 
Durant cinquanta anys, hem estat 
víctimes d'una manipulació mental, 
que ha estat el definir la riquesa en 
els balanços nacionals pel PIB (pro-
ducte interior brut), mesura desenvo-
lupada durant la darrera guerra per 
la producció d'armaments i estesa de 
seguida a1 tota l'economia. Ja és hora 
que reemplacem els PIB pel HB (feli-
citat interior bruta). El medi ambient 
ho agrairà i nosaltres també. 

La verdadera riquesa no pot ser 
més que la interior. Hi ha quelcom 
de destructor, pel medi ambient, 
però també increïblement primitiu i 
habitual, quan es defineix la riquesa 
—i massa sovint, en la nostra socie-
tat, el valor d'un ser— per la posses-
sió de béns materials. Cada cop més, 
és evident que si els recursos mate-
rials del planeta són limitats, no és 
de la mateixa manera amb les rique-
ses interiors —la compassió, l'amor, 
la bondat, la creativitat, les aptituds 
artístiques i els coneixements cultu-
rals, la intel·ligència, l'humor...— que 
són il·limitades. Hom té la impressió 
que a través de la crisi ecològica ac-
tual, l'univers ens està dient: "quan 
penseu començar a ocupar-vos del 
que compta veritablemet, a agafar-
vos als veritables valors i no a la 
sacarina del sobreconsum que és un 
cul-de-sac autodestructor?" 

Aquesta presa de consciència que 
la verdadera riquesa és interior porta 
en ella una immensa esperança, la 
de que la solució a la crisi ecològica 
del desenvolupament que pateix el 

planeta està abans que res en nosal-
tre mateixos. És principalment pel 
canvi de milions de comportaments 
individuals que aconseguirem, no 
salvar el planeta —doncs continuarà 
vivint molts milions d'anys amb o 
sense nosaltres— sinó garantir la 
nostra pròpia supervivència i fer la 
descoberta d'una economia i d'una 
societat que privilegien la qualitat en 
lloc de la quantitat. 

DIMENSIÓ HOLÍSTICA 
Quan a la redefinició de l'eficàcia, 
aquesta no pot ser resseguida de 
forma correcta més que en la seva 
dimensió holística, és a dir aquesta 
dimensió que relaciona tots els 
éssers entre ells, en aquest merave-
llós equilibri constituït per la vida 
sobre la terra en interacció vivent 
amb el planeta, amb Gaia. Vet-ho 
aquí, la societat industrial ha definit 
l'eficàcia en termes essencialment 
econòmics: és eficaç allò, aquella o 
aquell que permet produir més béns 
o serveis en un mínim de temps. La 
natura ha esdevingut un instrument 
de producció enmig dels altres. Hem 
doncs d'aprendre a definir l'eficàcia 
en termes d'equilibri amb el medi 
ambient, en termes de salut (doncs 
una mesura eficaç des del punt de 
vista econòmic, com l'augment dels 
ritmes de treball, pot ser perjudicial 
des del punt de vista de la salut) en 
termes de justícia i de solidaritat amb 
tots els habitants del planeta, i sobre 
tot guardant a l'esperit les conse-
qüències que aquesta noció d'eficà-
cia pot tenir sobre els nostres des-
cendents. 

Els Iroquesos nord-americans 
deien que tota decisió que afectés a 
la comunitat hauria de ser pressa te-
nint en compte el seu impacte sobre 
les següents cinc generacions. El 
nostre horitzó és generalment limitat 
a les properes eleccions. Com a con-
seqüència tenim deixalles atòmiques 



que seran encara perilloses per a 
més de 10.000 generacions! 

Hi han dues maneres d'aprendre 
en la vida: per la saviesa o pel sofri-
ment. No som nosaltres qui hem 
creat l'univers. Però en la seva 
arrogància i la seva mania de voler 
dominar la natura, la nostra societat 
industrial, sembla haver oblidat 
aquesta evidència. L'univers és pot-
ser abans que res un extraordinari 
laboratori pedagògic. Ha establert un 
cert nombre de lleis i el sentit de la 
nostra vida sobre la terra és justa-
ment l'aprenentatge d'aquestes lleis. 
O aprenem la dansa de la vida i de 
la natura segons les lleis establertes 
per l'univers (com l'han sabut fer tan 
bé en els seus lligams amb el medi 
ambient les poblacions anomenades 
indígenes), o bé continuem a des-
truir, fins que haguem comprés que 
el planeta i l'univers no són un cen-
tre comercial on podem fer la com-
pra en els nostres moments de de-
pressió. 

Parlant dels canvis de mentalitat 
necessaris per a garantir la super-
vivència humana al planeta, Maurice 
Stong, el secretari general de la 
Conferència de Rio —de qui no es 
pot sospitar que sigui un dolç som-
miador— ha afirmat: "Estic con-
vençut que finalment el que compta 
són les nostres motivacions més pro-
fundes, ètiques, morals i espirituals. 
Des del meu punt de vista la redes-
coberta de l'ètica i de les espirituali-
tats tradicionals constitueixen la clau 
absolutament indispensable per a la 
nostra supervivència." 

UNA ALTERNATIVA CLARA 
L'alternativa és doncs clara: en la 
propera generació cal operar volun-
tàriament una mutació profunda que 
comença per la redefïnició dels con-
ceptes culturals claus que estan a la 
base del nostre sistema econòmic (el 
temps, l'eficàcia, la riquesa...) sinó 



ens arrisquem a entrar, en uns 
decennis, en una era de "ecodictadu-
ra" imposada pels mateix tipus de 
govern que avui fan mala cara da-
vant de despeses indispensables per 
a la protecció del medi ambient. 

Mitjançant els grans ensenya-
ments "ecoespirituals" (en el sentit 
que la seva implicació té un impacte 
directe sobre les nostres relacions 
amb el planeta i tots els seus habi-
tants) hom pot mencionar el valor lli-
gat a la simplicitat i la preferència 
donada a la dimensió del ser sobre el 
tenir, la visió de la unitat de totes les 
coses, el deslliurament del desig de 
possessió, la compassió per tots els 
éssers, i sobretot que el principi que 
hom no es pot ser sa, complet, il·lu-
minat, tan com no ho podria ser un 
home sobre la terra. 

• Puc posseir aquest producte, utilit-
zar-lo sense que em posseeixi ell a 
mi, sense que m'utilitzi?. 

GESTIÓ INTEL·LIGENT 
Aquestes qüestions no tenen la pre-
tensió de ser la guia del perfecte 
petit consumidor eco-social. Com 
s'ha dit abans, pretenen estimular 
una reflexió. Que cadascú faci la 
seva pròpia llista. Cadascú ha de, 
sobretot, desenvolupar aquesta acti-
tud interior que faci de nosaltres ges-
tors intel·ligents de l'extraordinària 
abundància d'aquest petit planeta, en 
lloc de ser els indiferents que serren 
alegrement la branca sobre la que 
estan asseguts. 

PREGUNTES ELEMENTALS 
Però llavors, com traduir tot això en 
la vida quotidiana? Com viure millor 
amb menys? Cadascú pot començar 
fent-se certes preguntes elementals 
cada vegada que va a comprar. Es 
tracta d'esdevenir un consumidor 
conscient i alerta. Entre aquestes, les 
següents ajuden a reflexionar sobre 
el valor real d'una compra: 
• Realment en tinc necessitat? 
• Per què compro això? 
• Obtindré dels diners que gasti un 
plaer proporcional als recursos uti-
litzats? 

• Les persones que produeixen el 
que jo compro, són remunerades 
adequadament, es beneficien de 
condicions de treball decents? 

• Quin és l'impacte sobre el medi 
ambient que ha tingut la fabricació 
d'aquest producte? 

• Utilitzaré aquest producte tan so-
vint com per justificar la compra? 

• El seu consum m'acosta cap al meu 
objectiu, m'ajuda a reforçar les 
meves prioritats o al contrari em 
dispersa. Pierre Pradevant 



EL PLURALISME CULTURAL A LES CIÈNCIES 
SOCIALS: UNA APORTACIÓ A LA 
INTERDISCIPLINARIETAT 
Agustí Nicolau i Coll 

Aquest text fou elaborat com. una col·laboració a un seminari sobre 
Interdisciplinariedad en las Ciencias Sociales-, organitzat per la delegació del CKDI 
('Centre de Recherches sur le Developpement International - Canadà) a Amèrica 
Llatina, del 15 al 18 de febrer 1995 a Montevideo. L'autor, Agustí Nicolau Coll, és 
membre d'Enllaç i coordinador del mòdul «Cultures et developpement- a l'Institut 
Interculturel de Montréal. 

INTRODUCCIÓ 
La necessitat de la interdisciplinarie-
tat a les ciències socials i humanes és 
un fet àmpliament assumit per una 
gran part de les persones que treba-
llen en alguna d'aquestes disciplines. 
La creixent complexitat de tot feno-
men social, així com l'estancament i 
el fracàs de moltes de les projeccions 
fetes en el passat, han sensibilitzat la 
necessitat d'un canvi epistemològic 
que permeti analitzar tot el fenomen 
social des d'una visió més àmplia i 
global. 

Però a aquesta interdisciplinarie-
tat li cal alhora un procés de reinte-
gració de l'estudi i l'anàlisis de cada 
fenomen global en relació a la cultu-
ra de la societat en la que es desen-
volupa. 

En aquest escrit provarem de jus-
tificar la necessitat, la validesa i la 

pertinença d'una proposta com 
aquesta en el camp de les ciències 
socials, al temps que formularem una 
proposició metodològica que sigui 
vàlida per a portar a terme investiga-
cions i anàlisis culturalment centrats. 

