


Via fora!! és una publicació que apareix l'hivern del 1984, fruit del treball d'equip de l'associació 

cultural enllaç, i des d'aleshores continua publicant-se amb una tossuda periodicitat 

trimestral. 

Els primers números —amb el subtítol 'Publicació per a la gent culturalment activa'— es 

dirigeixen a totes aquelles persones que porten a terme alguna activitat de dinamització 

cultural. Poc a poc, en incrementar la relació amb altres publicacions afins d'arreu del món, 

Via fora!! es va convertint en una plataforma de difussió d'idees sobre noves maneres 

d'entendre la societat i les seves relacions amb el medi. Així, s'hi publiquen articles 

sobre temes tant diversos com ara les relacions humanes, els mecanismes del poder, 

els conflictes ètnics i nacionals, els models econòmics, el coneixement del propi cos, 

l'explotació nord sud, la degradació del medi natural, els sistemes cooperatius, la 

gestió dels recursos o la participació política, sempre des d'un punt de vista innovador, 

amb un triple objectiu: 

/ informar sobre els debats ideològics i les experiències pràctiques que s'estan duent a 

terme arreu del món, 

/ provocar la reflexió individual i col·lectiva al voltant d'aquests temes, i 

/ apuntar possibles línies d'acció envers petits canvis dins d'una perspectiva global. 

Via fora!! is a publication which appears within the winter of 1984, fruit of the group work of the 

cultural association enllaç, and since then it continues being published with a quarterly 

obstinated periodicity. 

The first issues —with the subtitle 'Publicació per a la gent culturalment activa'— were 

directed to all those people who carried out some activity of cultural dynamization. Gradually, 

with the increase of relationships with other similar publications all over the world Via Fora!! 

is becaming a platform for the diffusion of ideas concerning new ways to undestand society 

ans its relationships with the environement. Then, there are published articles about subjects 

as diverses as human relationships, mechanismes of power, ethnic and national conflicts, 

economical patterns, the knowledge of the own body, North South explotation, the 

degradation of natural environement, cooperative systems, the resourcers management 

or the political participation, always from an innovating point of view, with a triple objective: 

/ to inform about ideological debates and practical experiences carried out all over the world. 

/ to promote individual and collective reflexion concerning these subjects, and 

/ to point out possible action lines towards small changes within a global prespective. 

Via fora!! estas eldonaĵo kiu aperis vintre de 1984, kiel rezulto de la teama laboro de la kultura asocio 

enllaç kaj de tiam daŭre aperas kun konstanta trimonata ofteco. 

La unuajn numerojn —kun la subtitolo 'Eldonaĵo por homoj kulture aktivaj'— oni adresis al tiuj 

personoj kiuj plenumis iun ajn aktivaĵon pri kultura aktivigo. lom post iom kiam plimultigas 

la rilatoj kun aliaj similaj eldonaĵoj en la tuta mondo, Via fora!! iom post iom farigas kvazau 

platformo por disvastigo de ideoj pri novaj manieroj kompreni la socion kaj giajn rilatojn kun 

la medio. Tiel, oni aperigas en gi artikolojn pri tiel diversaj temoj kiel la homrilatojja meanismoj 

de la povo, la etnaj kaj naciaj konfliktoj, la ekonomiaj modeloj, la kono de la propra korpo, la 

ekspluatado nordo O sudo, la degenerado de la natura medio, la kooperativaj sistemoj, la 

mastrumado de la rimedoj au la politika partopreno, nepre el noviga vidpunkto, kun triobla celo: 

/ informi pri la ideologiaj debatoj kaj la praktikaj spertoj kiuj okazas en la tuta mondo. 

/ provoki la individuan kaj kolektivan pripensadon cirkau tiuj temoj. 

/noti eblajn agadliniojn cele al malgrandaj sangoj ene de totala perspektivo. 



PROPOSTES D'INNOVACIÓ SOCIAL 

En l'editorial de l'anterior Via Fora!! plantejàvem la necessitat de donar respos-

tes concretes i solidàries a les constatacions i reflexions exposades en el mateix 

article respecte a la circulació de la informació. Tal com vam anunciar, repre-

nem el tema en el punt deixat aleshores. 

Hi ha moltes coses que no funcionen en la nostra societat, o que no funcio-

nen com haurien de fer-ho. Aquesta idea ens ve motivada per la observació de 

diversos fenòmens com ara la guerra, l'odi, la marginació, l'atur, la corrupció, la 

destrucció de la natura, la inadequació de les estructures de l'estat... fins i tot la 

pèrdua de nord de la societat. Tot i que molt probablement les coses no ana-

ven especialment pitjor abans, sembla que ha augmentat la nostra percepció de 

la situació (i ens remetem en aquest punt a l'editorial esmentat). 

Els intel·lectuals podríem dir-ne crítics intenten -a partir de les teories i els 

mètodes de les ciències socials- entendre els mecanismes de funcionament de 

la societat, i generen un estat de consciència sobre la gravetat de la situació que 

es transmet a través dels mitjans de comunicació i arriba a àmplies capes de la 

població, de manera que es fa possible una certa resposta popular davant certs 

problemes. Ara, aquest esforç de comprensió concretat en estudis, tesis, publi-

cacions... es desaprofita si no provoca un altre esforç igualment profund d'ima-

ginació sobre com volem que canviïn les regles del joc (política, economia, etc) 

que permeten que aquests problemes continuïn apareixent adés. 

A partir d'aquí cal imaginar el model (o models) de societat que volem, i 

treballar en els detalls de la seva visualització: com es reparteix la riquesa, quin 

sistema polític genera, quin tipus d'educació, quines mesures per al medi 

ambient, quines relacions entre cultures, entre sexes... Aquest exercici de gene-

ració individual d'imatges de l'organització social desitjada és molt important, 

perquè (un cop superat el pessimisme de l'«és impossible canviar el curs de les 

coses» i el tòpic de -la inutilitat d'imaginar utopies») permet contrastar, valorar i 

corregir col·lectivament les nostres propostes per tal d'anar elaborant imatges 

consensuades que permetin (a) proposar programes de viabilitat, (b) fer pro-

grames polítics -no necessàriament per a partits- i (c ) assajar experiències d'a-

plicació. 

D'alguna manera, Enllaç en general i Via Fora!! en particular, hem tingut 

sempre present aquesta necessitat d'oferir un marc on reflexionar, comuni-

car, transmetre, intercanviar... amb el profund convenciment que únicament 

serà a partir de les diferents aportacions des de diferents disciplines i punts 

de vista socials que podrem imaginar i concretar quin futur volem per a tots-

es nosaltres. 



EL CAPTENIMENT DE LES DONES: DONES I 
PROTECCIÓ DE L'ENTORN A L'ÍNDIA. 
Pamela Philipose. 

Reproduïm ara un altre dels articles recollits en el llibre 'Curant les ferides: la promesa 
de l'ecofeminisme", editat per Judith Plant. Hem publicat altres articles del mateix llibre 
en els números 41 (Charlene Spretnak, "Cap a una espiritualitat ecofeminista"), 44 
(Úrsula K. LeGuin, "Dones i naturalesa") i 48 ("Terra mare: reivindicant el principi 
femení"). 

Pamela Philipose desenvolupa el present treball d'una manera força descriptiva i, 
com ella mateixa ens diu, ens dóna la mà per fer una passejada per l'índia, tot 
realitzant tres parades importants, que ella anomena la terra, l'aire i l'aigua. 
A cadascuna d'elles ens explica el paper transcendental que han tingut les dones per 
poder iniciar, protagonitzar i reeixir diferents moviments i iniciatives socials a aquell 
país. Malgrat que l'article fa referència a esdeveniments ocorreguts a mitjans de la 
dècada passada, considerem que el seu contingut continua sent vàlid i actual, de 
manera que es converteixen en uns punts de referència bàsics per a tots plegats. 
Font: Healing the Wounds: The promise of ecofeminism, p. 67-75, editat per Judith Plant. 

We publish another of the articles gathered in the book "Healing the wounds: The promise 
of eco-feminisme" edited by Judith Plant. Other articles of the same book have appeared 
in numbers 41 (Charlene Spretnak "Towards an eco-feminist spirituality", 44 (Ursula K. 
LeGuin ""Women and nature"), 48 ("Mother Earth: Restoring the feminine principle". 

Pamela Philipose, the author of this text, writes in a very descriptive manner and, as 
she says herself, takes us by the hand on a stroll through India, stopping at three 
important points which she calls Earth, Air and Water. At each of these stops she explains 
the decisive role played by women when initiating, heading and leading to a successful 
conclusion social initiatives and movements in that country. Although the article refers 
to events which have taken place in the middle of the last decade, we feel that their 
contents continue valid today and can make up some basic reference points for all of us. 
Source: Healing the Wounds: The promise of ecofeminism, p. 67-75, edited by Judith Plant. 

Les plantes, l'aigua i el cel poden 

protegir-nos, i els boscos i les mun-

tanyes amb els seus arbres. 

Rig Veda (antic text religiós hindú) 

Actualment és un fet universalment 
reconegut que la dona és la víctima 
més malaurada de la destrucció de 
l'entorn ambiental. I com més pobra 
és, més gran és la seva càrrega. Allò 

Nipublikigas nun alian artikolon kiu aperas en la libro "Kuraci la vundojr: la promeso 
de la ekofeminismo" eldonita deJudith Plant. Nipublikigis aliajn artikolojn de la sama 
libro en la numeroj 41 (Charlene Spretnak "Al ekofeminisma spiriteco"),44 (Ŭrsula 
K.LeGuin, "Virino; kaj naturo "), 48 ("Patrina Tero: pledantepor la ina principo "). 

Pamela Philipose, la aŭtorino de la nuna verkaĵo, malvolvas ĝin trepriskribe kaj kiel 
ŝi mem klarigas, proponas al ni sian manonpor kunepromeni tra Hindio kun trigravaj 
haltoj, kiujn ŝi nomas: la tero, la aero kaj la akvo. En ciu halto ŝi klarigas al ni la 
elstaran rolon kiun havis la virinojpor komenci, partopreni kaj sukcesigi la diversajn 
movadojn kaj sociajn iniciatojn en tiu lando. 

Malgraŭ tio ke la artikolo rilatas al eventoj okazintaj meze de la pasinta jardeko, ni 
opinias keĝia enhavo ankoraŭestas valida kaj aktuala kaj iĝas fundamente referenca 
por ni ĉiuj. 
Fonto: "Healingthe Wounds: Thepromise of ecofeminism"pp.67-75, eldonita dejudith Plant. 



que pot significar prosperitat per a 
alguns, significa desgràcia per a ella. 

La industrialització, l'enorme creixe-
ment de les ciutats, la proliferació de 
l'economia de mercat, tots aquests fac-
tors han fet estralls en les grans reser-
ves de la riquesa natural de la terra: els 
seus boscos, els seus rius, el seu aire. 

Què ha significat això per a les 
dones del món en vies de desenvolu-
pament? Significa, senzillament, passar 
moltes hores fent feixugues tasques 
domèstiques, com anar a buscar aigua, 
aplegar aliments i carbó. Un cicle que 
no s'atura, tant si té bona salut com si 
no la té, tant si està embarassada com 
si és vella, sigui quin sigui el temps 
que faci. Segons un estudi hindú, les 
dones utilitzen el 90% del seu temps 
cuinant, i gairebé el 80% anant a bus-
car aigua o llenya. També ha suposat 
desastres industrials que han extingit 
milers de vides humanes en poques 
hores. Ha significat que comunitats 
senceres s'hagin trobat de cop i volta 
cara a cara amb la fam. 

Voldria ara dur-vos a fer una volta 
per l'índia. Farem tres parades impor-
tants. La primera, que he anomenat 
"terra", és un estudi sobre els pobles 
més septentrionals d'Uttar Pradesh 
(U.P., un estat del nord), que es troba 
a la falda de l'Himàlaia. Aquesta regió 
ha estat testimoni d'un rellevant movi-
ment ecològic no-violent, conegut 
popularment com Chipko andolan (el 
moviment d'abraçada dels arbres). 