LA CULTURA NO ÉS UNA SIMPLE 
DIMENSIÓ DE LA REALITAT 
HUMANA. 
Paral·lelament al desenvolupament 
de les diferents disciplines de les 
ciències humanes, s'ha produït una 
evacuació de la cultura, reduint-la a 
una simple dimensió de la realitat 
humana. La cultura ha passat a ser 
considerada ja sigui com les creen-
ces, rites i mites, estudiats per l'antro-
pologia cultural, ja sigui com l'art i el 
folklore, estudiats per l'etnologia. 

Crec que aquesta reducció de la 
cultura a una simple dimensió de 

This text has been elaborated as a collaboration in a seminary concerning 
Interdisciplinary in Social Sciences, organised by the delegation of the CRDI (Centre de 
Recherches sur le Developpement International - Canada,) in South America, at 
Montevideo, from 15 to 18 February 1995. The author, Agustt Nicolau i Coll is an 
Enllaq member and the co-ordinator of the speciality "Cultures and Development" at 
the Intercultural Institute of Montreal. 

Ĉi-tiun tekston onipreparis kiel kunlaboraĵon en seminario pri "Interdisciplino en 
Sociaj Sciencoj" organizita de la delegacio de CRDI ("Centre de Recherches sur le 
Developpement International - Kanado^ en Latinameriko, en Monteirideo de la 15a 
ĝis la 18a defebruaro 1995. La aŭtoro, Agusti Nicolau i Coll, estas membro de Enllag 
kaj kunordiganto de la fako —Kulturoj kaj Evoluo— en la Interkultura histituto de 
Montreal. 



realitat humana, és altament negativa 
per una doble raó: en primer lloc, 
augmenta, quan no provoca, l'espe-
cialització de les diferents disciplines, 
sense cap connexió entre elles. En 
segon lloc desconnecta l'estudi de les 
diferents dimensions de la realitat 
humana de la cultura en les que es 
desenvolupen, imposant la concep-
ció cultural dominant (la de la cultu-
ra occidental moderna). 

Cal iniciar un procés de reconei-
xement de la cultura en majúscules, 
en el que aquesta seria considerada 
no com un aspecte entre els altres, 
sinó com el conjunt de creences, 
mites, sabers, institucions i de pràcti-
ques per les que una societat afirma 
la seva presència en el món i assegu-
ra la seva reproducció i persistència 
en el temps. Dit de forma breu, una 
forma de vida que comprèn tota la 
realitat existencial de les persones 
d'una societat. 

RECENTRAR CULTURALMENT LA 
INVESTIGACIÓ DE LES CIÈNCIES 
SOCIALS. 
De fet no existeix d'una banda la cul-
tura i de l'altra l'economia, la políti-
ca, la ciència, la tecnologia, la religió, 
la medicina, la justícia, l'organització 
social ..., com si es tractessin de 
móns totalment separats i autònoms. 
No existeix acte polític, econòmic, 
jurídic, educatiu, científic, tecnològic, 
mèdic, artístic... que no sigui cultu-
ral, és a dir, inscrit en una matriu o 
context englobant d'una cultura par-
ticular. 

Per aquest motiu no és possible 
parlar d'economia, política, religió, 
justícia, ecologia, ciència, tecnologia, 
d'una forma neutra, sinó que és més 
just i real parlar de cultura econòmi-
ca, cultura política, cultura jurídica, 
cultura educativa, cultura tecnològi-
ca, cultura mèdica, cultura artística... 
Aquest canvi de perspectiva no és 
només una modificació semàntica, 

sinó una reorientació metodològica 
que afecta tot el conjunt de les cièn-
cies socials a dos nivells: 

D'una banda ressitua la investiga-
ció de cada disciplina en el marc 
adient, fugint de les anàlisis cultural-
ment descentrades, o el que és el 
mateix, centrades només en els prin-
cipis, concepcions i metodologies de 
la cultura dominant (cultura occiden-
tal moderna). Aquest enfocament ens 
permet portar a terme investigacions 
en ciències socials inscrites plena-
ment en el pluralisme cultural. 

En segon lloc, en virtud del cen-
trament cultural, la interdisciplinarie-
tat esdevé realment possible, ja que 
la cultura (entesa com a mite globa-
litzant) és el fonament que cohesiona 
les investigacions de les diferents dis-
ciplines. La comprensió de les rela-
cions existents entre la cultura 
econòmica i la cultura política d'una 
societat, podran ser facilitades, no 
només per l'anàlisi històrica, sinó 
també per l'anàlisi del mite subjacent 
comú a cadascuna d'elles. 

Es tracta en definitiva d'acceptar 
que no existeix un comportament 
humà universal, segons el qual valo-
rem la validesa dels comportaments 
humans en diferents societats, sinó 
que hi ha una multitud de comporta-
ments en els que la seva validesa es 
troba en relació directa amb la cultu-
ra de la qual han sortit. 

El recentrament cultural de les 
ciències humanes hauria de basar-se 
en l'acceptació prèvia de tres princi-
pis fonamentals: 
•Tota anàlisi i estudi de la realitat, i 
tota metodologia científica es tro-
ben determinades culturalment, és 
a dir, són el producte d'una deter-
minada visió i concepció de la rea-
litat. 

• El coneixement dels fonaments on-
tològics d'una cultura és fonamen-
tal per a comprendre el desenvolu-
pament de les seves pràctiques en 



els diferents camps de l'activitat 
humana. 

• La visió no evolucionista de la rea-
litat, per no caure en l'error de 
considerar, per exemple, a les cul-
tures econòmiques tradicionals no 
modernes com estadis previs a la 
modernització econòmica ineludi-
ble. L'acceptació del pluralisme 
comporta l'acceptació d'una relació 
no jeràrquica ni evolucionista entre 
els sabers i les pràctiques de dife-
rents cultures. 

Una vegada assumits i acceptats 
aquests tres principis, serà necessari 
formar els investigadors en una pers-
pectiva intercultural, que haurà de 
permetre'ls tant la presa de conscièn-
cia dels seus propis pressupòsits cul-
turals, com el desenvolupament 
d'una capacitat de comprensió dels 
pressupòsits d'altres cultures. 

PROPOSICIÓ METODOLÒGICA PER 
A LES CIÈNCIES SOCIALS. 
A nivell metodològic caldrà reor-
ganitzar els camps d'investigació, 
definint-los en funció de les diferents 
àrees de l'activitat humana. Aquesta 
reorganització no hauria de sentir-se 
limitada per l'actual divisió disci-
plinària de les ciències socials (prò-
pia de la cultura occidental moder-
na), sinó que hauria de respondre, 
en la mesura que fos possible, a una 
lectura intercultural de la realitat 
mateixa. A títol provisional i com a 
primer pas a una possible reorganit-
zació, presento a continuació l'orga-
nització que actualment utilitzem a 
l'Institut Intercultural de Mont-real: 
• Fonaments ontològics. 

- Concepció antropològica. 
- Concepció cosmològica. 
- Concepció teològica. 



•Cultura alimentària i nutricional. 
- Coneixements i creences 

nutricionals. 
- Tècniques de conservació. 
- Tècniques de preparació. 

•Cultura artística i creativa. 
- Arts. 
- Festes i celebracions. 
- Jocs. 
- Literatura. 
- Oralitat. 

•Cultura científica i tecnològica. 
•Cultura de la comunicació i de la 
informació. 

•Cultura ecològica. 
- Ecosofies. 
- Biodiversitat. 
- Aigua i regions àrides. 
- Boscos. 

•Cultura econòmica. 
- Activitats productives: 

Agricultura. 
Artesania. 
Ramaderia. 
Indústria. 
Pesca, caça i recol·lecció. 

- Altres temes: 
Estalvi i finançament. 
Comerç. 
Economia informal. 

•Cultura educativa. 
- Concepció de l'educació. 
- Sistemes educatius. 

•Cultura de l'hàbitat. 
- Arquitectura. 
- Habitatge. 
- Urbanisme. 

•Cultura jurídica. 
- Concepció del fet jurídic. 
- Estructures polítiques. 

•Cultura mèdica i sanitària. 
- Concepció de la salut. 
- Medicaments. 
- Teràpies. 

•Cultura política. 
- Concepció del fet polític. 
- Estructures polítiques. 

•Cultura religiosa. 
- Celebracions i rites. 
- Organització religiosa. 

•Cultura social. 
- Organització familiar. 
- Organització social. 
- Sistemes de solidaritat i 

cooperació. 
•Cultura territorial 

- Sistemes de tinença de la terra. 
- Sistemes d'organització 

territorial. 
Cal tenir en compte que si bé aques-
ta divisió no posa en evidència jeràr-
quica cap dels camps d'estudi, exis-
teixen jerarquitzacions diferents se-
gons les cultures. En cada cas serà 
necessari descobrir quina és la jerar-
quització existent, per a poder de-
terminar les influències existents 
entre els diferents camps i la direcció 
d'aquestes. 

L'únic àmbit que considerem es-
sencial, donat que es troba a la base 
del desenvolupament dels altres, és 
el que denominem Fonaments onto-
lògics. El seu coneixement, ni que 
sigui de forma sumària, és necessari i 
imprescindible per a qualsevol inves-
tigació en qualsevol dels altres 
àmbits. Sense conèixer quina és la 
concepció de l'home, del cosmos i 
del diví en una cultura determinada, 
difícilment podrem comprendre el 
desenvolupament de la seva cultura 
econòmica, de la seva cultura jurídi-
ca, de la seva cultura política, de la 
seva cultura científica... 