La segona, que anomenarem "aire", 
té a veure amb la gran tragèdia de 
Bhopal. Bhopal és una ciutat de 
800.000 persones aproximadament, a 
Madhya Pradesh (un estat que confi-
gura el cor de l'índia). 

La tercera zona, per la qual viatja-
rem fins als pobles costaners en la part 
sud del subcontinent, a l'estat de 
Kerala, ha estat escenari d'agitació 
pesquera durant 34 anys. Aquesta 
zona, la denominarem "aigua". 

Terra 
El moviment Chipko ha demostrat cla-
rament, com cap altre moviment ho ha 
fet abans, que les dones s'han com-
promès fermament a preservar el seu 
entorn, perquè està vinculat directament 
a les seves necessitats domèstiques. 
També demostra com els mètodes no-
violents poden, algunes vegades, "mou-
re muntanyes". 

El primer incident que anuncià 
aquest nou moviment va tenir lloc al 
poble de Gopeshwar, en el districte 
Chamoli d'U.P. Tres-cents arbres cre-
mats de la regió van ser concedits, per 
les autoritats forestals, a una empresa 
de material esportiu. 

El març de 1993, els representats 
de la companyia van arribar a Gope-
shwar per supervisar la tala d'arbres. 
Mentrestant, els vilatans es reuniren i 
decidiren que no permetrien que la 
companyia en tallés ni un de sol. 

Amb el suport dels activistes de 
Sarvodaya (els seguidors Sarvodaya 
creuen en la ideologia no-violenta de 
Gandhi), varen caminar com en una 
processó, tocant el timbal i cantant 
cançons tradicionals. Varen decidir 
aferrar-se als arbres que els treballa-
dors contractats per l'empresa anaven 
a destralejar. Els representants de la 
firma esportiva van haver de retirar-se 
davant d'aquesta reacció inesperada. 



L'incident de Gopeshwar fou no-
més el primer d'una llarga successió 
d'accions similars, on fou evident la 
participació entusiasta de les dones. 

En realitat, les inundacions han aju-
dat a fer més dramàtica aquesta solu-
ció, quan el riu Alaknanda, que traves-
sa la regió, destrossà les ribes el 1970. 
Centenars de cases foren arrossegades. 
Els seguidors Sarvodaya, principal-
ment un jove anomenat C.P. Bhatt 
(que ha guanyat un dels més presti-
giosos premis d'Àsia, el Magsaysay) 
van aconseguir explicar la relació en-
tre les inundacions i la constant tala 
d'arbres, que ha desembocat en una 
tremenda erosió del sòl. El 1973, quan 
es repetiren les inundacions, els vila-
tans foren plenament conscients del 
problema de la deforestació. 

Havia passat un any des que el 
poble de Gopeshwar havia aconseguit 
conservar els seus arbres. El Departa-
ment Forestal va anunciar una subhas-
ta de gairebé 2.500 arbres en el bosc 
de Reni, que domina el riu Alaknanda. 
Aquesta vegada foren les dones les 
que actuaren. 

Succeí que els homes del poble 
eren fora, buscant la compensació per 
la terra que havien perdut, quan els tre-
balladors de l'empresa fustera entraren 
en escena. Una nena se n'adonà i va 
anar corrents a informar-ne Gaura De-
vi. Gaura Devi, una vídua de cinquanta 
anys, una dona amb empenta, orga-
nitzà un grup d'aproximadament trenta 
dones i criatures que varen anar a par-
lar amb els homes del contractista. 

Es diu que Gaura Devi va avançar 
i restà dreta davant del fusell que 
duia un dels treballadors. El desafià 
perquè disparés contra ella abans de 
tocar cap arbre. "Germà, aquest bosc 
és la nostra maika (la casa mare). No 
el tallis. Els esllavissaments arruïnaran 
les nostres cases i els nostres camps". 
Ella i les seves companyes reeixiren a 
fer retrocedir el contractista empipat i 

els seus homes sense talar el bosc. 
Aquella nit, les dones del poble vet-
llaren els seus arbres estimats. 

Poc després d'aquest incident, el 
govern d'Uttar Pradesh creà un comitè 
oficial per investigar la validesa de la 
petició dels activistes Chipko. Després 
de dos anys, el comitè informà que la 
zona de bosc de Reni era una àrea 
especial i que no es tallarien els ar-
bres. El govern va prohibir la tala en 
aquella zona durant deu anys. 

La notícia de la victòria de Reni 
aviat s'escampà. La importància real 
del moviment Chipko fou tan gran 
que no s'aturà. Els seu missatge va ser 
portat de poble en poble. Un déstacat 
líder Sardovaya, Sunderlal Bahuguna, 
participà en una marxa a peu de 120 
dies, escampant la idea de la impor-
tància de preservar els boscos. 

Però el que fou veritablement des-
tacable era la iniciativa que mostraven 
les dones. Lluitaven d'una forma nove-
dosa. En una ocasió, el novembre de 
1977, les dones del poble d'Advani, a 
Tehri Garwhal, lligaren fils sagrats al 
voltant dels arbres marcats per talar, 
decidides a salvar-los, fins i tot a costa 
de les seves vides. Segons el costum 
hindú, lligar un fil consagrat a algú 
determina una relació de protecció 
envers aquesta persona. El funcionari 
forestal que visità el poble en aquella 
ocasió per persuadir les dones perquè 
cedissin, va perdre els estreps i cridà: 
"Vosaltres, dones boges. Sabeu què 
produeixen els boscos? Reina, fusta, 
divises". Una dona respongué amb el 
mateix to: "Sí, nosaltres sabem el que 
produeixen. Terra, aigua i aire pur". 

L'agost de 1980 succeí un fet curiós 
en un altre poble a Dangori Pantoli. 
L'ajuntament, format només per ho-
mes, féu un acord amb el Departament 
d'Horticultura, mitjançant el qual seria 
talat un bosc de roures proper, a canvi 
d'una carretera, una escola secundària, 
un hospital i electricitat per al poble. 



Coneixedors d'aquest acord, els 
activistes Sardovaya que treballaven 
allà intentaren persuadir l'ajuntament 
perquè canviés la seva postura. Els 
homes no hi estigueren d'acord, però 
les dones del poble varen decidir que 
protegirien el bosc de roures a qualse-
vol preu. Els homes estaven tan indig-
nats per això que advertiren les dones 
que podien morir si desafiaven la 
decisió de l'ajuntament. Immutables, 
una gran quantitat de dones varen 
continuar, varen fer una manifestació a 
Chipko i varen salvar el bosc. El go-
vern va prohibir també la tala d'arbres 
en aquesta regió. 

L'incident demostrà com havien 
progressat les dones. Els renovaren la 
confiança. Demanaren ser membres 
dels consells del poble; varen consti-
tuir els Mahila Mandals (comitès de 
dones) per assegurar la protecció dels 
boscos; varen nomenar les dones-
vigia, que rebien salaris per supervisar 
l'extracció dels productes del bosc; 
varen sembrar plançons. 

Avui en dia, hi ha una dona líder 
al Gopeswhar (govern local), cosa 
inaudita abans. És així sorprenent, 
doncs, que la imatge que el moviment 
Chipko simbolitza és un grup de do-
nes esgotades abraçant un arbre per 
salvar-lo. 

Moviments similars tenen lloc en 
altres regions de l'índia, com el movi-
ment Appiko a la regió occidental 
Ghatts de Karnataka, el moviment 
Girnar a Guajart i Goa. Les notícies 
dolentes són que, segons les dades del 
darrer satèl·lit, l'índia està perdent 1.3 
milions d'hectàries de bosc per any. 
Els ambiciosos programes sòciofores-
tals del govern de l'índia semblen 
tenir més cura de les necessitats de 
paper i d'altres indústries derivades de 
la fusta que de les mancances de 
carbó i d'aliments de la gent. Si no hi 
ha més moviments com el de Chipko, 
la collita serà difícil. 

Aire 
"Bhopal" ara és sinònim de mort massi-
va a causa de la pol·lució industrial. Ha 
esdevingut l'acusació més clara de les 
polítiques dissimulatòries i hipòcrites 
de les multinacionals, que estableixen 
un conjunt de consideracions de segu-
retat i criteris per a les fàbriques i equi-
paments a l'occident, i un altre, com-
pletament diferent, per al Tercer Món. 

Situat en una àrea de 40 km2, el 
complex de la Union Carbide a Bho-
pal fabricava pesticides basats en MIC 
(Metil Isocianat). La nit del 23 de de-
sembre de 1984, es va produir una fui-
ta de MIC, altament tòxic, convertint 
una quarta part de la ciutat dormida 
en una cambra de gas. 

Considereu això: a l'hospital Hami-
dia de Bhopal, el primer pacient arribà 
a l'1,15 h amb problemes oculars. En 
només cinc minuts, 1.000 ferits, entre 
homes, dones i infants amb seriosos 
problemes respiratoris i oculars, dema-
naven ajuda mèdica. Cap a les 2,30 h 
n'hi havia 4.000. Al matí següent, cen-
tenars jeien als carrers. 

Ningú no sap quanta gent morí 
realment aquella nit. Mentre que l'in-
forme oficial donava 2.347 morts, una 
valoració no-oficial de la UNICEF en 
donava 10.000. Entre 30.000 i 40.000 
persones estaven greument ferides, i 
altres 200.000, afectades considerable-
ment, de les quals el 75% eren habi-



tants de barris humils, el 40% infants, 
del 15 al 20% dones en edat de conce-
bre i el 10% dones grans. El afectats 
més greus eren els més pobres dels 
pobres. Els seus habitacles els oferien 
molt poca protecció contra el gas. 

Les autòpsies fetes en els cossos 
revelaven la destrucció massiva del tei-
xit pulmonar, del fetge i dels ronyons 
afectats i els sistemes circulatoris com-
pletament buits de sang. Es trobà cianur 
a la sang i a les vísceres de les víctimes. 

Per a aquells que van sobreviure, 
fou gairebé una mort en vida. Homes i 
dones estaven completament o par-
cialment cecs, amb un llagrimeig i una 
cremor permanent als ulls, incessants 
mals de cap, vòmits, ofecs, tos atroç. 
Psicològicament estaven ansiosos i de-
primits, molts havien perdut els seus 
éssers estimats i d'altres quedaren sot-
mesos a la penúria, perquè no van 
poder treballar mai més. 

La manera com el govern organit-
zà els treballs de socors fou especial-
ment inefectiva i caòtica, una confusió 
barrejada amb controvèrsia respecte a 
la forma correcta de tractament. 
Union Carbide no va ajudar gaire amb 
els seus intents per mantenir la gent 
desinformada. Els fons d'ajuda sovint 
no arribaven a les mans que anaven 
destinats. I les víctimes, entre les 
quals es trobaven principalment les 
dones, varen començar a col·lapsar 
els serveis mèdics. També varen mani-
festar-se davant de la residència del 
primer ministre. 

Alguns equips de voluntaris varen 
ser de gran ajuda. Per exemple, les 
dones de Nagrik Rahat aur Punarwàs 
Samiti varen descobrir per primer cop 
que les dones afectades pel MIC 
patien desordres greus en el sistema 
reproductiu, a més d'altres complica-
cions. Moltes dones varen tenir cinc 
menstruacions durant les primeres sis 
setmanes de l'incident. La majoria de 
dones es queixaven de dolors abdomi-

nals i de secrecions vaginals molt àci-
des, que causaven cremades. 