Agustí Nicolau. Geògraf, coordinador del 
mòdul «Cultures y desenvolupament» a 
l'Institut Intercultural de Montreal i 
membre d'Enllaç 



FUNDACIÓ PER AL PROGRÉS DE L'HOME. 
En l'origen de la Fundació per al progrés de l'home hi ha un home, Charles Léopold 
Mayer (1881-1971). Francés d'origen suís i irlandès, autor de nombrosos llibres, va ser 
a la vegada químic, investigador, filòsof i filantrop. Un home sortit del segle dinou, 
preocupat per la preparació del vint-i-ú. L'esforç de tota la seva vida va permetre que 
onze anys després de la seva mort es pogués fundar la Fundació per al progrés de 
l'home (FPH) que esfinancia només a partir de les rendes del seu patrimoni. 

L'objectiu estatutari de la Fundació és "Finançar per atorgacions de dons o préstec, 
a investigacions, recerques o accions que contribueixin de manera significativa i 
innovadora al progrés de l'home a través de les ciències i el desenvolupament social." 
La FPH es proclama d'una filosofia decididament humanista, però no té, per aquest 
motiu, cap lligam polític ni religiós. 

QUIN PROGRÉS? 
A priori sembla que sigui difícil estar 
en contra del progrés de l 'home. 
Però nosaltres no creiem que aquest 
objectiu, el progrés, sigui d'una 
evidència tan clara. Per la nostra part 
pensem que: 
• No hi ha progrés sense la possibili-

tat de cadascú de ser actor col·lec-
tiu i individual del seu propi destí, 
sense la possibilitat de fer escoltar 
el so, encara que modest, de la 
seva veu enmig del xivarri de les 
veus dominants. 

• N o hi ha progrés sense respectar 
les persones, preservant les arrels, 

obrint-se als altres respectant la 
diferència. 

Conscients de la desmesura d'aques-
tes intencions, hem decidit prendre 
part per quatre partits: 
• el partit de l'optimisme per enco-

ratjar-nos a contribuir minçament a 
grans causes, més que de forma 
gran a petites causes. 

• el partit del llarg termini per domar 
la nostra impaciència. 

• el partit de la confiança per inspi-
rar les relacions amb els nostres 
interlocutors. 

• el partit de la modèstia per a assu-
mir la nostra feblesa de mitjans 

In the origin of the Foundation for Man Progress there is a man, Charles Leopold Mayer 
(1881-1971). Born in France, and also Swiss and Irish, author of many books, was at 
the same time chemist, investigator, philosopher and philanthropist. A man from the 
nineteenth century worried about the preparation of the Twenty-First. The effort during 
all his life allowed that eleven years after his death it could be able to found the 
Foundation for Man Progress (FPH) which is financed only from his patrimony. 

The Foundation statutory objective is: "to finance by granting donation or loans, 
investigations, researches or actions that contribute in a significative and innovator 
way to man progress through sciences and social development". FPH proclaims itself of 
a decidedly humanist philosophy, but it has not for that reason any political or 
religious link. 

Ce la origino de la Fondaĵo por la progreso de la homo, troviĝas Charles Leopold 
Mayer (1881-1971). Franco svis-kaj-irlandevena, aŭtoro de multaj HITTOĴ, estis 
samtempe kemiisto, esploranto, filozofo kajfilantropo. Homo de la deknaŭa jarcento 
priokupita por la preparo de la dudekunua. Lia dumviva klopodo permesis ke dek unu 
jarojpost lia morto, eblis starigi la Fondaĵon por la progreso de la homo (FPH) kiun 
onifinancas per la rento de lia bonhavaĵo. 

La statuta celo de la Fondaĵo estas: "financiper subvencioj aŭpruntoj, esplorojn 
trastudojn aŭ agojn kiuj kontribuu elstare kaj novece al la progreso de la homoper la 
sciencoj kaj la socia evoluo". La FPHdecidemeproklamas sian humanisman 
filozofion,sed tamen ĝi havas nenianpolitikan nek religian engaĝon. 



financers i humans i incitar-nos a 
fer-ne el millor ús possible, ja que 
per contrapartida obtenim la inde-
pendència i la llibertat. 

EL CREDO: SABERS QUE SIGUIN 
REALMENT ÚTILS PER ALS HOMES 
La ciència per ella mateixa no engen-
dra automàticament el progrés. Les 
ciències i les tècniques serveixen tant 
per matar com per fer viure, tant per 
esclavitzar com per alliberar. En 
aquest final de segle el progrés no 
consisteix ja en desenvolupar sense 
fre les ciències i la tècnica, sinó en 
inventar el "com fer" perquè els 
coneixements presents i futurs siguin 
posats al servei de tothom de la 
millor manera possible. Heus ací el 
lema de la fundació i l'explicació c|e 

la seva recerca constant: com actuar 
sobre la constitució, l'expressió, el 
reconeixement dels sabers per, en 
compartir-los i en difondre'ls, el més 
gran nombre de persones hi trobi 
fonts renovades d'expansió i de 
desenvolupament. 

Per "sabers" no únicament ente-
nem els sabers científics. Qualsevol 
pràctica, coneixement, representació, 
mètode, que ha estat sotmès a la 
prova dels fets forma part per a 
nosaltres dels sabers a transmetre, 
sense que hagin necessàriament de 
passar per un laboratori o una esta-
ció experimental que tingui el mono-
poli de l'emissió d'una etiqueta de 
"cientificitat". El que compta per a 
nosaltres és la confrontació rigorosa 
de les idees i del fets. 

En un primer període, des de 
1983 a 1988, la Fundació ha sostin-
gut, en quaranta països prop de 300 
projectes de recerca i d'acció que 
aportaren, des del nostre punt de 
vista, elements de resposta a totes 
aquestes qüestions. Alguns d'aquests 
projectes eren modestos, alguns mi-
lers de francs i altres més ambicio-
sos, alguns milions, en els camps 

més variats: hàbitat i ecologia, poble 
i ciutat, agricultura, pesca, artesania, 
indústria, sanitat, educació... amb 
col·laboradors extremament diversos: 
centres de recerca, administracions, 
universitats, sindicats, ONG's d'ajuda 
al desenvolupament, empreses, met-
ges, psiquiatres, periodistes, organit-
zacions populars... A partir del 1988 
hem vist els riscos de l'excessiva dis-
persió dels projectes sense profit 
mutu. Un període sabàtic de divuit 
mesos ens ha permès fer un primer 
balanç i poder definir les nostres 
orientacions per a una segona etapa 
91-95 que també conclourà amb un 
any sabàtic. Les nostres conviccions 
sobre les relacions entre coneixe-
ments i progrés constitueixen el 
tronc comú de les tres branques 
mestres de la nostra acció per aques-
ta segona etapa. 

ELS TEMES PRIORITARIS 
La primera branca és fruit de la cons-
tatació que sobre certes qüestions 



decisives per al futur de la humani-
tat, els coneixements mobilitzats són 
àmpliament insuficients. Es necessi-
ten models d'acció col·lectiva a l'alça-
da dels seus reptes. N'hem remarcat 
set que anomenem els nostres "Te-
mes prioritaris de recerca i d'acció": 
el futur del planeta i els equilibris 
ecològics globals, la promoció i la 
trobada entre cultures, innovació i 
mutacions de la societat, relacions 
entre estat i societat, agricultures tra-
dicionals i la seva modernització, 
lluita contra l'exclusió i la construc-
ció de la pau. 

1. El futur del planeta i els equilibris 
ecològics globals. 
Les ideologies que han inspirat el 
món durant decennis, la lògica eco-
nòmica i social que ens mou, les ins-
titucions que hem creat durant 
aquests segles són avui poc suscepti-
bles d'ajudar els homes a afrontar els 
nous perills tecnològics. 

Això és el que afirma i vol pro-
moure el "Grup de Vézelay", veu 
col·lectiva constituïda el 1986 per vuit 
persones de tres continents. La 
Fundació ha sostingut des del seu 
origen la seva activitat. El grup va 
començar fent una avaluació en tres 
dominis sensibles (nuclear civil, ma-
nipulació genètica, i transformació 
de l'alta atmosfera) i publicant una 
Declaració exposant les seves anàli-
sis i orientacions per a l'acció. En 
aquest document posa en evidència 
l'arrelament dels riscos de la concep-
ció occidental de la modernitat i la 
inadaptació de les formes actuals de 
control i de regulació. L'experiència 
mostra que el marc de l'Estat-nació 
és incapaç de resoldre aquest tipus 
de problemes d'escala planetària. Cal 
doncs imaginar un procés de mobilit-
zació general a escala mundial de 
forces polítiques, econòmiques, in-
tel·lectuals i espirituals. El Grup de 
Vézelay, amb diverses personalitats 

va llençar el projecte "Pels Estats 
Generals del Planeta" recollint l'espe-
rit que fa dos-cents anys va generar 
a França el procés revolucionari. 
Aquests "Estats" consisteixen en una 
reunió a mig termini que ha de pre-
parar-se seguint tres vies: 
• Una via geogràfica, de local a mun-
dial, per tenir en compte l'extrema 
diversitat de les situacions locals i 
reginals. 

• Una via col·legial, pluralisme de 
punts de vista, per confrontar les 
aproximacions i les proposicions 
de les grans confessions religioses, 
dels Estats, dels moviments filosò-
fics, de les xarxes científiques, 
empreses, sindicats, organitzacions 
agrícoles... 

• Una via sectorial, diversitat en les 
mesures a prendre, per aprofundir 
les proposicions a elaborar en 
matèria de dret, educació, fiscalitat, 
tecnologia... 