S'encomanà a dos ginecòlegs co-
missionats —el Dr. Rani Bang i el Dr. 
Mira Sadgopal— que documentessin 
sistemàticament els seus reconeixe-
ments després d'examinar cinquanta-
cinc dones afectades pel gas, tres 
mesos després del desastre. Els seus 
estudis confirmaren que, des del suc-
cés, un percentatge extremadament alt 
de dones havia desenvolupat malalties 
ginecològiques com leucorrea (94%), 
malalties pelvianes inflamatòries 
(79%), excessives pèrdues menstruals 
(46%), úter retrovertit (64%) i erosió 
cervical (67%). 

Les dones que estaven prenyades 
quan es produí el desastre es trobaven 
en un estat patètic. A part dels efectes 
del gas verinós en si mateix, la hipòxia 
—o manca d'oxigen de resultes de l'a-
fectació pulmonar en la mare— es 
coneix perquè causa dificultats fetals. 
A la majoria de les víctimes, se'ls donà 
altes dosis de corticosteroids i tetraci-
clina, que podien desencadenar danys 
al fetus. Tot això ja se sabia, però no 
es va fer el més mínim esforç per edu-
car les dones sobre les possibilitats 
dels efectes de la malaltia i per oferir 
facilitats d'avortament a aquelles que 
no volien córrer el risc. 

El moviment de les dones a l'índia 
no va ser capaç de causar un impacte 
prou important respecte a una situació 
que demanava una campanya ininter-
rompuda i un servei de socors molt 
ampli. Però havia hagut algunes ex-
cepcions. Membres de Saheli, un grup 
de dones de Delhi que treballava per 
donar suport social a dones amb difi-
cultats, varen acampar durant uns 
mesos a Bhopal, ajudant a organitzar 
un hospital que oferia ajuda mèdica a 
les víctimes. El SEWA (Self Employed 
Women's Association) de Bhopal ajudà 
donant feina i rehabilitació a la gent 
afectada. El Chattisgarth Jagruti San-



ghatana, Centre de Dones a Bombay i 
el Sahiar, a Baroda, enviaren dones per 
dirigir els serveis i palesar el problema 
en els mitjans de comunicació. 

Avui, les víctimes del gas a Bhopal 
reben molt poca atenció per part dels 
mitjans de comunicació. Continuen tan-
cades en la seva pròpia cuirassa, cara a 
cara amb la perspectiva d'efectes adver-
sos carcinogènics i mutagènics, no tan 
sols en la generació d'infants concebuts 
en l'època d'aquella tragèdia, sinó 
també en les generacions futures. Actu-
alment, dos anys després de l'incident, 
proliferen les malalties mentals. Els 
estudis van revelar que el 22% de la 
població investigada patia desordres 
mentals. D'aquest, el 37,3% tenia de-
pressió neuròtica, el 24,9% tenia la sín-
drome d'ansietat i el 35,2% estava afec-
tat per reaccions de mutació. 

El mal que el complex d'Union 
Carbide va fer a la gent de Bhopal no 
es pot mesurar en termes monetaris. 
No obstant, com que l'assumpte de la 
indemnització es porta en el jutjat del 
districte de Bhopal, l'empresa ha posat 
en marxa un procés agressiu de con-
trareclamacions, traslladant la respon-
sabilitat del desastre al govern de 
l'índia i tergiversant la suma de la 
indemnització. A pesar de la batalla 
legal consegüent, els perdedors reals 
són les mateixes víctimes. 

Aigua 
L'esforç per aconseguir aigua potable 
està tan lligat a les vides de tantes 
dones del meu país, que un antic 
membre de la Comissió de Planificació 
va posar irònicament de relleu una 
vegada: "Si els homes haguessin d'anar 
a buscar aigua potable, dos-cents tren-
ta mil pobles estarien sense provisions, 
després de trenta anys de desenvolu-
pament planificat". En general, les 
dones hindús no estan prou organitza-
des per lluitar pel seu dret d'aigua 
potable. Hi ha hagut, però, algunes 

accions massives remarcables iniciades 
o acomboiades per les dones. 

Gail Omvedt, un important polític i 
sociòleg, informava sobre com un 
grup de dones del camp, el Mukti San-
garsh, abordava la situació de sequera, 
agreujada per la manca de pluges 
durant quatre anys successius en el 
districte Sangli de Maharashtra (para-
doxalment, l'estat més ric de l'índia, 
on hi ha Bombay, la capital). Els con-
reus estaven erms, el bestiar es moria 
de fam, hi havia una greu escassetat 
d'aigua potable, de manera que una 
gran quantitat de dones del camp es 
varen unir, per primer cop, als homes 
per organitzar la manifestació de barri-
cades del 30 de juliol de 1984. Varen 
menar els seus carros i el seu bestiar 
fins a la carretera i varen interrompre 
el trànsit durant unes quantes hores. 
Les autoritats es varen veure obligades 
a negociar i varen prometre que orga-
nitzarien l'ajuda. En el mateix estat hi 
ha un únic grup anomenat Pani 
Panchayat (comitè de l'aigua), dirigit 
també per dones. Les dones, aquí, 
aborden els polítics en els mítings, or-
ganitzen tancades i manifestacions, 
amb un sol propòsit: l'aigua. 

A la ciutat d'Ambur, a Tamil Nadu 
(un estat del sud, que ha hagut d'a-
frontar freqüents sequeres alarmants), 
els homes, les dones i els nens protes-



taven contra la contaminació de l'ai-
gua potable, causada per les, aigües 
residuals, llançades directament al riu 
Palar. Varen portar gerros d'aigua con-
taminada i els varen trencar davant de 
les oficines municipals. Però moltes 
d'aquestes accions són mesures extre-
mes que es prenen davant de la greu 
desgràcia. 

Un moviment ecològic més conti-
nuat té lloc en un estat veí, Kerala. Els 
pescadors tradicionals d'aquest estat 
mantenen una lluita, des de fa trenta-
quatre anys, contra els pescadors al 
bou. Es manifesten contra la obtusa 
política governamental d'adoptar di-
verses tècniques foranes de pesca 
sense tenir en compte les circumstàn-
cies i les necessitats locals. 

Durant generacions, els pescadors 
tradicionals han pescat en aigües cos-
teres poc fondes. En els anys 50 es va 
introduir la pesca al bou mecanitzada, 
en un intent d'explotar la rica vida 
marina de les aigües costeres. Aquests 
pescadors al bou utilitzen xarxes que 
escombren el fons marí, alterant l'eco-
logia marina, pescant espècies marines 
per sobre de les seves necessitats espe-
cífiques. Tot això, en canvi, ha afectat 
la producció pesquera tradicional. 

Per posar un exemple, avui hi ha, 
a les aigües de Kerala, gairebé un cen-
tenar de pescadors al bou equipats 
amb xarxes de corda de malla grossa. 
Aquestes xàvegues són com xarxes 
que tenen la capacitat d'agafar grans 
quantitats de peix en una xarxada. 
Molts no saben que aquestes xarxes 
varen tenir conseqüències desastroses 
al Perú, perquè la seva eficàcia es con-
vertí en un esgotament sobtat de "peix 
blanc". De fet, aquestes xarxes foren 
prohibides al Perú. 

Una de les peticions més impor-
tants dels pescadors manifestants és la 
prohibició de la pesca al bou costane-
ra durant els tres mesos de reproduc-
ció, per tal que la vida marina no esti-

gui amenaçada en aquestes aigües. 
Però ara l'escenari s'ha esberlat amb 
una nova mena d'intermediaris i inver-
sors —alguns dels quals són polítics 
poderosos en exercici del seu dret—, 
els quals tenen interessos creats en 
veure que els pescadors al bou tenen 
el domini indiscutible sobre les aigües 
de pesca. 

Les dones han estat tant a les files 
com al capdavant d'aquesta lluita. Vaig 
reunir-me amb algunes d'aquestes do-
nes i vaig escoltar les cançons de pro-
testa que cantaven. S'expressaven extra-
ordinàriament, Kerala té un dels nivells 
més alts d'alfabetització de l'índia. 

Però un element inusual en aques-
ta campanya concreta és la implicació 
de la consciència social de clergues i 
dones. El 1984, la germana Alice, una 
monja de les croades de l'orde de les 
germanes de l'Assumpció, es va lligar 
durant quinze dies al cor de la ciutat 
de Calicut esperant una solució. De-
clarava clarament: "No crec en la cari-
tat (igual com feia gent com la Mare 
Teresa) que no aborda qüestions de 
justícia social". Monges com la germa-
na Alice i capellans, inspirats per la 
teologia radical, desafien l'església 
catòlica a Kerala i s'impliquen en 
aquest assumpte des de 1980. Avui, 
elles, amb la població pescadora de 
Kerala, formen part, en una segona 
fase, de la interminable batalla —una 
manifestació a escala nacional— que 
es posarà en marxa. 

Un dels reptes més grans respecte 
al moviment de dones hindú és avui 
estrènyer llaços entre algunes d'aques-
tes lluites diferents i disperses, entre 
els grups de dones rurals i urbanes, i 
efectuar un moviment d'alliberament 
de les dones més extens i amb una 
base àmplia. 

Hi ha alguns problemes reals. El 
més obvi, efectivament, són les dificul-
tats pràctiques de mantenir-se en con-
tacte i en sintonia amb cada una de les 



altres aspiracions i implicacions de 
manera contínua. L'índia és un país 
molt extens i, encara que podria esde-
venir un símbol molt poderós que una 
activista Chipko allargui la mà per do-
nar suport a les dones pescadores de 
Kerala, hi ha unes quatre mil milles 
que les separen. 

Hi ha també una línia divisòria 
entre la gran ciutat i el camp. Moltes 
de les dones activistes de la ciutat pro-
venen d'ambients culturals molt dis-
tants dels de les seves germanes cam-
peroles. Les seves experiències com a 
dones i com a activistes a la ciutat són, 
en molts aspectes, totalment diferents i 
també ho són, sense que sigui d'es-
tranyar, les seves preocupacions. Però 
hi ha aspectes comuns. 

La imatge d'un grup de dones abra-
çant un arbre per salvar-lo ha inspirat 
moltes activistes urbanes a documentar 
la lluita Chipko a través de llibres, dia-
ris, articles, vídeos i pel·lícules. Ha por-
tat a moltes activistes urbanes a un pri-
mer pla de la campanya contra la 
destrucció del medi ambient. De la 
mateixa manera, són cada vegada més 
adequades per al camp les "solucions 
urbanes" com l'abolició de la cremació 
de les vídues, la reforma de la llei per-
sonal i les qüestions sanitàries, tot i que 
les relacions capitalistes de producció 
esdevenen cada cop més manifestes. 

També a nivell internacional hi ha 
un extraordinari camp d'acció per 
donar suport. Tots i cada un dels casos 
que he citat aquí tenen els seu paral·lel 
a nivell internacional. Per citar alguns 
exemples: la tala d'arbres de l'Amazò-
nia; el gran desastre industrial a Seve-
so, Itàlia, on es va produir una fuita de 
gasos letals d'una planta química; la 
sequera a Etiòpia; el dramàtic exhauri-
ment de peixos al Perú; l'enverinament 
per mercuri a Minamata, Japó; el re-
cent accident prop de Basilea, a Suïssa, 
que implicava la multinacional far-
macèutica Sandoz, que va comportar 

que el Rin fos enverinat fins al mar del 
Nord; i, naturalment, Txernòbil. La llis-
ta és interminable. 

Voldria improvisar una frase de la 
poetessa feminista Marge Piercy. Totes 
les dones d'arreu del món, que for-
men part de moviments com aquests 
que he descrit, treballen per participar 
en la mateixa trama per tal d'evitar 
que ens morim de fred en un món 
que creix més hostil i inhòspit. Més 
poder per a les seves mans cansades 
de treballar! 

Pamela Philipose. 



L'OPINIO DELS POLÍTICS DES D'UNA 
PERSPECTIVA ESPIRITUAL. 
Henryk Skolimowski. 

Relacionar política i espiritualitat pot semblar de bell antuvi força agosarat, àdhuc 
fonamentalista. Tanmateix, un cop es comença a llegir el treball que us presentem ens 
adonem de la importància d'aquesta relació, sobretot quan l'autor diferencia entre 
espiritualitat i religió, tot afirmant que no s'han de confondre ni de combinar entre si. 