2. la promoció i la trobada entre 
cultures 
Occident ha imposat al món la seva 
cultura. Ha imposat els seus valors, 
la competició, l'acumulació com a 
motors del progrés. Durant segles la 
resta del planeta ha estat convidada a 
abjurar de les seves creences i pràcti-
ques i a renunciar als "errors" del 
passat. Darrerament molts fets han 
fet trontollar aquesta construcció ide-
ològica: trasbals demogràfic, inversió 
dels fluxos migratoris, caiguda dels 
imperis colonials, retorn amb força 
de les religions, el creixement econò-
mic a Àsia... I llavors hom desco-
breix o redescobreix propostes man-
tingudes durant temps per especialis-
tes en ciències humanes i que corres-
ponen a preocupacions d'un nombre 
creixent de membres de la Fundació. 
D'entre elles en retenim quatre: 
1. Admetre un món divers. Vivim en 
un planeta heterogeni on cohabiten 
representacions del món molt diver-



ses. És necessari tot i que no sufi-
cient conèixer-les i admetre-les per 
arribar a una pràctica real d'escoltar i 
comprendre l'altre. 
2. Que s'escoltin les veus del silenci. 
Com l'arbre no creix sense arrels, 
l'home no creix sense bases cultu-
rals, sense una identitat reconeguda i 
afirmada. A tot el món, grans franges 
de població són negades en tant que 
interlocutors confinats en el silenci, 
voluntàriament o no, pels que deten-
ten el poder i el saber oficial. 

3. Saludar els mestissatges. La innova-
ció, l'adaptació, el progrés són sovint 
fruit d'aportacions externes. Tot i que 
no hi ha desenvolupament autèntic 
sense autoestima, tampoc n'hi ha 
sense incorporació permanent de 
punts de vista i experiències de l'ex-
terior. El respecte de l'altre no ha de 
conduir a l'immobilisme. 
4. Reconèixer, situar i confrontar els 
coneixements. Cal conèixer també les 
formes de comunicació de les dife-
rents cultures per a poder respectar-
ies. Cal admetre que els sabers ano-
menats "científics" són produïts per 
una història, una cultura, una repre-
sentació del món, per unes institu-
cions que són d'origen occidental. 
Cal doncs valoritzar les formes d'ex-
pressió populars, reforçar el dret de 
cada home i de cada grup a tenir 
accés, en tant que grup, als útils de 
comunicació del món modern (co-
municació participativa). 

3. Innnovació i mutació social. 
Impressionats pel contrast entre l'a-
cumulació de coneixements científics 
i tècnics i l'absència de satisfacció de 
les necessitats més elementals al Sud, 
juntament amb el fracàs de la trans-
ferència de tecnologia a països poc 
preparats per a rebre-la, hem cercat 
el sostenir la posta a punt i la difusió 
de "tecnologies alternatives". En 
aquest camp hem ajudat molts 
projectes experimentals: energies al-

ternatives, habitats autoconstruïts, 
adaptació de tècniques tradicionals, 
agricultura biològica. Ràpidament, 
però, ens hem vist assetjats pel dub-
te: per què tantes tècniques aparent-
ment adaptades restaven sempre 
com a prototipus? A partir d'aquesta 
pregunta hem obert un període de 
reflexió que ens ha portat a dues 
decisions: ajudar els medis militants i 
professionals a capitalitzar millor i a 
intercanviar les seves experiències, i 
a enriquir la nostra comprensió del 
procés d'emergència i difusió de la 
innovació, provant de descomparti-
mentar l'univers massa confinat i tec-
nicista de la cooperació Nord-Sud. 
Per aconseguir un canvi en la trans-
ferència tecnològica hem de iniciar 
un procés que tingui en compte al-
gunes conviccions bàsiques: 

1. Tota innovació no és necessària-
ment bona. 
2. No hi ha una veritable democràcia 
sense capacitat real de tria tecnològi-
ca, quan aquesta té importats conse-
qüències per al futur. 
3. No existeix un model únic i auto-
màtic de progrés tècnic. La imitació 
d'occident no és l'única via d'accés a 
la modernitat. 
4. Cal donar prioritat a la innovació 
on és indispensable per a la super-
vivència i on els mecanismes espon-
tanis, especialment el del mercat, no 
són suficients. 
5. Ajudar la innovació és obrir el 
ventall de respostes possibles i que 
la població faci una síntesi entre l'en-
dogen i l'extern. 
6. No es comprèn la innovació més 
que practicant-la. 
7. Cada societat ha d'inventar els 
mecanismes de mediació eficaços 
entre els coneixements, els "saber-
fer" i la innovació sense esperar tro-
bar les solucions en casa del veí. 

Al voltant d'aquestes set idees 
provarem els propers anys de centrar 
els nostres esforços ens els camps 



següents: formació d'enginyers i qua-
dres de la innovació, estructuració 
del medi intercanviant experiències, 
comprensió de les relacions entre 
dinàmiques culturals i desenvolupa-
ment, manteniment del debat sobre 
el domini democràtic de les tries tec-
nològiques, reflexions, estudis i pro-
ducció editorial. 

4. Estat i societat 
Malgrat la impotència i la inadaptació 
dels estats front a la mundialització 
de l'economia, de la informació i 
dels problemes ecològics, són reali-
tats amb les que cal comptar, ele-
ments de regulació essencials. No hi 
ha cap dinàmica local, o proposta de 
desenvolupament que pugui ignorar 
l'estat. Durant més d'un segle els 
principals debats polítics s'han cen-
trat en saber si és necessari més o 
menys Estat en l'educació, la sanitat, 
la gestió del territori, la distribució de 
les riqueses... Però aquesta supera-
bundància de debat ideològic ha 
amagat la feblesa del coneixement 
sobre la realitat del funcionament de 
l'Estat. La reflexió i l'acció de la 
Fundació per al progrés de l'home en 
aquest tema encara són en la fase de 
tempteig. Quatre pistes estan esbos-
sades: 
1. Repensar les formes d'acció públi-
ca i ajudar les mutacions culturals 
necessàries. Hi han moltes maneres 
de conciliar servei públic i eficàcia 
de gestió. Volem manifestar-les 
afavorint l'intercanvi d'experiències 
entre els equips més innovadors 
de les administracions de diferents 
països. 

2. Estat i autonomies. Els estats 
cobreixen sovint mosaics culturals i 
ètnics. La instauració d'una demo-
cràcia local dóna una resposta sufi-
cient en alguns casos, però en d'al-
tres pot reforçar el poder dels 
grups culturalmet o ètnicament do-
minants. 

3. Estat i pobreses. ¿Es poden fer 
progressos substancials en la gestió 
de les ciutats del tercer món sense 
inventar noves formes de diàleg 
entre institucions públiques i els 
moviments populars? 

4. L'estat front a la mundialització. 
Molts estats es redueixen a ser viat-
jants de comerç per compte de les 
grans empreses dominats. Estructu-
ralment semblen incapaços de 
transformar-se front a les oportuni-
tats, els riscos i els actors que han 
esdevingut planetaris. 

5. Agricultures i modernització 
Des de la dreta i l'esquerra, les ideo-
logies modernes han considerat gai-
rebé sempre els medis rurals com 
incapaços de progressar. Per a molts 
el futur resideix en la industrialització 
i la concentració massiva de l'agricul-
tura. Nosaltres pensem que una 
evolució semblant ha produït ja con-
seqüències econòmiques i socials 
dramàtiques que agreugen els riscos 
ecològics. Ens sembla vital sostenir 
les formes d'estructuració rurals, re-
colzar-les en els seus esforços per 
crear noves aliances amb les ciutats, 
per a obtenir polítiques agrícoles 
més adequades i per crear models de 
desenvolupament que permetin 
societats més equilibrades. 

A partir de la nostra experiència 
del període 83-88, quan les nostres 
accions quasi sempre xocaven amb 
les ideologies governamentals, vam 
obrir un període de reflexió que ens 
ha portat a cercar els mitjans d'esti-
mular una espècie de front comú, a 
escala internacional, que indueixi la 
posada en pràctica de polítiques agrí-
coles i d'útils de regulació internacio-
nal que siguin més favorables a pràc-
tiques agrícoles més equilibrades. 

El nostre objectiu fou inventar 
diferents formes de col·laboració i 
suport adaptades a les condicions 
diferents del diferents continents. A 



Amèrica Llatina hem donat suport a 
les organitzacions rurals ja existents. 
A Europa central i oriental el procés 
de descol·lectivització constitueix un 
desafiament més gran, ja que cal tro-
bar noves estructures rurals per a 
aquests països. Hi actuem afavorint 
els intercanvis entre tots ells. A l'Àfri-
ca la nostra primera etapa és la de 
facilitar les trobades entre els nostres 
interlocutors africans per a crear un 
front interafricà susceptible de ser 
escoltat pels estats i les ONG del 
Nord i del Sud. A Europa occidental, 
donem suport als esforços per 
reconstruir un projecte agrícola i 
rural coherent amb els criteris de 
qualitat de vida. A Àsia estem encara 
treballant en identificar possibles 
interlocutors. 

6. Lluita contra l'exclusió 
Els rics necessiten dels pobres cada 
vegada menys. Als països rics els 
pobres són mantinguts per una polí-
tica d'assistència que institucionalitza 
la seva marginalitat. A l'est es refu-
gien en noves il·lusions col·lectives 
(el mercat, el nacionalisme, la reli-
gió). Al sud l'exclusió creix a la 
mateixa velocitat que s'intal·len les 
imatges opulentes del model de con-
sum occidental. 

Ben aviat vam creure que la 
Fundació no havia d'implicar-se en 
accions d'urgència, no perquè no hi 
creguem, sinó perquè com aquestes 
accions es basen en xarxes de dona-
dors que són "motivats" per l'eco de 
-la pròpia acció, en el nostre cas, el 
fet que no en depenguéssim ens 
obligava a triar el "gosar la distància", 
és a dir, concentrar el nostre esforç 
en accions a llarg termini suscepti-
bles de transformar el medi dels 
menys afavorits i ajudar-los a reforçar 
la seva expressió individual i col·lec-
tiva, a confortar els seus lligams 
socials i la seva identitat i a prendre 
iniciatives al seu hàbitat. 

7. Guanyar la pau 
L'atenuació dels enfrontaments entre 
l'est i l'oest als anys 90 té un fort risc 
de ser compensat per una escalada 
de violència dins de cada país. La 
Pau no es dóna, cal construir-la. Les 
arrels de la violència són diverses, 
econòmiques i socials, però també 
culturals i històriques. La construcció 
de la Pau implica un procés de trans-
formació del conjunt de la societat, 
una recol·locació dels mitjans econò-
mics i humans, una reconstrucció de 
les persones i la invenció de nous 
símbols i de noves institucions per a 
encarnar-los. Aquests conceptes són 
compartits per diferents interlocutors 
de la fundació arreu del món amb 
qui la FPH construeix el seu progra-
ma "Pau" poc a poc. 

SEGONA BRANCA: LES POÚTIQUES. 
És l'experiència i no els tractats qui 
generen la major part dels coneixe-
ments realment útils a l'acció. És en 
les xarxes que escapen als sistemes 
oficials on circula generalment la 
innovació. I calen molts passos inter-
mitjos entre l'"oferta" de coneixe-
ments científics i tècnics i les "de-
mandes" que rarament s'expressen 
com a demandes d'informació. És 
amb l'aprenentatge que ens transfor-
mem i no per la simple adquisició de 
coneixements a les biblioteques. 
Biblioteques, que en temes que inte-
ressen a la Fundació reserven més 
lloc a coneixements codificats i abs-
tractes que a la transmisió de conei-
xements realment útils al seivei dels 
homes. Mobilitzar aquests coneixe-
ments és l'objectiu que ens marquem 
a la Fundació i, a partir de l'expe-
riència de la nostra primera etapa de 
funcionament, hem modificat els 
nostres mètodes de treball i hem 
posat en marxa quatre polítiques es-
pecífiques. 

La primera és una política de 
capitalització d'experiències acu-



mulades per persones i institucions. 
La informació útil a l'acció és la que 
neix de la pròpia acció. Cal doncs 
facilitar als qui, persones o institu-
cions, poden capitalizar la seva expe-
riència i posar-la al servei dels altres. 
"Un vell que mor és una biblioteca 
que es crema". 

La segona és una política editorial 
per sobrepassar el cercle dels col-
legues convençuts. Encara .que re-
cent, la política editorial de la funda-
ció es fonamenta en alguns principis 
simples: 
• Per la seva implicació en l'acció, 
molts dels nostres companys que 
tenen molt a dir, no ho fan. Per aju-
dar-los hem mobilitzat un petit grup 
de professionals per entrevistar-los, 
traduir, i proposar reescritujes. 

• Per assolir una correcta difussió de 
les experiències, i no restar en en 
cercle dels ja convençuts, col·la-
borem amb editorials d'Europa i de 
fora, amb l'objectiu d'aconseguir la 
màxima difussió possible. 

• Sigui un llibre o un simple dossier, 
el "producte" té un valor en si 
mateix, és a dir, l'essencial és el 
procés que l'ha creat i no tant ell 
mateix. 

• La nostra línia editorial no es limita 
a la valorització del missatge dels 
nostres col·laboradors. És una línia 
amb una dinàmica pròpia que en 
qualsevol moment pot originar una 
col·lecció nova, revistes... 

• L'escrit té les seves limitacions, així 
que també utilitzem suports audio-
visuals. 

La tercera política és la de les troba-
des. En passar el temps vam adonar-
nos que malgrat l'heterogeneïtat dels 
projectes, sempre apareixien punts 
comuns: relacions entre innovacions 
locals i polítiques nacionals, lligams 
entre cultura i desenvolupament, for-
mació de quadres, comunicacions, 
etc. .. Al voltant d'aquestes qüestions 
nosaltres mateixos vam provar de fer 

algunes anàlisis transversals. Aquest 
esforç necessari, però insuficient, ens 
va convèncer de la necessitat de 
crear espais de trobada per a la per-
manent confrontació d'experiències. 
A aquestes trobades les hem anome-
nat "Trobades de Saint Sabin", pel 
nom del caixer on són les nostres ofi-
cines a París, i es diferencien d'un 
seminari o un col·loqui clàssic per 
diferents trets: 
• Reuneixen persones compromeses 
en l'acció. 

• Tenen un tema comú transversal 
que sovint no és exactament aquell 
pel que normalment s'identifica els 
participants. 

• La definició dels temes no ha d'es-
tar integrada per força dins de la 
programació de la fundació. 

• Les trobades no reuneixen més de 
quaranta o cinquanta persones per 
permetre un veritable diàleg. Els 
assistents ho fan a títol individual i 
de forma igualitària uns i altres. 

• Tots els participants s'esforcen prè-
viament en presentar per escrit les 
seves experiències personals. 

• Sigui col·lectivament o personal-
ment provem d'establir les conclu-
sions de la trobada en termes d'ac-
cions futures. 

• Els encontres poden durar una 
setmana, però habitualment són de 
dos dies. 

La quarta política és la política docu-
mental. En una època de supera-
bundància d'informació, és sorpre-
nent descobrir la pobresa en conei-
xements realment útils a l'acció. Les 
bases documentals clàssiques són 
sovint inútils als que treballen sobre 
el terreny, ja que difícilment es té 
accés a aquestes obres, ni temps de 
llegir-les, ni possibilitat d'extreure'n el 
que ens és valuós. D'aquí parteix la 
idea d'una xarxa descentralitzada 
d'intercanvis anomenada "Diàlegs i 
documents per al progrés de l'home" 
(DPH). Des del seu origen la Fun-



dació ha desenvolupat aquesta xarxa 
junt amb l'associació RITIMO (cordi-
nació francesa de centres de docu-
mentació Tercer Món). La filosofia de 
DHP és que la informació no és res, 
el seu ús ho és tot. Les nostres regles 
de joc són les següents: 
• Cada col·laborador és alhora pro-
ductor i consumidor d'informació. 
La xarxa es gratuïta i basada en el 
bescanvi. 

• Cal trobar el que es busca i rebre 
el que no s'espera però que ens 
pot ser interessant. 

• Les fitxes documentals són subjec-
tives, són "cartes a un amic desco-
negut", eviten les descripcions fre-
des i sempre van firmades. 

• La informació útil pot tenir orígens 
i suports molt diversos. Les fitxes 
documentals són la manera d'unifi-
car informacions molt dispars. 

• Casdascú pot ser posseïdor de la 
memòria col·lectiva, qualsevol pot 
ser destinatari de les dades com-
pletes, no hi ha un centre dispen-
sador d'informació a la carta. 

Les eines que fa servir la xarxa són 
un programa que funciona en ordi-
nadors compatibles PC, adaptació 
del CDS-ISIS desenvolupat per 
l'UNESCO i adaptat amb el seu per-
mís a les nostres necessitats. La unitat 
de base d'iformació és una fitxa do-
cumental de 8000 caràcters. Cadas-
cuna ha de ser suficientment rica en 
informació perquè no calgui l'accés a 
la informació primària d'on hagi estat 
extreta. 

DPH es veu com una confedera-
ció de xarxes associades, conjunts de 
persones o institucions reunides per 
centres d'interès comuns que deci-
deixen utilitzar DHP com a forma 
d'intercanvi d'informació. 

EL FUTUR DEL CONEIXEMENT 
La tercera branca mestra, encara en 
edat de creixement, és el reflex dels 
nostres interrogants sobre els meca-

nismes mateixos de producció de 
coneixements. Desitgem, ens els pro-
pers anys, contribuir al debat del lloc 
de la ciència a la nostra societat: 
prioritats i ètica de la recerca, lògica 
de les institucions que la produeixen, 
lligam amb el desenvolupament, 
estatus dels coneixements no occi-
dentals, imatges, ideologies i concep-
cions del progrés. 

COM CONNECTAR-SE 
Aquest article l'hem confeccionat a 
partir de materials pròpis de la fun-
dació. Si voleu accedir a més infor-
mació sobre la FPH, podeu dirigir-
vos a: 

EcoConcern 

Pça. Catalunya 9, 4rt. 
08002 Barcelona 
Tel. 3178121 
Fax.3172691 

o directament a la Fundació a: 
Fondation pour le Progrés de 
l'Homme. 
38, rue Saint-Sabin 
F 75011 Paris 
Tel. 33 1/4357 44 22 
Fax. 33 1/43 57 06 63 



TRAVESSANT EL LABERINT. 
Arjuna Peragón. 

Hi ha vegades que actuem sense saber molt bé el perquè. Hi ha vegades que no sabem 
què passa. Hi ha vegades que ens deixem anar i ens submergim sense veure-hi... Hi ha 
sensibilitat i també angoixa, hi ha la por, però també el desig. En nosaltres hi ha altres 
móns a més del que veiem quan ens mirem a nosaltres mateixos en un mirall. Hi ha 
l'inconscient. 

De tot això i més coses ens parla l'Arjuna, company i amic. Professor de ioga, 
massatge i moltes altres coses, l'Arjuna és sobre tot un sincrètic de moltes tècniques i 
idees diverses, d'aquí i d'allà, d'orient i occident per aplicar-les aquí i ara. Aquest 
article l'hem traduït del castellà i havia aparegut a la revista Sin Fronteras. 