A partir d'afirmacions com: "No esperis que les institucions canviïn si no estàs 
preparat per canviar tu", o bé, "Les institucions són el reflex del que som nosaltres", 
l'autor ens introdueix en el tema clau del seu treball, que no és altre que la necessitat de 
madurar espiritualment per poder arribar a desenvolupar l'art de governar. 

El professor Skolimowski és l'autor de 9 llibres i més de 200 articles. Actualment 
ensenya a l'Institut politècnic de Lodz, a Polònia, on dirigeix la càtedra de filosofia 
ecològica. Aquest article és un extracte del seu proper llibre. 
Font: Vol. 6, núm. 1, pp. 18-20 de New Renaissance, Gleboch, 37. 58535Milkow (Poland) 

At first sight it may seem quite impudent, even fundamentalist, to relate politics with 
spirituality. However, once we start reading the present work we become aware of the 
importance of this relationship, specially when the author stresses the difference between 
spirituality and religion, stating that they mustn't be mistaken one for the other, nor be 
mixed up with. 

Starting off from statements like "Don't expect the institutions to change if you are not 
prepared to change yourself', or "The institutions are the reflection of what we are", the 
author introduces us into the main theme of his work, which treats on the need of 
maturing spiritually in order to be able to develop the art of governing. 

Professor Skolimowski is the author of 9 books and more than 200 articles. Presently 
he lectures at the Polytecnical Institute of Lodz in Poland, where he is the head of the 
chair of ecological philosophy. This article is an extract from his next book. 

Source: New Renaissance, Volume 6, number 1, pages 18-20. 

Rilatigipolitikon kaj spiritecon povas ŝajni principe tre aŭdaca eĉ ekstremisma. 
Tamen foje eklegante la verkon kiun niprezentas al vi, ni malkovras la gravecon de tiu 
ĉi rilato, precipe kiam la aŭtoro diferencigas inter spiriteco kaj religio, asertante ke ilin 
oni devas nek konfuzi nek kombini inter si. Ekde asertoj kiel: "Ne atendu ke la institucioj 
ŝanĝiĝu se vi ne estaspreta mem ŝanĝiĝi" aŭ "En la institucioj reflektiĝas kio ni estas", la 
aŭtoro enkondukas nin er, la ŝlosiltemo de sia verko, kio estas nenio alia ol la neceso 
spirite maturi por povi evoluigi la arton de la regado. 

La profesoro Skolimoivski estas la aŭtoro de 9 libroj kaj de pli ol 200 artikoloj. 
Nuntempe li instruas ĉe la Politeknika Instituto de Lodz en Pollando, kie li gvidas la 
katedron de ekologia filozofio. Tiu ĉi artikolo estas ekstrakto el lia aperonta libro. Forto: 
Ne Renaissance, 6a volumo, n-ro 1 pg 18-20. 

L'art del bon govern és possible quan 
la gent s'adona dels principis espiri-
tuals, que fonamenten la vida sencera. 

Les institucions polítiques són una 
ombra de les nostres ànimes. Dit d'una 
altra manera, les institucions polítiques 
expressen i encarnen la saviesa popular 
de l'època. Si no es dóna aquesta savie-
sa entre la gent, aquestes institucions 

posen de manifest la seva ignorància. 
La situació de la nostra saviesa i de la 
nostra ànima estan íntimament lligades. 

Les nostres institucions no funcio-
nen, perquè les nostres ànimes no 
funcionen. La nostra tara espiritual 
afecta les nostres vides individualment 
i també les nostres institucions. Di-
guem-ho clarament. No podem tenir 



bones institucions polítiques si les 
nostres visions són excessivament es-
tretes i la nostra saviesa lamentable-
ment limitada. Així doncs, el camí cap 
a unes bones institucions polítiques i 
socials és a través de l'aprofundiment 
de la nostra saviesa i de l'ampliació de 
les nostres visions: és a dir, eixamplant 
les nostres ànimes. És l'únic camí. I no 
n'hi ha d'altre. 

La nostra tecnologia és sorprenent. 
Els nostres mitjans tècnics sovint en-
lluernen per la seva capacitat d'actua-
ció. Tanmateix, les nostres institucions 
polítiques no poden ser concebudes 
com a simples mitjans tècnics. Els mit-
jans tècnics perfectes són sovint com-
pletament insensibles a les necessitats 
i als desitjós humans. Cal més polítics 
assenyats que bons mitjans tècnics. Cal 
empatia i profunda comprensió dels 
nostres anhels interns. 

Quina és, doncs, la recepta correc-
ta per construir o reconstruir un siste-
ma polític? No concentrar-se única-
ment en reformar les institucions, 
intentant especialment fer-les instru-
ments tècnics "perfectes". Adquirir 
saviesa. Millorar i eixamplar les nostres 
visions. Aprofundir en un mateix. 
Llavors les nostres institucions funcio-
naran. I només llavors. 

Però aquí rau el problema. Una de 
les coses més difícils per a la gent és 
admetre que les seves institucions no 
funcionen a causa de la petitesa de les 
seves ànimes. Per a les institucions, el 
temps és concebut com si estigués 
"allà fora", sense fer cas de qui som. 
Recordem-ho: les institucions són el 
reflex del que som nosaltres. 

Culpem les institucions de la nostra 
situació, de la nostra insatisfacció, de la 
nostra infelicitat. Per què? Perquè és 
molt dur acceptar que tenim les institu-
cions que ens mereixem, que en som 
responsables, que reflecteixen el nos-
tre interior, és a dir, la nostra pròpia 
vàlua. Sóc conscient que la mena d'a-

firmacions que faig no són ben rebu-
des. Sovint són ignorades com a mo-
lestes. Per què? Perquè són un repte 
més gran. Amb tot, si aquestes afirma-
cions revelen la veritat, la conclusió és: 

- no culpeu les institucions d'allò que 
són. Culpeu-vos d'allò que sou. I no us 
n'amagueu. Amagar-se no du enlloc. 
Estàs preparat per canviar? No. Doncs 
no esperis que les institucions canviïn. 
Les institucions reflecteixen qui ets, 
incloent-hi la teva indolència, la teva 
manca de responsabilitat, la teva acti-
tud de "demà", la teva esperança de 
"Déu proveirà". 

No esperis que els polítics i fins i 
tot els científics t'ajudin, perquè estan 
completament condicionats pel passat 
i dominats per la ignorància col·lectiva 
del nostre temps. Fomenten la teva 
petitesa. Pensen que t'hi sents còmode 
en el motlle de la teva petitesa. No t'hi 
enfonses. Recordem el poeta Goethe, 
com a testimoni nostre. Digué: 

"Tractar l'home tal com és 
és degradar-lo. 
Tractar-lo com hauria de ser 
és honorar-lo." 

Els polítics i els sociòlegs volen tractar-
nos tal com som, reduint constantment 
la nostra talla i les nostres possibilitats. 
Sabem que som molt minsos a causa 
de les nostres limitacions. Però no és 
motiu per evocar la nostra humanitat. 
Evoquem la nostra humanitat, desitjant 
allò que hi ha de més bo en nosaltres, 
intentant esdevenir allò que potencial-
ment podem esdevenir, allò que haurí-
em de ser, en el millor sentit de la 
paraula. Només llavors conservem la 
nostra humanitat, donem testimoni de 
qui som realment. 

Els sociòlegs estan obsessionats 
actualment per mesurar. Però, què 
mesuren? Mesurar empíricament la 
nostra ignorància, manifestada a través 
dels nostres capteniments consumistes, 
no és una confirmació científica de qui 
som. És més aviat una trista capitulació 



de la mentalitat científica al nivell més 
baix de les possibilitats humanes. 

Quan funcionen al nostre favor, les 
institucions polítiques han de liderar el 
poble, han de ser com grans símbols 
religiosos, als quals aspirem. I en can-
viar a ells, canviem nosaltres mateixos 
en el procés. És obvi que les institu-
cions polítiques no han de seguir la 
gent, sobretot si, seguint-la, pretenen 
reduir-la al seu estat inferior. D'aquesta 
manera, no ajuda massa crear institu-
cions polítiques amb la imatge de 
poble sotmès. 

Per trencar aquest cercle viciós, 
hem d'ascendir a una perspectiva més 
alta, a una perspectiva espiritual, des 
de la qual podem veure les coses més 
clares i amb una profunditat i com-
prensió més grans. Així doncs, ens cal 
veure que la satisfacció i la felicitat 
també signifiquen la pau interna i el 
nodriment de l'ànima. Alguns són 
al·lèrgics a la paraula "ànima". No ens 
deixem dur per les paraules. Diem 
simplement que es troba dins la nostra 
essència humana, la qual és transfísica 
i transbiològica. Té les seves necessi-
tats i exigències, la satisfacció de les 
quals és tan indispensable al significat 
de la nostra vida, com l'oxigen als 
nostres pulmons. Ho sabem del cert. 

Ara bé, aquesta essència humana, 
que tradicionalment ha estat denomi-
nada ànima, és una cosa sense la qual 
es marceix la nostra vida humana. Les 
institucions socials i polítiques han de 
salvaguardar tots els aspectes del nos-
tre ésser. Si les institucions socials i 
polítiques descuren les nostres vides 
internes o col·lideixen amb el nostre 
interior, llavors ens marcim. Aquestes 
institucions no són dignes del nostre 
suport i de la nostra fidelitat. 

No vull criticar la dificultat de les 
actuals institucions polítiques i socials 
(particularment en el món desenvolu-
pat) per acollir la nostra vida espiri-
tual. Respondre que aquestes institu-

cions tenen caràcter secular i que vi-
vim en una societat secular és obviar 
el meu argument i no afrontar-lo. I és 
així per dues raons. Una és que la 
nostra vida espiritual o interna no ha 
de ser confinada a la vida i a les insti-
tucions religioses. La separació entre 
l'estat i l'església, entre les nostres ins-
titucions cíviques i religioses, no signi-
fica abandonar ni eliminar la nostra 
vida interior, la nostra recerca espiri-
tual, la nostra essència interna. Espiri-
tualitat i religió no s'han de confondre 
ni combinar entre si. Mirar les estrelles 
i veure-hi un temple immens no re-
quereix sacerdots, església o religió. 

La segona raó és encara més im-
portant. La societat secular així esmen-
tada, lliurada a la roda del progrés 
material, no té massa de societat, si per 
"societat" entenem l'organització de la 
vida humana, a través de la qual 
aquesta vida és realçada i no empeti-
tida. Si per societat secular entenem 
aquella en la qual homo homini lupus 
est (l'home és un llop per a l'home), en 
la qual som testimonis del creixement 
de la violència als carrers i a la família, 
en la qual som testimonis de la crei-
xent injustícia, quan el pobre esdevé 
més pobre i més desposseït, llavors 
necessitem fer una profunda inspiració, 
una pausa per una estona i demanar-
nos: no pot ser tot una manifestació de 
la malaltia del nostre esperit? Si la nos-
tra raó ens decep contínuament i ens 
desencamina, llavors hem d'aprofundir 
fins a l'estructura de la nostra saviesa i 
a la situació de la nostra ànima. Sovint 
les nostres malalties més profundes 
tenen aquí la seva arrel. 

Estem tan acostumats que la políti-
ca és l'escenari per a l'egoista, cobdi-
ciós i avar, que tendim a oblidar i a 
ignorar els exemples que proven justa-
ment el contrari. Els exemples que 
demostren que la política és per al 
noble, desinteressat, ben disposat i 
molt idealista són nombrosos. Podem 



aprendre molt d'aquests exemples, si 
els triem. Més important encara, de-
mostren que la política, com a exercici 
de poder de l'esperit, és possible i que 
quan es practica produeix resultats 
extraordinaris i positius. 