EL MAPA INCONSCIENT 
Sembla que el nostre Ésser intern, el 
que es bat en la foscor, el que ens 
somia, anhela i desitjà, no apareix 
com un camí pla i tranquil. Aquest 
mapa intern té una orografia particu-
lar, esquitxat de vivències que encara 
fumegen com brases, amb accidents 
pronunciats i abismes insondables. 
En aquest mapa hi han tresors i 
paranys, prínceps i dragons, exacta-
ment igual que als contes de fades. 
Es troben les fonts més pures i cris-
tal·lines i també la pudor d'aigua-
molls insufribles. Tot el que és inima-

ginable resideix al plec d'aquest 
mapa intern, del nostre Inconscient. 

D'alguna manera l'Inconscient és 
tot allò que no emergeix a la superfí-
cie de la consciència, que no es mos-
tra en la vigília, a la llum de la nostra 
raó. I és per això que és molt difícil 
la seva definició, perquè sota d'a-
questa línia de flotació els perfils es 
dilueixen en l'ampli mar de la vida i 
el nostre batiscaf només pot il·lumi-
nar, en condicions especials, només 
algunes coves i alguns espadats. En 
aquesta profunditat el silenci i la 
pressió són excessives. 

Some times we act without knotting very well why. Some times we do not know what 
happen. Some times we don't care and we submerge ourselves without seeing... Were is 
sensibility and anguish too, there is fear but also desire. Inside people there are other 
worlds apart from the one we can see when we look at the mirror. There are the 
unconscious. 

About all of this and much more, talks to us Arjuna, companion and friend. He is 
yoga and massage teacher, and many more things, but he is the mainly a syncretic of 
many technics and various ideas, from here, from there, from Orient and Occident, to 
employ them here and now. 
We have translated this article from Castilian and it appeared in the magazine Sin 
Fronteras. 

Kelkfoje ni agas sen tre bone scii la kialon. Kelkfoje ni ne scias kio okazas. Kelkfoje ni 
malstreĉiĝas kaj droniĝas sen ion vidi. Estas sentemo kaj &nkaŭ angoro, estas timo sed 
ankaŭ deziro. Ce ni estas aliaj mondoj krom tiu, kiun ni vidas kiam ni rigardas nin 
en la spegulo. Estas la senkonscio. 

Pri tio ĉi kajpliparolas al niArjuna, kompano kaj amiko. Jogo-instruisto kaj de 
masaĝo kajpli multaj aliaj aferoj, Arjuna estas antaŭ ĉio sinkretistopri multaj teknikoj 
kajpluraj ideoj diversdevenaj, el oriento kaj okcidentopor apliki ilin tie ĉi kaj nun. 
Tiun ĉi artikolon ni tradukis el la kastilia kaj aperis en la revuo Sin Fronteras. 



Ara bé, entre immersió i immer-
sió, a força de perforar i prendre 
mostres, de posar l'oïda i escoltar 
l'incessant brogit de la lava que ens 
recorre, ens hem fet una idea del 
que hi ha sota els peus, de quina és 
la naturalesa del nostre inconscient. 
Sabem que aquesta forma de conser-
vació que es posa de manifest en les 
situacions límit resideix al nostre 
inconscient; aquest desig que ens 
crema i que encén les nostres pas-
sions més desaforades també hi resi-
deix; aquesta sensibilitat a flor de 
pell que ens regula com un termò-
metre d'alta definició; aquesta fe que 
mou muntanyes, aquesta intuïció que 
ens toca com un raig il·luminant-nos 
també resideix al més profund. És la 
llar dels déus que enceten dia a dia 
proeses i gestes i dels fantasmes des-
carnats que s'infiltren a les nostres 
pors i inseguretats; i de la memòria 
que alterna la seva alquímia entre 
l'oblit i el record. El lloc de l'energia 
mare i el poder de tota regeneració. 
No podríem deixar de dir que 
l'Inconscient és la mateixa vida. 

EL LABERINT. 
Però la vida és laberíntica, massa 
meandres, massa complexitat, massa 
elements referits a un Tot inabasta-
ble. Com, sinó, podríem digerir els 
aliments mentre el joc de pressions 
respira per nosaltres, com en conduir 
automàticament el nostre vehicle, en 
una conversa profunda on s'evoquen 
les nostres antigues vivències, no 
deixem d'admirar la bellesa del pai-
satge? Gràcies a l'inconscient, gràcies 
a ell hi ha una necessària i perma-
nent interacció amb el medi intern i 
extern. 

Però l'Inconscient està bé on és, 
acompleix a la perfecció la seva fun-
ció. El que de veritat ens interessa és 
la nostra relació amb ell. La nostra 
qüestió és la següent: i si poguéssim 
rescatar una mica més d'energia d'a-

questa font inesgotable i sublimar-la 
o transformar-la en llum i conscièn-
cia, en procés d'individuació? 

Aquest procés el podríem repre-
sentar al laberint. Aquest representa 
el caos de la vida, els racons de l'in-
conscient. El laberint no representa 
només una construcció complicada 
de passadissos en la que és molt difí-
cil trobar una sortida, interminables 
encreuaments de camins que no van 
enlloc. Al contrari, el laberint és el 
símbol de l'anhel de trobar un cen-
tre, la trobada amb un mateix, o en 
tot cas, el record de la pèrdua d'a-
quell. 

És possible que el Laberit sigui un 
diagrama d'estrelles que no deixen 
de moure's o el seu reflex a la terra, 
el fer dels éssers humans. El caos de 
les estrelles és com la compulsió dels 
nostres sentiments, de les nostres 
boges idees. També és possible que 
el laberint sigui una espècie de man-
dala o diagrama concèntric per cap-
tar l'atenció, perquè la ment centrifu-
gada es buidi de tot el que és inser-
vible, preàmbul de trobada amb el 
centre. I és possible que prehistòrica-
ment el laberint representés tot el 
que provoca vertigen a l'home, com 
l'abisme, el fons del cel, els tifons 
d'aire, el sexe femení. Alguna cosa 
misteriosament atractiva. 

En aquest laberint restaria atrapa-
da la ment, però també els dimonis 
que pul·lulen a les nostres interiori-
tats. En ell el neòfit hauria d'esforçar-
se fins a assolir la seva fita, podria 
trempar l'esperit, avivar la seva 
voluntat, deixar a esquena i dreta les 
pors i les vanes esperances, llast del 
passat, especulacions de futur. Així el 
laberint podria ser una prova iniciàti-
ca, la lluita amb el drac, la conquesta 
del propi cor al mateix ventre del 
gran intestí. 

D'alguna manera el laberint 
representa la gran paradoxa de la vi-
da, la veritable ambigüitat en la que 



tots estem. Per un costat el laberint 
és la protecció del centre sagrat on 
aquell que arribi prèviament s'haurà 
deslluirat de tota compulsió, de tota 
ingenuïtat, de tota premura per arri-
bar en pau, i per l'altre, és el mateix 
inconscient on pots sucumbir al 
sense sentit. El diàleg entre el centre 
i el laberint ens sugereix la relació 
entre ego i si-mateix, vida i mort, 
temps i immortalitat, inconsciència i 
consciència, desig i amor, profà i 
sagrat. 

MINOTAURE. 
El mite del Minotaure ens clarifica el 
que hem dit. Minotaure, meitat 
home, meitat bou, fruit de la trobada 
entre el bou de Posseïdó i l'esposa 
del rei Minos, tancat per aquest dins 
un laberint amb la responsabilitat cle 
pagar un tribut de set nois joves i set 
donzelles, representa la victòria 
d'allò inferior. A diferència del 
Centaure on el cos d'animal és el 
suport del cos humà i aquest de la 
seva projecció vers el diví, Asterió, el 
Minotaure, és la inversió de tota lògi-
ca, la irrupció de les passions més 
baixes a costa dels alts ideals, del 
que és pròpiament humà. El mite 
seria incomplet sense l'astuta Ariadna 
amb el seu cabdell per a no perdre's 
i la força de l'amor que fa que el seu 
estimat Teseu mati el monstre. 
D'aquesta manera el Minotaure re-
presenta la força viva del laberint, 
que dóna sentit a les seves parets. El 
laberint serà presó i parany i l'heroi, 
generalment per passió o misericòr-
dia, haurà d'enfrontar-se al maligne i 
acomplir la seva missió. 

Així, el que és laberíntic en nosal-
tres és la força cega del desig, els 
hàbits automàtics, les compulsions 
dels nostres pecats i les obsessions 
de les nostres idees. El Minotaure és 
el diable que ens vampiritza a l'om-
bra, que es nodreix de la nostra 
ingenuïtat quan creiem que som, 



veritablement, bones persones. És la 
nostra manipulació com a símbol de 
quelcom grotesc i és també el fruit 
de la nostra dependència de les 
coses. 

LA RODA. 
D'altra banda el símbol de la Roda 
pot ampliar la representació del labe-
rint. La roda és un símbol solar que 
indica el moviment cíclic de la vida, 
la roda igual que la vida gira i gira 
sense descans. Una de les cares de la 
roda és el moviment ascendent, l'im-
puls evolutiu, l'altre el descens o 
involutiu. Segons un dels arcans del 
Tarot, la Roda de la Fortuna, el movi-
ment d'aquesta està en mans del 
Destí, la mateixa Roda sura a l'oceà 
del caos, i els personatges que l'en-
volten es troben lligats al seu movi-
ment aparent. La imatge és clara, tot 
puja, tot baixa de forma permanent. 
Identificar-se amb un sol punt de la 
roda, el més alt, on sentim el triomf, 
és fruit de la ignorància. De fet cada 
punt és a la mateixa distància del 
centre. El centre és l'únic que roman 
en equilibri, la seva immobilitat és el 
que permet l'observació desinteressa-
da de tot el que s'esdevè. Per això la 
Roda de la Fortuna és una invitació a 
retrobar aquest centre de vivència. 

EL BOIG 
Tenint la consciència de què el labe-
rint i la Roda signifiquen l'obcecació 
de la vida en reproduir-se, el mar 
inconscient on regna la confusió, i 
sabent que la seva promesa és la de 
trobar el centre, és necessari que 
aparegui algú que comenci la recer-
ca. ÏQUÍ serà capaç de llançar-se a la 
vida, qui es deixarà emportar per les 
seves ànsies de viure, qui anhelarà 
tal estat de perfecció, de bonaventu-
ra? Sabem que el Boig és l'inici del 
camí (del Tarot) amb una bena als 
ulls i un animal que li esquinça el 
vestit. És per tant un ésser ignorant i 

esquinçat. Així comencem el camí. 
Però també és cert que el Boig repre-
senta l'impuls de la vida, de recerca 
de la completesa que li manca. EI 
Boig haurà de superar diferents pro-
ves, enfrontar-se amb cada un dels 
arcans per a reconèixer profunda-
ment qui és ell. El boig no té número 
i per tant fa referència a allò que no 
té ordre, al caos que precedeix a 
qualsevol recerca. Així és el número 
zero, altre cop la Roda, el laberint. 

L'ERMITÀ 
Tot i això, l'altra cara del que cerca 
l'haurem de buscar a l'Ermità. Aquest 
camina en sentit invers al Boig. Ja 
temperat l'Ermità es recull de tot el 
que ha viscut i es dirigeix en silenci 
al centre del seu cor on es troben les 
veus de l'ànima. La solitud l'acom-
panya, per a ell la multitud és el caos 
de la vida, la dilució en el que és 
social. La seva estratègia és passar 
desapercebut i comprendre la natura 
de les coses. No s'ha de despertar el 
Minotaure, la serp sibil·lina, el drac 
d'alè de foc. 

D'alguna forma Boig i heroi, Er-
mità i savi, són les dues cares de la 
figura del que cerca. Un es trobarà 
amb els perills temibles del món, l'al-
tre sabrà interpretar els senyals invisi-
bles de l'esperit. Entre els dos traves-
saran els laberints plens de paranys, 
els maleficis i els encanteris. Y resca-
taran la princesa (Amor), trobaran el 
tresor (Energia) o la fórmula màgica 
(Consciència). 

EL CAMÍ 
Amb tot, haurem de fer cas a Don 
Juan quan li diu a Carlos Castaneda 
que "cada cosa és un sender entre 
un milió. Per tant, tu has de recordar 
que un sender és només això: una 
senda(...) Totes són iguals; no porten 
enlloc. Són sendes que creuen la 
garriga o s'endinsen en la garriga. En 
ma vida puc afirmar que he recorre-



gut camins llargs, molt llargs, però 
no he arribat enlloc. La pregunta del 
meu benefactor ara té sentit. Té cor 
aquest sender? Si el té el sender serà 
bo, si no no serveix." En aquest sen-
tit els camins no porten enlloc, com 
a molt a un mateix, però un mateix 
ja hi era abans que el camí. Ho va dir 
el poeta: "Caminant no hi camí, es fa 
camí en caminar". 

Per això haurem d'interpretar el 
Camí no com a quelcom que ens 
porta lluny i que canvia profunda-
ment la nostra naturalesa, sinó com 
alguna cosa que forma part de nosal-
tres. El caminar com un reflex del 
procés dinàmic de la vida, del conèi-
xer. El Camí com a una orientació 
que centrífuga el caos, com una 
pauta disciplinària, fre de la immobi-
litat i la rigidesa interior. 

Tot camí va per la vida i a cada 
revolt alguna cosa ens espera. Cal 
estar, per tant, alerta , sense possibili-
tat d'adormir-se. D'altra banda, el 
caminant és el que va lleuger d'equi-
patge i arrela en el canvi permanent. 
Cada moment és el moment, cada 
lloc és casa seva. Walt Withman diria: 
"Estic en camí amb la meva visió... 
sóc un rodamón en viatge perpetu". 

LA FLOR 
El camí no és més que l'indicatiu de 
què comencem un viatge. Tot el que 
succeixi serà reinterpretat com a mis-
satge, com a descobriment del que 
som. A la fi del camí tornarem a ser 
el que érem, però més conscients, 
amb els nostres horitzonts eixam-
plats. Comencem el camí amb una 
idea de perfecció, una il·lusió que 
ens va fer fer el primer pas. Acaba-
rem el camí amb la pèrdua d'aquesta 
perfecció, ja que la il·luminació no és 
més que l'acceptació de tot el que 
existeix. 

La trobada amb un mateix és sim-
bolitzada a occident per la rosa i a 
orient pel lotus. La flor com apertura, 

l'aroma com essència. Potser la no 
permanència de la flor, dels seus 
pètals ens indiqui que la consciència 
d'unitat només es pot en el present. 
Potser per això Taisen Deshimaru va 
dir: "Als que cerquen la Via, us ho 
prego: no perdeu el moment pre-
sent!" 

Els símbols s'engranen per formar 
processos definits. Del desig de recer-
ca a la trobada, de l'enfrontament 
amb l'Ombra al reconeixement de la 
nostra compulsió. Enfangar-se al 
caos per recollir una flor. I tomem a 
començar... 

Arjuna Peragón 



ENERGIA HIDRÁULICA Y EÓLICA 
PRÁCTICA. 
Juan Ignacio y Sebastian Urquía Lus 

L'Àngels i el Cinto són amics i com-
panys imprescindibles de les Fires de 
Productes Biològics que es fan a la 
casa,d'Enllaç els darrers diumenges 
de mes (i, permeteu-me la floreta, els 
millors pagesos del Penedès, si no 
em creieu tasteu els seus enciams o 
els seus espinacs). Ara, gràcies a tots 
esperem amb ànsia el final de mes. 
Bè doncs, aquests estimats amics, a 
la fira de Febrer, a més de regalar-
nos el gust de tastar totes aquelles 
gustoses verdures van portar-nos un 
llibre que, al meu parer, hauria de 
ser no només de lectura recomana-
ble, sinó d'ús generalitzat per a tot-
hom que en algun moment s'hagi 
volgut sentir integrats i respectuós 
amb el medi que ens envolta. 

Hauria de ser de lectura obligada 
perquè tot i ser un manual d'auto-
construcció d'enginys mecànics i 
elèctrics, és alhora un llibre d'amor. 
Tot el llibre traspua amor. Amor per 
l'aire que respirem, per l'aigua que 
bebem, per la terra que trepitgem, 
amor per nosaltres mateixos i per 
tots els éssers vius d'aquest planeta. 
1 hauria de ser d'ús generalitzat per-
què això voldria dir que tothom hau-
ria entès que és el que realment vol 
dir estimar aquest aire, aquesta 
aigua, aquesta terra tan maltractada. 
Voldria dir que estaríem construint 
nosaltres mateixos, potser amb els 
nostres veïns, un molí de vent per a 
generar la nostra pròpia energia 
d'una forma neta i renovable o apro-
fitant un antic molí d'aigua, i ben 
segur que estimaríem molt més el 
vent, l'aigua i la terra, i ens sentiríem 
també molt més estimats per ells. 
Aquest llibre parla d'autoconstrucció, 
de reciclatge, d'energia, d'aigua i de 
moltes altres coses, algunes senzilles 
i d'altres més complexes, que no vol 

dir més complicades, simplement ens 
parla de les forces que ha utilitzat 
l'ésser humà durant mil·lenis abans 
de l'arribada de la "revolució indus-
trial". 
Els germans Urquía van autoconstiuir 
el llibre l'any 84, si esteu interessats 
podeu demanar-lo a: 

Hnos. Urquía Lus C/M 
Espronceda 8, lQ 

Tafalla (Navarra) 

Eugeni Chafer 



CONVERSA AMB SONIA MONTECINO 

No sempre es té la possibilitat de poder parlar, ni que sigui una breu estona, amb 
persones que han desenvolupat directament un treball amb comunitats indígenes i 
més concretament sud-americanes. 

Avui us presentem una coneixedora profunda d'un poble indígena concret, els 
Maputxes, comunitat que es troba dins de territori de l'actual estat de Xile. 

D'això, i del que ha vingut a fer a Barcelona, així com de la seva trajectòria 
individual d'aquests darrers anys, n 'hem parlat amb l'antropòloga xilena, Sonia 
Montecino. 

Tenim ben poca estona per poder 
parlar amb Sònia Montecino. Demà 
se'n torna al seu país, Xile, després 
de participar durant aquests darrers 
dies al seminari organitzat per la 
Universitat de Barcelona sobre Gène-
re i Acció política a Amèrica Llatina. 
Seminari al que hem tingut l'oportu-
nitat d'assistir i que ens ha permès 
conèixer diferents realitats i experièn-
cies llatinoamericanes. Però anem a 
pams. 
— Qui és Sonia Montecino? 

Bé, sóc antropòloga, vaig realitzar 
els meus estudis a la Universitat de 
Xile, a Santiago. Vaig néixer en 
aquesta ciutat, però de fet els meus 
orígens són surenys per part del meu 
pare i de la zona central pel de la 
meva mare. És per això que crec que 
tinc un vincle molt estret amb el país 
perquè la família ha estat molt ficada 
en les regions. 

— Ens has comentat que formes 
part d'una generació, diguem-ne, 
força particular. Ens ho pots 
explicar? 