A l'antiguitat, vivia a la Xina el savi 
Kung-Fu-Tse, el nom del qual ha estat 
simplificat a Occident com a Confuci 
(551-479 a.C.). Tenia anomenada per 
la seva sagacitat, saviesa, imparcialitat, 
justícia i capacitat per veure a través 
de les conseqüències remotes de les 
accions humanes. En un moment con-
cret fou convidat pel rei de la provín-
cia Lu per governar el regne. I gover-
nà durant dotze anys amb el vistiplau 
del rei i amb la felicitat creixent de la 
gent, demostrant que la saviesa té po-
der, quan s'aplica conseqüentment als 
afers sociopolítics. El govern de Con-
fuci fou tan exitós, mentre la prosperi-
tat i la pau del poble en el regne era 
creixent, que els regnes veïns estaven 

meravellats i es tornaren envejosos. 
Aquesta fou una demostració clara 
que la política pot ser un art noble i 
bonic, que afavoreix tot. 

Llavors un dels reis veïns subornà, 
d'alguna manera, el rei de Lu, per al 
qual treballava Confuci, i suggerí que 
Confuci es prengués un any sabàtic. I 
es va fer. No fou assassinat ni morí en 
la ignonímia. Però mai més no tornà a 
regnar, encara que ho volia. 

Per a Confuci, l'ideal consisteix en 
l'harmonia entre el superior individual 
i una societat ben ordenada, la qual es 
basa en les obligacions morals mútues 
de les cinc relacions bàsiques huma-
nes entre: governant i ministre, pare i 
fill, germà gran i germà petit, home i 
dona, i un amic amb un altre. El go-
vern ha d'estar dirigit per l'exemple 
moral del governant. La diferència 
entre home madur, a qui Confuci de-
nomina home superior, i home imma-
dur, a qui denomina home inferior, és 



que, per al primer, la norma és un 
principi moral. Una de les conclusions 
és que necessitem madurar espiritual-
ment per forjar gent com Confuci i lla-
vors permetre'ls que ens mostrin com 
és l'art de governar. Això passa amb 
els governs actuals, que estan conduïts 
per gent ignorant i sovint egoista (cosa 
que és indubtablement certa), però la 
gent que els escull són ignorants per 
no conèixer i no demanar res més. 

L'ensenyament de Confuci ha so-
breviscut durant dos mil·lenis i encara 
inspira la gent. No importa realment 
que Confuci fos xinès i que el seu en-
senyament tingui més ressò en la psi-
cologia xinesa que a Occident. El que 
importa és que es tracta de l'exemple 
notable d'un filòsof que basà la seva 
filosofia en principis espirituals i, a 
més, va ser capaç d'aplicar aquesta 
filosofia als afers pràctics i polítics, 
amb tant d'èxit que es pot certament 
anomenar el rei dels filòsofs. 

No podem concloure dient que la 
influència política de Confuci cessés 
amb la seva mort. Encara continua. 
Actualment, algunes nacions asiàti-
ques, després de cansar-se del domini 
americà i de la decadència d'Occident, 
que se'ls imposa com a modernitat, 
retornen a l'ensenyament de Confuci 
per tal de combatre allò que conside-
ren un imperialisme ideològic. En llocs 
com Singapur, i no només allà, el res-
pecte pels valors tradicionals de Con-
fuci, es diu que és el puntal de la 
cohesió social, en contrast amb l'alie-
nació i la desintegració occidentals. 
Per tant, l'herència política de Confuci 
continua i es considera notablement 
acceptada. Per què? Perquè es basa en 
una cosa més profunda que el valor 
oportunista de la manipulació política. 

Ashoka fou un rei indi que regnà 
en el segle tercer a.C. (269-232). Fou 
un home dotat d'una força extraordinà-
ria i de poders físics i espirituals. Pel 
seu geni militar i extraordinària habili-

tat física, conquerí tots els dominis 
veïns i unificà l'índia en el seu 
moment. I un dia, després d'una gran 
batalla, veient els rius de sang corrent 
davant d'ell, es desvetllà i decidí que 
aquest no era el camí. Es feu seguidor 
de la creença budista de compassió i 
no-violència. No renuncià al seu regne. 
No es retirà en una cova de les mun-
tanyes per penedir-se. Governà com 
un monarca espiritual. I foren notables 
el seu govern i el seu mestratge. 

Primer construí 84.000 stupas (mo-
nument/temple budista) a tots els po-
bles i ciutats de l'índia. Cada un d'ells 
era una mostra visible que la compas-
sió, la justícia social i la no-violència 
havien de ser la base de la societat. 
Després esculpí en la roca els seus fa-
mosos edictes, proclamant que la vida 
social i política estava basada en prin-
cipis espirituals de justícia i compassió. 
En el segle XIX vam començar a re-
descobrir els famosos edictes d'Asho-
ka. N'hem trobat uns quaranta. No 
sabem quants són encara enterrats en 
les jungles o sota els turons. Però el 
que vam descobrir és prou impressio-
nant! Les roques esculpides pels 5 mis-
satgers d'Ashoka són tan distants com 
Paquistà de Burma, uns 2.500 km. La 
comunicació i el transport no eren 
fàcils en aquell temps; tampoc no són 
fàcils en el subcontinent indi. Llavors, 
Ashoka, amb notable voluntat i per-
sistència, controlà, en el seu vast 
imperi, un organisme polític basat en 
la filosofia budista. 

No va crear un estat religiós manat 
per monjos, encara que algunes vega-
des es considerà ell mateix un monjo 
budista. Era veritablement un monarca 
intel·ligent. Governà a través de diver-
sos emissaris que anaven d'un extrem 
a l'altre de l'imperi portant el seus mis-
satges i comprovant que es complien 
la justícia i la no-violència. Encara que 
budista en essència, el llenguatge del 
seus missatges i dels seus edictes 



sovint no era explícitament budista. El 
país era dominat pels brahmans hin-
dús, sobretot en els pobles més llun-
yans, els quals no eren antagonistes. 
Ashoka propagà més el budisme per 
tot el subcontinent indi que tots els 
monjos budistes junts. 

L'aspecte més significatiu és que 
l'objectiu d'Ashoka no era el de ser un 
missioner religiós. El seu objectiu era 
establir un bon govern basat en els 
principis de justícia i no-violència. I 
reeixí en ambdós: establint un bon 
govern i propagant una profunda 
consciència espiritual entre la gent, 
una consciència que estigués basada 
en els principis budistes. 

El cas d'Ashoka (com també el de 
Confuci) és més eficaç i paradigmàtic 
del que nosaltres som conscients. No 
és senzillament que aquests fossin dos 
savis que descobriren fortuïtament els 
principis que els ajudaren a governar. 
Els principis espirituals i el bon govern 

són part i parcel·la de cada un. De la 
mateixa manera que la consciència 
espiritual es propagà i esdevingué ac-
ceptada pel poble, el bon govern esde-
vingué possible i fins i tot inevitable. 
Es tracta d'una conclusió important: 
l'art de governar per a i amb la gent és 
possible quan la gent esdevé conscient 
dels seus principis espirituals profunds 
subjacents a tota la vida i a les formes 
de mantenir la governabilitat. 

Henryk Skolimowski 
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CARTA OBERTA A LES ENTITATS 
DE GINEBRA, SUÏSSA. 
Darcy Duarth Comapa. 

A finals de gener d'enguany, amb motiu de l'assistència de membres d'ENLLAÇ al XIIè 
Fòrum Brasiler d'ONG i Moviments Socials per al Medi Ambient i el Desenvolupament, 
celebrat a Brasília (Brasil), vam tenir l'oportunitat de conèixer membres de la 
Coordinadora d'Organitzacions Indígenes de l'Amazònia Brasilera (COIAB). 

En la seva intervenció a l'esmentat fòrum, el seu sotscoordinador, Darcy Duarth 
Comapa, va fer esment a un document que feia uns mesos havia adreçat a l'ONU i on 
exposava perquè havien decidit no assistir a una reunió internacional a Ginebra. 
Reproduïm el text de la carta, el qual dóna una imatge suficientment expressiva i 
concreta del moment i de l'estat d'ànim i que actualment tenen moltes organitzacions 
indígenes d'opinió davant dels organismes internacionals. 

Font: directa de l'autor. Coordenaçao das Organizaçoes Indígenas da Amazonia 
Brasileira. E-mail: coiab@ax.ibase.org.br(COIAB) 

Manaus, 11 de novembre de 1996. 
Benvolguts amics d'Europa: 

Us escric aquesta carta per justifi-
car la raó de no haver participat en la 
darrera reunió de l'ONU. Totes les 
ONG saben que el nostre país, Brasil, 
és campió pel que fa a la manca de 
respecte a les lleis constitucionals que 

garanteixen la protecció de qualsevol 
ciutadà brasiler. Saben també vostès 
que Brasil va ser el darrer país, l'any 
1888, d'alliberar els esclaus, i això no-
més sobre el paper, i també l'únic 
país que encara està matant indis, 
com per exemple els Yanomani, els 
Ticuna, els Korubo, els Potiguara, els 

At the end of January of this year, on occasion of the assistance by members of Enllaç at 
the 12th Brasilian Forum of NGO's and Social Movements for Environment and 
Development which took place at Brasilia (Brasil) we had the opportunity to get to know 
members of the Coordination of Organisations of Natives of the Brasilian Amazone 
(COLAB). In his intervention at the above forum, their vice-coordinator, Darcy Duarth 
Comapa, mentioned a document he had addressed a few months ago to the UNO where 
he explained why they had decided not to assist at an international meeting in Geneva. 

We publish the text of this letter which gives a fair idea of the moment and the state of 
mind and opinion which prevails presently among many native organisations in front of 
international institutions. 

Direct source from the author. Coordenaçao das Organizacoes Indígenas de 
Amazonia Brasileira. e mail: coiab@ax.ibase. org. br(COLAB). 

Fine de januaro, okaze de la ĉeesto de Enllag-membroj en la XIIa Brazila Forumo de 
NROj kaj Sociaj Movadoj por la Medio kaj la Evoluo, okazinta en Brazilio (Brazilo) r, i 
havis la eblecon koni membrojn de la Kunordiga Asocio de Indiĝenaj Organizafoj de la 
Brazila Amazonio (COIAB) 

Dum sia interveno en la menciita forumo, ĝia vickunordiganto Oarcy Duarth 
Comapa citis dokumenton kiun li adresis antaŭ kelkaj monatoj al la IJN kaj kie li 
prezentis la motivojn kial ili decidis nepartopreni en la Internacia Kunveno de Genevo. 

Ni reproduktas la letertekston kiu reliefigas bildon sufiĉe signifoplenan kaj 
konkretan pri la momento kaj la animstato kaj opinio antaŭ la internaciaj organizafoj 
kiuj nuntempeposedas multajn indigenafn organizafojn. Fonto: rekte de la aŭtoro. 
Coordenaga-o das Organizag-oes Indigenas da Amazonia Brasileira. 
e mail: coaib@ax.ibase.org.br. (COIAB). 

mailto:coaib@ax.ibase.org.br


Deni i d'altres pobles escampats arreu 
de Brasil. 