He viscut una història particular 
que nosaltres anomenem la gloriosa 
generació del '54 perquè nosaltres 
vàrem estar sempre a les fronteres de 
totes les reformes i no vam aconse-
guir viure'n cap de manera completa. 

Per exemple, durant l'època en 
què jo estava al col·legi, Eduardo 
Frei, pare, va implantar una reforma 
educacional que mai es va desenvo-
lupar i jo em vaig trobar al bell mig 
d'aquest procés que no va ser; vam 
viure més tard el període de la Unitat 
Popular com un projecte que no 
aconsegueix quallar; entro a la uni-
versitat en plena dictadura l'any 
1974, desenvolupant tots els meus 
estudis universitaris amb la dictadu-
ra... tot plegat ens fa ser, com a 

Not always we have the possibility to talk, even if it is for a while, to people what have 
developed a task directly tvith native communities and more concretely South 
American communities. 

We present to you now a deep expert of a.concrete native population, the 
Mapuches, native community situated inside the territory of the present state of Chile. 

Concerning all of this, her visit to Barcelona and her individual trajectory during 
lasts years, we have been talking to the Chilean anthropologist Sonia Montecino. 

Oni ne ĉiam eblas paroli, eĉ ne tempeto kun homoj kiuj disvolvis senperan laboron kun 
indiĝsnalj komunumoj kajpli konkrete sudamerikaj. Hodiaŭ niprezentas al vi 
profundan spertulinon pri konkreta indiĝpnapopolo, la Mapuĉoj, indiĝena 
komunumo kiu troviĝas ene de teritorio en la aktuala ĉilia ŝtato. Pri tio ĉi kajpri ŝia 
farota laboro en Barcelono, same kielpri ŝia individua trajektorio dum la lastajjaroj 
nipriparolis kun la ĉilia antropologino Sonia Montecino. 



generació, d'una manera molt parti-
cular. 
— Una antropòloga en plena dic-
tadura no ho devia de tenir massa 
clar professionalment parlant. 

Quan acabo els meus estudis estic 
en una època on no hi ha cap tipus 
de possibilitat per poder desenvolu-
par-me professionalment. D'altra 
banda no estava d'acord en treballar 
a la Universitat perquè significava 
col·laborar amb el règim dictatorial. 
Tanmateix de seguida col·laboro en la 
creació de diferents ONG i agrupa-
cions de dones i ens dediquem a tre-
ballar amb el món indígena, concreta-
ment amb els maputxes i els campe-
rols. Durant deu anys em trobo dedi-
cant-me plenament en aquests tre-
balls, creant teixit social, investigant. 

Tot plegat ho fem des del no res, 
no realitzant cap tipus de post-grau 
universitari, però en canvi desenvo-
lupant una forta activitat autoformati-
va, en aspectes i disciplines que era 
impossible realitzar de manera oficial 
degut a la dictadura. 

Per això dic que provinc de la 
gloriosa generació del '54 perquè tot 
va circular underground, sota terra. 
— Tota aquesta situació us va 
influenciar en la manera concreta 
de treballar? 

Sí. Totes aquestes vivències ens 
fan treballar de manera zigzaguejant. 
Hi ha un terme a Amèrica Llatina que 
s'anomena ésser "ladino", és a dir no 
ser del tot clar per tal d'aconseguir 
quelcom que no manifestes oberta-
ment. Penseu que estàvem treballant 
amb una de les comunitats indígena 
més combatives, havent-nos de tras-
lladar al camp, fora de Santiago... 
— Què passa en aquests deu anys? 

Durant tot aquest temps jo viatjo 
preferentment cap al sud. La qüestió 
indígena és summament important. 
Al començament es veia tot plegat 
com a pur poble, no existien diferèn-
cies. Tothom era proletari. Tanmateix 

la dictadura ens fa mirar molt endins 
nostre, molt com som. 

De cop i volta nosaltres, que ens 
consideràvem els més democràtics, 
ens adonem que som uns banane-
ros. El món indígena que mai havia 
estat considerat, el més oblidat, es va 
transformar per a nosaltres com una 
qüestió clau, importantíssima. Si volí-
em una pluralitat cultural, una verita-
ble democràcia, havíem de començar 
a mirar els que mai havien estat 
mirats ni considerats fins aleshores. 

És en aquest context que comen-
cem a desenvolupar tot un treball 
molt intens amb les dones maputxes, 
durant anys sencers. I per altra ban-
da coneixent i donant a conèixer 
aquesta realitat. Ens connectem amb 
altres col·lectius que treballen amb 
grups d'homes maputxes i d'altres, i 
comencem a crear tot un teixit orga-
nitzatiu absolutament marginal. 
—Tot això ho vàreu fer tots sols? 

Hi havia un recolzament per part 
de les agències de cooperació inter-
nacional que tenien fons per a països 
pobres, però t'imposaven unes deter-
minades condicions. Tanmateix els 
diners que s'oferien havien d'ésser 
destinats a menjars i únicament a 
qüestions i aspectes d'assistència 
primària. Davant d'aquesta situació 
nosaltres actuàvem de manera ladi-
na, renunciant nosaltres mateixes a 
diners i utilitzant part d'aquests re-
cursos econòmics a publicar treballs 
de recerca i d'experiències, d'història 
oral... possibilitant l'organització de 
tot un ampli moviment de dones, de 
camperols, veritablement popular..., 
treballant molt tot l'aspecte de la 
identitat. 

—Tanmateix la dictadura s'aca-
ba... 

Un cop recuperada la democràcia 
em presento per treballar a la Uni-
versitat i guanyo una plaça de pro-
fessora. Comença una etapa amb 
noves característiques. 



Durant aquests deu anys, vàrem 
aprendre massa estratègies estranyes 
en aquest món fora de les institu-
cions. Això ens ha possibilitat incidir 
i desenvolupar activitats i accions 
molt interessants dins del món uni-
versitari. Tanmateix, a vegades et 
vénen ganes d'endegar-ho tot a dida. 
Nogensmenys cal veure aspectes 
positius com el fet que em permet 
estar avui aquí, a Barcelona i poder 
aprendre, a connectar amb altres 
experiències, a possibilitar capacitar-
nos per crear una nova generació de 
xilens i xilenes que s'està fent actual-
ment, a manera d'una revolució 
silenciosa, com un referent social. 
Això és el que a mi em fa aguantar, 
sobretot perquè no m'interessa en 
absolut tenir cap tipus de poder dins 
de la Universitat. 

— Quin tipus d'activitats en con-
cret desenvolupes actualment a la 
universitat? 

He hagut d'aprendre que és tre-
ballar dins d'una institució jerarquit-
zada com és la universitat. Ha estat 
terriblement esgotador. D'altra banda 
com nosaltres teníem una tradició 
molt forta d'autoformació per tot el 
que us he estat explicant, l'aspecte 
burocràtic es transformava en un 
obstacle que necessitava moltes 
energies per superar-lo. 

Nosaltres vàrem ser la primera 
ONG que vàrem transferir tot el tre-
ball i tots els béns al grup de dones 
maputxes joves amb les quals haví-
em estat treballat, amb un clar objec-
tiu de potenciar la seva autonomia. 

Actualment el meu compromís 
amb la comunitat indígena maputxe 
continua. De fet estic col·laborant 
amb col·lectius maputxes. Més en 
concret amb un grup de dones joves, 
deslligat de tot el que significa partits 
polítics, com un moviment propi, 
ajudant-les a ser autònomes, oferint-



los-hi tot un seguit d'eines teòriques 
que elles necessiten per construir el 
seu propi moviment, concretant-se 
en la realització d'una espècie d'es-
cola sobre gènere i etnicitat, per tal 
de possibilitar que elles mateixes ela-
borin el seu propi discurs, perquè 
igual són discriminades dins del seu 
propi moviment indígena. 
— Tot aquest treball el realitzes a 
nivell personal? 

Sí totalment. De fet aprofito algun 
conveni amb la universitat que em 
permet pagar-me els desplaçaments, 
però res més. 
— Per acabar, fes-nos una breu 
introducció del que significa i ha 
significat la comunitat Maputxe. 

La singularitat del món maputxe a 
diferència dels altres col·lectius indí-
genes de l'Amèrica Llatina és que 
són el poble que resisteix durant més 
temps als espanyols. Concretament 
durant tres segles. 

Què significa això? Doncs això 
vol dir que es van establir unes fron-
teres i que els maputxes senten 
d'una manera independent, molt 
autònoma del que és el concepte de 
món xilé. A partir de la "pacificació 
de l'Araucania" el 1880 i tot aquest 
vast territori és convertit i reduït. De 
ramaders passen a ésser camperols 
en comunitats o reduccions indíge-
nes. A partir d'aquest monent s'inicia 
una relació molt forta del món 
maputxe amb la societat xilena i 
comencen tots els temes que ja 
coneixem: el racisme, la discrimina-
ció... 

Tanmateix l'aspecte més interes-
sant d'aquest poble és que té una 
gran capacitat d'incorporar elements 
aliens, de reelaborar-los i en canvi 
seguir essent maputxes. 

Durant l'època de la dictadura el 
moviment indígena es va fer molt 
fort i amb la democràcia degut a la 
seva lluita es crea una corporació 
nacional d'índígenes. 

En aquesta situació existeixen 
tota una sèrie de tensions entre parti-
daris de col·laborar en afers estatals i 
els que creuen bàsic el continuar 
potenciant l'aspecte autònom, realit-
zant tot un seguit de treballs teòrics, 
sobre l'autonomia territorial i el 
govern regional. 

Eugeni Chafer, Àngels Fortuny i Joan 
Ramón Gordo i Montraveta 
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