És per aquest motiu, senyors, que 
el món sencer es va reunir i va dir 
"anem a crear l'ONU", si bé de llavors 
ençà encara no s'ha resolt res pel que 
fa als pobles indígenes. L'ONU va 
declarar l'any internacional dels po-
bles indígenes el 1993 i aquest mateix 
any va tenir lloc la massacre dels indis 
Yanomani a Roraima. Davant de tanta 
promesa als pobles indígenes i els 
guanys de les ONG que únicament 
volen aprofitar-se de les debilitats dels 
indis, i també davant l'augment exage-
rat de falses ONG que s'estan creant 
per gestionar recursos destinats als 
pobles indígenes amb l'única intenció 
d'afavorir persones amb interessos 
contraris als d'aquells, sàpiguen vostès 
que Brasil és encara l'únic país que 
negocia amb els indis aïlladament 
sense donar cap garantia al conjunt 
d'aquests pobles; i és per això que 

protestem i ens declarem en contra, 
perquè ja ens hem assabentat de la 
realitat d'aquestes negociacions, si bé 
ara per ara únicament som nosaltres, 
els indis, els qui estem cridant en con-
tra de tot això. On són ara totes les 
persones que es van declarar a favor 
dels indis? I no seria només això que 
he esmentat més amunt. També podrí-
em, per exemple, reunir les nostres 
forces i manifestar que no estem atu-
rats, però resulta que, quan preparem 
projectes i els enviem als governs, 
només rebem respostes negatives, on 
diuen no tenir recursos per finançar 
els nostres projectes, la qual cosa ens 
preocupa molt tenint en compte la 
nostra limitació de recursos. 

Senyors, en la darrera reunió en la 
qual vaig participar, el juliol de 1996, 
sobre Drets Indígenes a l'ONU, vaig 
trobar molt estrany que limitessin a 
cinc minuts el temps per a cada po-
nent, i encara més estrany fou que la 



senyora representant del govern di-
gués que si algun indi parlava en con-
tra d'aquest govern seria interromput 
en la seva exposició. Aquí, a Brasil, 
ens declarem clarament en contra de 
la dictadura militar, l'abús contra la 
dona, el treball esclavitzat i altres actes 
il·legals. Caldria que tot això ho po-
guéssim denunciar a tothom, però 
tenint en compte que només tenim 
cinc minuts per parlar, i només en cas 
que ens dediquem solament a elogiar 
la política del nostre país, no ens és 
possible ni ens val la pena fer servir 
els nostres recursos per desplaçar-nos 
fins a Europa. 

La nostra intenció seria de tenir 
temps per poder parlar i exposar els 
problemes que tenen lloc a nivell del 
nostre país, criticant-los, denunciant-
los i donant-los a conèixer al món, 
però fins i tot l'ONU ens ho impedeix 
limitant solament a cinc minuts la nos-
tra exposició. 

Senyors, si nosaltres anéssim a 
Europa per seure juntament amb altres 
indis i fer una denúncia més global, 
per donar a conèixer els fets concrets i 
parlar sobre el que fa el govern del 
nostre país, tindria molta més utilitat, i 
estaríem disposats a gastar amb satis-
facció els últims centaus del nostre 
pressupost per realitzar aquest viatge. 
Però el procediment de l'ONU en rela-
ció a la participació és limitat, i això 
ens preocupa encara més, ja que és 
interessant que ens donin bitllets per 
anar a Europa per escoltar el represen-
tant del govern parlant sobre el que 
estan fent amb els indis, però, tenint 
en compte que el reglament ens limita 
l'espai per reivindicar, PROTESTEM, ja 
que considerem molt greu que el 
temps d'exposició del govern no sigui 
limitat com és el nostre. 

Davant d'aquesta forma de proce-
dir de l'ONU, totalment controlada 
pels governs, sense voler escoltar els 
pobles indígenes d'arreu del món, no-

saltres protestem en nom dels pobles 
indígenes del Brasil. 

Allò que realment volem és que la 
llei s'acompleixi tal com està escrita 
sobre el paper, i no com la majoria 
dels rics voldrien. 

No serveix de res conservar els 
àmbits naturals sense educar el poble 
que hi habita, no serveix de res prohi-
bir els garimpos (mines obertes d'or) 
sense donar millors condicions de vida 
als garimpeiros, no serveix de res pre-
servar l'aigua sense abans haver edu-
cat a aquells que la beuen; la natura i 
l'home es troben junts i no serveix de 
res dividir-los per preservar-los. 

Aquest és un missatge per als meus 
amics que recolzen la causa indígena 
de tot cor. 

Convençuts de l'atenció que ens 
dispensareu, ens acomiadem amb una 
salutació cordial. 

Darcy Duarth Comapa. 
Vicecoordinador de la Coordinadora 
de les organitzacions indígenes 
de l'Amazònia Brasilera (COIAB). 



ECO ECO 
Marta-R. Domínguez Senra. 

La Marta sempre ens sorprèn agradablement amb els seus treballs. És de les 
col·laboradores que relaciona el que ha llegit al Via fora!! amb les seves vivències i 
aportacions personals, tot demostrant-nos que és possible parlar de la nostra 
quotidianeïtat i, alhora, de temes tan específics com pot ser la mitologia grega. 

En l'article que us presentem, l'autora s'endinsa dins el mite de Narcís i d'Eco, tot 
oferint-nos-en una visió molt particular. 

Font: directa de l'autora. 

Marta's works always give us a pleasant surprise. Her writings relate our articles at Via 
fora!! with her experiences and personal contributions, proving that it is quite possible to 
talk about every-day life at the same time as themes as specific as Greek mythology. 

In the present article, the author studies the myth of Narcis and Eco, giving us her 
very particular vision. 

Source: directly from the author. 

L'Amat privà de la paraula al seu 
amic i es consolava el seu amic 
esguardant el seu Amat. 

R. Llull 

La història d'Eco i Narcís on millor està 
explicada i és més suggestiva és en les 
Metamorfosis d'Ovidi. Es troba al llibre 
tercer i segueix a la història de Tirèsies. 

Disputaven Juno i Júpiter sobre qui 
assoleix més plaer, els homes o les 
dones. Decidiren consultar a Tirèsies, 
que havia sigut home i dona i de bell 
nou home. Ovidi explica com. Tirèsies 
aprovà l'opinió de Júpiter (que la dona 
obté més plaer) i es guanyà així la ira 
de la deesa. El condemnà a la invi-
dència. Júpiter intervingué com podia 
(ja que no és possible contradir l'obra 
d'un déu) concedint-li com a contra-
partida a la invidència la clari-vidència. 

El primer auguri que va donar fa-
ma a l'endeví va ésser que Narcís arri-
baria a vell solament si no es coneixia 
a sí mateix. Res de Sòcrates doncs. 

Segueixo. Un dia, quan Narcís tenia 16 
anys, el va veure la nimfa Eco. Mentre 
ell perseguia uns cérvols. Us faig notar 
això dels cérvols, amics de Via fora!!, 
per donar-vos una idea fugaç de l'en-
torn, d'un lloc on poden haver cérvols 
i que corrin. 

Eco va veure a Narcís i no podia 
dir-li res. Solament podia repetir les 
darreres paraules dels altres. I això era 
degut a un càstig de Juno a causa de 
què Eco l'havia entretinguda amb la 
seva xerrameca per despistar-la i per 
fer que la deessa no sorprengués a 
Júpiter perseguint nimfes. 

Narcís, allunyat del grup de joves 
que el seguien sempre, va notar la 
presència d'Eco i preguntà: "Que hi ha 
algú?". D'aquesta manera va donar 
ocasió a Eco per a que ella pogués 
repetir: "Algú". Després d'una mena 
de diàleg possible perquè Narcís esta-
va intrigat i Eco enamorada, la nimfa 
fou desdenyada. S'amagà i va anar a 
viure a les grutes avergonyida. El seu 

Marta ĉiam agrable mirigas nin persiaj verkoj. Si estas tia kunlaborantino kiu rilatigas 
kion si legis en Via Fora!! kun siaj travivafoj kajpersonaj kontribuoj, elmor,trante al ni 
ke eblas paroli pri nia ĉiutageco kaj samtempepri temoj tiel specifaj kielpovas esti la 
greka mitologio. 

En la artikolo kiur niprezentas al vi, la aŭtorino eniĝas ene de la mito de Narciso 
kaj Ehoa, elmontrante al ni tre propran vidpunkton. 

Fonto: rekte de la aŭtorino. 



cos insomne va dissipar-se i només 
pervisqué la seva veu. Diu Ovidi: 
Omnibus auditur. Tothom la sent. Bé, 
jo diria que no tothom la sent, però 
això ara no interessa ni té res a veure 
amb el mite. 

Repassem: Juno perseguia a Júpi-
ter, Júpiter perseguia a les nimfes, la 
nimfa Eco perseguia a Narcís i Narcís 
perseguia als cérvols que al seu torn 
corrien. 

La història segueix. Un noi de tants 
d'aquells a qui Narcís havia menyspre-
at va demanar als déus que li conce-
dissin que Narcís estimés i que no 
aconseguís l'objecte del seu amor. 
Juno va córrer a concedir-li la seva 
petició. Breu: Narcís beu un dia en 
una font cristal·lina, descobreix la seva 
pròpia imatge, s'enamora de sí mateix 
i diu: "alhora provoco i pateixo les fla-
mes" (flammas moueque feroqué). I 
tot el que va dient Eco ho repeteix i 
ho fa seu. Segons el mite, el cos de 
Narcís va desaparèixer. Va metamorfo-
sejar-se en una flor. 

# * * 

La història de Narcís ha rebut molta 
més atenció que no pas la història 
d'Eco. No provaré aquesta afirmació, 
ni crec que s'hagi d'instigar una inves-
tigació del motiu o dels motius. El lli-
bre de McLuhan, La galàxia Guten-
berg, podria donar una de les 
possibles explicacions sobre el predo-
mini obtingut per Narcís. En el meu 
exemplar del llibre tinc subratllat un 
paràgraf que a mi com a mínim sí 
m'explica la permanència de Narcís (la 
vista) sense Eco (la oïda) en la memò-
ria occidental*. 

I a sobre, dins del predomini de 
Narcís sobre Eco, es coneix més el 
narcissisme que a Narcís. Ja passa. En 
Les roques i el mar, el blau Salvador 
Espriu dedica la part corresponent de 
Narcís al Narcís narcissista, al Narcís 

de falla que en comptes de transfigu-
rar-se s'empolaina. Seria una pèrdua 
de temps intentar demostrar si es trac-
ta d'una ironia en clau d'ucronia. 

* * • 

El mite ja l'havia tractat Juana Inés de 
la Cruz i també Calderón. L'escriptora 
mexicana va fer un acte sacramental 
titulat El Divino Narciso (1690). És una 
alegoria cristiana on Narcís és el 
Redemptor i Eco el dimoni. La nimfa 
en aquest cas s'expressa en vers i 
aconsegueix formar estrofes amb sen-
tit i tot. No massa, si s'ha de dir la veri-
tat. Admetrem que són un xic mecàni-
ques, com les d'aquell prototip de 
discurs polític que es va fent sobre la 
marxa, llegint unes línies aleatòriament 
i de forma indefinida. 

La Eco versificadora de Sor Juana 
podria ser un transsumpte de ella ma-
teixa, tan enginyosa, empetitint-se da-
vant les magnituds colossals de la cre-
ació amb majúscules. 

És del mateix any 1690 un escrit 
seu de caire autobiogràfic i apologètic 
sobre si podem o no hem de parlar les 
dones. L'Eco de Juana de Asbaje no 
pot interpretar-se com la projecció 
d'un complexe femení. S'estaria mani-
festant d'una forma massa contradictò-
ria i la Juana d'Eco tenia una gran 
vigor mental. Però, què us haig de dir 
si la mentalitat dominant només ens 
serveix per copsar les limitacions de la 
ment, de la ment de les persones, de 
les persones? 

El drama de Calderón no l'he llegit 
(l'he de llegir) però sé que introdueix 
una variant. En el mite era Juno qui 
castigava a la nimfa per haver-la enre-
dat. En el drama, Liríope (la mare de 
Narcís) enverina Eco amb iguals efec-
tes. M'agradaria exagerar aquest des-
plaçament escenogràfic de la deesa a 
la pre-sogra. Té un no sé què mono-
teista. Desfà l'estructura de mirall o de 



geminacions i es forma una altra que 
és centrípeta, jerarquitzant i amb el 
centre en la família. Em sembla un an-
tecedent de les telesèries amb cuina. 

El mite d'Ovidi s'expressava en 
parells. En l'ordre del relat apareixen 
les següents parelles: Juno i Júpiter, 
Tirèsies home i Tirèsies dona, invidèn-
cia i clarividència, Eco parlant massa i 
Eco que no pot parlar, Narcís i Eco. 

Arriba un moment en què a força 
d'apreciar aquesta estructura pendular, 
que culmina i acaba quan Narcís es 
veu reflectit a l'aigua, una es queda 
absorta. Absorta, abstreta i abismada 
com si mirés els quadres d'un tauler 
d'escacs o d'un arrambador, com si l'a-
tenció triés alternativament el blanc 
sobre el negre i/o el negre sobre el 
blanc. Sense aferrisar-se. Hi ha un eix. 

* # * 

Eco sola me muestra ser piadosa. 
Garcilaso de la Vega 

L'Eco-Juana té una varietat que anome-
naré Eco-Cyrano. Res em fa sospitar 
que Eco fos tinguda per lletja. Res 
sabem del seu nas. En l'escena del 
balcó, Cyrano ocult apunta a Cristià. 
Cristià repeteix les paraules a Rosaura. 
Rosaura es queixa de sentir pujar la 
veu de Cristià entretallada i feble. 
Cyrano de Bergerac el suplanta doncs 
parlant a mitja veu i com si fos el ben 
plantat Cristià. Les seves paraules enar-
deixen la Rosaura, que vol baixar o 
que ell pugi. Diu Cyrano: "No, deixeu 
que aprofitem així aquesta ocasió que 
tenim de poder parlar-nos dolçament 
sense veure'ns" (Acte III, escena VII). 

El desig d'expressar es realitza com 
pot encara que un càstig diví o humà 
o un nas fenomenal s'oposi. I aquest 



desig, que ens commou, quan l'ex-
pressa un escriptor (sia Juana de 
Asbaje o Edmond Rostand) reflexa el 
gatge de quedar-se sempre curts o de 
que els utilitzin les pròpies paraules, 
inclús literalment, gent que no és de 
l'ofici. 

* * * 

Una altra ramificació del tema seria 
determinar el paper de l'escriptor. Si 
és d'entendre i explicar el món que 
anomenem sensible (reproduint-ho en 
sordina o en miniatura) o si ha d'oferir 
un altre món, no real potser però sí 
veritable. 

A l'art per l'art se li recrimina la 
seva amoralitat, allò d'aïllar-se un una 
altívola torre de marfil. Si l'aïllament 
total fos possible, l'art aquest ostenta-
ria la moral de donar un model de 
perfecció o, si voleu, una alternativa. 
Jo mateixa, quan dono cabuda a l'art-
Eco-del-món-com-a-conflicte, noto la 
seva atracció i m'aparto. En aquest 
sentit m'ha agradat molt la contribució 
al número 50 de Via fora!! titulada 
"L'era del guariment", no només pel 
que s'exposa sinó perque està expres-
sada en to afirmatiu. 

Enhorabona pel número 50 i pels 50 
números de Via fora!!. Enhorabona per 
l'editorial que, com faria Eco, reprenc 
repetint les paraules "intercanvi", "dià-
leg" i "informació oberta". Jo, com Eco, 
sempre esperaré una resposta. 

Notes 
*.- H. M. McLuhan. La galàxia 

Gutenberg : la formació de l'home 

tipogràfic. Barcelona : Edicions 62, 
1973 : 39: "Perb les cultures no 
alfabetitzades experimenten una 
tirania tan abassegadora de l'oïda 
sobre la vista que qualsevol inter-
relació equilibrada dels sentits és 
totalment desconeguda als extre-
mistes auditius, de la mateixa manera 
com aquest equilibri esdevé extre-
madament difícil a partir del moment 
en que la impremta accelera el 
component visual de l'experiència 
occidental fins a la intensitat més 
alta". 

Una pintura de John Waterhouse inte-
gra els dos mites. Mostra a Eco mirant 
a Narcís. I a Narcís embadalit contem1 

plant-se en la superfície de l'aigua. 
Igual que quan prenem amb la mà 

l'arcà del Tarot conegut com "El 
Penjat", donen ganes de girar la imat-
ge. En invertir El Penjat sembla que 
balli. La imatge aquàtica de Narcís es 
veu esmorteïda i al mateix temps com 
si estigués a punt de sorgir, com les 
estàtues de Miquel Àngel o Rodin de 
contorn nonfinito. Precisament per 
estar inacabades donen la sensació 
d'estar a un pèl de formar-se. Marta-R. Domínguez Senra. 



RIO+5. CINC ANYS DESPRÉS DE LA CIMERA 
DE LA TERRA. 
Joan-Ramon Gordo i Montraveta. 

A partir de l'assistència de membres d'Enllaç al XIIè Fòrum Brasiler d'ONG i Moviments 
Socials per al Medi Ambient i el Desenvolupament, que va tenir lloc a la ciutat de 
Brasília (Brasil) del 30 de gener al 2 de febrer passat, hem pogut tenir una mica més 
clar què ha significat la Cimera de la Terra (Rio de Janeiro 1992) i tota la dinàmica que 
posteriorment ha generat. 

L'autor ens concreta com es va desenvolupar el treball d'aquest fòrum i ens 
l'emmarca dins de la dinàmica internacional de la Conferència Internacional Rio* 5, la 
qual se celebrà el mes de març passat. 

Font: directa de l'autor. 

Si féssim una petita recerca preguntant 
què és l'Agenda 21, pocs dels entrevis-
tats sabrien respondre. Si la pregunta 
fos realitzada a militants ambientalis-
tes, ens dirien que es tracta d'un dels 
documents aprovats per les Nacions 
Unides a la Conferència sobre Medi 
Ambient i Desenvolupament realitzada 
a Rio de Janeiro el 1992. Però, malgrat 
tot, una ínfima minoria ens sabria do-
nar detalls sobre el seu contingut. 

I tanmateix, l'Agenda 21 està classi-
ficada com un dels més importants 
documents de planejament per al pro-
per segle i va ser, ni més ni menys, 
que el programa d'acció aprovat a Rio-
92 per tal d'implementar un model de 
desenvolupament sostenible, el qual 

vol evitar la temuda crisi ambiental en 
les dècades futures. 

La pròpia Agenda 21 recomana 
que cada país creï Consells Nacionals 
per al Desenvolupament Sostenible, 
en els quals el govern, els empresaris, 
les universitats i la societat civil en 
general puguin seure's per afrontar 
plegats el desafiament. 

El juny de 1997, farà cinc anys de 
la realització de Rio-92. Entre les deci-
sions adoptades en aquella ocasió es-
tava la de realitzar, després d'aquest 
període de temps, una revisió de tot el 
procés. El seu objectiu seria avaluar 
quins dels compromisos subscrits pels 
governs havien estat portats a la pràc-
tica. En certa manera, ja es temia el 

The assistance by members of ENLLAÇ at the 12th Brasilian Forum of NGO's and Social 
Movements for the Environment and Development held in Brasilia (Brasil) from January 
30th to February 2nd of this year, has enabled us to get a fair idea of the meaning of the 
Earth Summit at Rio de Janeiro in 1992 and the dynamics generated as a consequence. 

The author explains the work developed at this forum and places it within the general 
framework of international dynamics of the International Conference Rio+5, to be held 
in the month of March. 

Direct source from the author. 

Ekde la ĉeesto de Enllaç-membroj en la XIIa Brazila Forumo de NROj kaj Sociaj Movadoj 
por la Medio kaj Evoluo.kiu okazis en la urbo de Brazilio (Brazilo) de la 30a de januaro 
ĝis la 2a de la pasinta februaro, iom pli evidentiĝis al ni kion signifis la Pintkonferenco 
de la Tero (Rio de Janeiro 1992) kaj la tuta dinamiko kiun posteĝi generis. 

La aŭtoro konkretigas al ni kiel evoluis la laboro de tiu-ĉiforumo kaj enkadrigante 
ĝin al ni ene de la internacia dinamiko de la Internacia Konferenco Rio + 5 kiu okazos 
je la venonta monato de marto. 

Fonto: rekte de la aŭtoro. 



que va acabar per succeir, que, un cop 
passada l'eufòria de la conferència, 
governs i mitjans de comunicació, dos 
actors claus en el procés, perdrien 
velocitat i interès en el desafiament 
que significava l'àrdua implementació 
dels acords subscrits. 

En funció d'aquesta determinació, 
l'ONU prepara, per al juny de 1997 a 
Nova York, una Assemblea General 
Extraordinària, la qual analitzarà què 
estan fent els països signataris dels 
acords de Rio-92 en favor del desen-
volupament sostenible i verificarà com 
avança la implementació dels convenis 
de Biodiversitat, Canvis Climàtics, De-
sertització i altres acords internacionals 
aprovats en aquella ocasió. 

Ara bé, moltes ONG que varen 
participar a Rio-92 creuen que no és 
únicament tasca dels governs aquesta 
revisió i control. Malgrat ésser una 
conferència governamental, Rio-92 va 
obrir un important precedent de treba-
llar amb la societat civil. D'aquí la 
decisió d'organitzar una trobada d'ava-
luació per part de la societat civil, que, 
amb el nom de Rio+5, ha estat convo-
cada per al mes de març de 1997 en el 
marc simbòlic de Rio de Janeiro. 
Aquesta iniciativa té el suport del 
govern federal brasiler, de l'estatal de 
Rio de Janeiro i del municipal. 

Qui hi participa: 
En termes de participació, Rio+5 no té 
res a veure amb el va que ocórrer al 
Fòrum Global del 92. Rio+5 és un 
fòrum per a 450-500 participants d'ar-
reu del món i de tots els sectors afec-
tats. Això significa que la participació 
de cada país i sector social ha de ser 
equilibrada. Es tracta d'una reunió 
basada en un procés de consulta prè-
via feta a cada país i on han de sorgir 
els representants que hi assistiran. 

Són convidades organitzacions i 
institucions de tot el món que siguin 
representatives dels principals sectors 

de la societat, com organitzacions de 
dones, de pobles indígenes, esglésies i 
grups religiosos, escoles i universitats, 
fundacions filantròpiques, xarxes de 
mitjans de comunicació, Consells Na-
cionals de Desenvolupament Sosteni-
ble i, està clar, les entitats que van 
llençar la idea, és a dir: el Consell de 
la Terri, Internacional Congress of 
Scientific Unions, Uniao Internacional 
para Conservaçao da Naturaleza, o 
World Business Council for Sustainable 
Development, etc. La proporció de 
representació governamental a Rio+5 
és del 10 al 20% del total de partici-
pants. Els governs participen única-
ment a través dels Consells Nacionals 
de Desenvolupament Sostenible. 

La idea és treballar perquè Rio+5 
es tranformi en un fòrum permanent, 
com el de Davos per a afers econò-
mics o el de Vancouver per a tecnolo-
gies ambientals. Es tractaria de ser un 
fòrum de contribució de la societat 
civil per al desenvolupament sosteni-
ble i es realitzaria cada dos anys. 

Rio+5 ofereix una oportunitat estra-
tègica per al conjunt de moviments 
socials brasilers i per a les ONG en 
particular. D'una banda, permet que es 
faci una parada obligada per pensar, 
que es reflexioni sobre els camins 
recorreguts des del 1992, que s'identi-
fiquin les seves debilitats i punts forts i 
que es defineixi estratègicament i polí-
tica respecte als desafiaments de sos-
tentabilitat a mig i a llarg termini. A 
banda del que s'acaba de dir, Rio+5 ha 
proporcionat un espai de debat amb 
altres sectors de la societat que, ben 
aprofitat, pot donar lloc a la construc-
ció d'estratègies per afrontar els desa-
fiaments nacionals i internacionals de 
finals de segle. 

Rio+5 vol significar també una revi-
sió honesta de les fortaleses i de les 
debilitats de les organitzacions de la 
societat civil, una visió estratègica de 
futur i una definició de les bases per 



construir aliances amb altres sectors. 
És obvi que, sense això, no es pot 
avançar, però no hi ha dubte que s'ha 
de dedicar més energia a enfortir-se. 
Per construir aliances es precís saber 
clarament on es vol arribar. 

Els representants han estat elegits 
en els Consells Nacional de Desenvo-
lupament sostenible, sorgits de Rio 92. 
En el cas de Brasil, però, com no s'ha 
constituït encara aquest consell, el 
Fòrum d'ONG fou l'encarregat d'elegir 
els representats brasilers de la societat 
civil a Rio+5. 

La participació brasilera a Rio+5. 
El Fòrum Brasiler d'ONG i moviments 
socials per al medi ambient i el desen-
volupament va ser creat el 1990 per 
facilitar la participació de la societat 
civil brasilera en el procés de desenvo-
lupament de la conferència de les 
Nacions Unides sobre Medi Ambient i 
Desenvolupament (UNCED), també 
coneguda como a Rio-92. 

Fins al moment, s'han realitzat 
dotze trobades nacionals, participant 
en moltes activitats tant de caràcter 
nacional com internacional. El pressu-
post de les seves activitats és sufragat 
per les organitzacions adherides. 

Aquest Fòrum Brasiler es va cele-
brar del 30 de gener al 2 de febrer a 
Brasília, i es va proposar identificar les 
seves fortaleses, les dificultats i, sobre-
tot, quin ha de ser el posicionament 
estratègic i polític respecte als desafia-
ments de la sostentabilitat a mig i a 
llarg termini. 

La metodologia utilitzada: 
Es van proposar dos documents base, 
identificant-se alguns temes sectorials 
com a mètode per conèixer la realitat. 

Tanmateix, hi havia la consciència 
que calia que aquest document havia 
de tenir, com a marc de referència, 
temes estratègics, temes que integres-
sin i donessin sentit al procés de de-

senvolupament. Qualsevol país ha de 
comptar amb una política de pesca, 
una política industrial... perquè les 
activitats productives estan organitza-
des d'aquesta manera, però tanmateix 
el que defineix el futur d'aquest 
mateix país són els objectius globals 
de la seva estratègia, la pesca, la in-
dústria del qual són instruments. 

Així doncs, es van concretar els 
següents temes: 

Temes sectorials: agricultura, aigua, 
assentaments humans, biodiversitat, 
comerç i institucions multilaterals, 
energia, boscos, indústria, infraestruc-
tures i mitjans de transport, mineria, 
organitzacions socials específiques 
(tals com: dones, nens, adolescents, 
negres...), pesca, pobles indígenes, sa-
nejament i salut. 

Temes estratègics: valors, principis 
i criteris per al desenvolupament sos-
tenible; implicacions, desafiaments, 
oportunitats i amenaces del procés de 
globalització; institucions, actors i polí-
tiques públiques (governs); patrons de 
consum i patrons de producció. 

Cada tema va ser encarregat a un 
especialista, que va ser el dinamitzador 
de cada grup de reflexió, especificant-
se d'antuvi uns criteris de treball i de 
referència, els quals es concretaven en: 

1. Les formes de control i utilització 
dels recursos ambientals-, com són in-
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corporats els recursos naturals en el 
procés productiu. Indicació de les for-
mes de distribució, així com de la 
renda generada. Com influencia, con-
diciona i/o determina el procés de 
globalització en els aspectes analitzats. 
2. Els actors: distingir entre els prin-
cipals actors econòmics, socials i 
polítics. Indicar com es manifesta en 
la pràctica l'acció de cadascun dels 
actors identificats, així com les seves 
vinculacions amb actors rellevants 
de l'escenari internacional. 

3. Les polítiques públiques: identificar 
els actors que participen en el pro-
cés de formulació de polítiques 
públiques i quins es troben exclo-
sos. Indicar l'existència o no de polí-
tiques governamentals que tractin 
àrees temàtiques en concret. Indicar 
les possibles vinculacions. Concretar 
les repercussions que ha generat el 
procés de globalització actual. 
4. Les experiències més significatives 
per al desenvolupament sostenible-, 
citar experiències concretes que 
integrin en diferents dimensions de 
desenvolupament sostenible (èti-
ques, ambientals, culturals, socials...) 
i que ofereixin bases per a la supe-
ració de pràctiques no sostenibles. 
Com van ser identificats els diferents 
problemes i com es van solucionar. 
5. Temes crítics i prioritats nacio-
nals: enumerar i qualificar les priori-
tats de cara àrea temàtica i per a 
cada país com un tot, situant les 
unes en relació amb les altres. 
6. Recomanacions locals, regionals i 
globals-, identificar els instruments, els 
mecanismes i les condicions que 
enforteixin les possibilitats de la mate-
rialització dels objectius sostenibles. 

Aquest material va ser preparat per 
cada especialista i posat a discusió en 
grups de treball. Les conclusions en 
van llegir l'últim dia de les Jornades. 

Pel que fa als temes estratègics, van 
ser ponències encarregades a diferents 

especialistes, les quals les van desen-
volupar durant el dia 31 de gener. Es 
tractava de taules rodones, on s'havia 
de generar una discussió al voltant de 
l'exposició feta per cada ponent. 

Breu consideració final 
Cal dir que, en utilitzar aquesta meto-
dologia, el que va ocórrer va ser que 
no es va poder aprofundir en el temes 
en qüestió, ja que la gran majoria de 
les intervencions que hi va haver, prin-
cipalment en les taules rodones, es 
van limitar a exposar de manera indi-
vidual les opinions, moltes vegades 
repetitives i força inconnexes. Es força 
difícil que en una reunió àmplia es 
pugui aprofundir si no es treballa molt 
la metodologia de participació, sobre-
tot quan no es va sobrat de temps. 

A Via fora!! disposem de material de 
treball utilitzat en aquesta trobada a la 
vostra disposició. Podeu completar la 
informació i disposar de les conclusions, 
dirigint-vos a. 
Secretaria Executiva do Fòrum. Caixa 
Postal 18 - 70359-970-Brasilia-DF 
o bé: 
CLN 202 - Bloco B - Salas 101 a 104 -
70832-525 - Brasília DF 
Telf. (061) 321 - 8085 
Fax (061) 321 - 63333 
Correu-e: 
ispn@brnet.com.br - ispn@ax.apc.org 

Joan-Ramon Gordo i Montraveta, 
mon@bcn.servicom.es 
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Pamflet #24: 
ECO-POBLES 
3CE - Coalició per una Economia Comunitària 
Crear un món sostenible de famílies, barris, comunitats, basat en serveis 
socials, concernit pels humans i respectuós amb la natura. 

Aquest pamflet #24 sobre Eco-Pobles és un de la sèrie que descriu innovacions socials que 
donin poder a la gent a nivell de base i promoguin l'auto-suficiència local comunitària. 
Es planeja fer una trentena de pamflets (dels quals en portem publicats tres), cadascún 
referent a una innovació social específica que s'ha demostrat que promou la solidaritat 
comunitaria en un determinat nombre de comunitats. Els pamflets estan disponibles en 
forma d'imprés o es poden descarregar connectant-se amb ordinador a la conferència 
APC <ccce.coop.econ@conf.igc.apc.org>. 

L'autora del pamflet, Lois Arkin, va fundar i és la directora executiva de Cooperative 
Resources and Services Project - CRSP (projecte de serveis i recursos cooperatius), una 
organització sense afany de lucre que té més de 15 anys de vida, i que és un centre de 
recursos per petites comunitats cooperatives ecològiques. CRSP és l'organització que 
coordina la demostració de l'Eco-Poble de Los Angeles, situat en dos blocs recuperats 
d'una barriada. Lois és co-editora de Sustainable Cities: Concepts and Strategies for Eco-
City Development (Eco-Home Media, 1992) i Cooperative Housing Compendium: 
Resources for Collaboraiive Living (U.C. Davis Centerfor Cooperatives, 1993) També és 
membre del consell de l'associació Intentional Communities. 

Aquest pamflet és un de la sèrie produïda i distribuïda per la Coalició per una 
Economia Comunitària Cooperativa, una xarxa d'emprenedors socials i 
d'organitzacions que ajuden a contrarestar el Sistema Econòmic Competitiu Global amb 
innovacions socials que permetin a la gent a cobrir les seves pròpies necessitats. 
La versió catalana de la sèrie ha estat produïda per ALTERNATIVA VERDA, Apartat de 
Correus 10017, 08080 Barcelona, Catalunya, e-mail: ecosavcatalo@gn.apc.org. 

This pamphlet no. 24 on Eco-Villages is part of a series describing social innovations 
which will give power to the people at the basic level and promote local communities' self-
sufficiency. We expect to publish about thirty pamphlets (three of which have appeared 
already) each one referring to a specific social innovation which has proven to promote 
solidarity in a certain number of communities. The pamphlets are available in printed 
form or can be obtained connecting by computer with the APC Conference 
<ccce. coop, econ@conf.igc. ape. org>. 

The author of the pamphlet, Lois Arkin, has founded, and is executive director of the 
Cooperative Resources and Services Project - CRSP , a non-profit seeking organisation 
which is over 15 years old, and which is a resource centre for small environmental 
cooperative communities. CRSP is the organisation which coordinates the demonstration 
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Ĉi-pamĵleto / 24pri Eko-vilaĝoj estas unu el la serio kiu priskribas sociajn noigojn kiuj 
donupovon al la homojje baza nielo kaj akcelu la lokan komunuman memsufiĉon. 

Oniplanas eldoni tridek pamfletojn (el kiuj triĝis nun jam eldonitaj) ĉiu 
pritraktanta specifan socian noigon, kiujam nun pruis keĝi akcelas la komunuman 
solidarecon en difinita nomhro da komunumoj. 

La pamfletoj haveblas presafe au per komputila konekto al la konferenco APC 
<ccce. coop.econ@conf. igc.apc ,org> 

La aŭtorino de lapamfleto, Lois Arkin, fondis kaj estas laplenumdirektorino de 
Cooperatie Resources and Serices Project-CRSP (Projekto de Kooperatiaj Servoj kaj 
Rimedoj), organizafo ne lukra kiu naskiĝis antaŭ pli ol 15 jaroj kaj kiu estas centro de 
rimedojpor malgrandaj ekologiaj kooperatiaj komunumoj. CRSP kunordigas la pruvon 
de la Eko-ilaĝo "Los Angeles" kiu situas en du domblokoj, kiujn oni reakiris el kvartalo. 
Lois estas kuneldonisto de Sustainable Cities: Concepts and Strategies for Eco-City 
Deelopment (Eco-Home Media 1992) i Cooperatie Housing Compendium: Resources for 
Collaboratie Living (U.C.Dais Centerfor Cooperaties 1993)- Ankaŭŝi estas membro de la 
konsilio de la organizafo Intentional Communities. 

Tiu ĉipamfleto estas unu el la serio eldonita kaj distribuita de la Koalicio por 
Komunuma Kooperativa Ekonomio, reto da sociaj aktiemuloj kaj de organizafoj, kiu 
helpas kontraŭstari la Konkurencan Globalan Ekonomian Sistemon per sociaj noigoj 
kiujpermesas al la homoj kori la proprajn bezonojn. 

La katalunan ersion de la serio eldonis ALTERNATTJA LRDA, Postkesto, 1001708080 
Barcelona, Katalunio, e-mail: ecosacatalo@gn.apc.org. 

Definició: 
Un eco-poble és un assentament a esca-
la humana, ben característic, que inte-
gra, inofensivament, activitats humanes 
en el món natural d'una manera que 
dóna suport al desenvolupament humà 
saludable i es pot continuar exitosament 
en el futur de forma indefinida. 

Com començar: 
Es suggereixen els següents passos a 
mena de guia. El procés de sorgiment 
d'un eco-poble pot ser també el resul-
tat d'una variada gamma d'activitats. 

1.- Sel·leccionar un emplaçament per 
part d'un nucli reduït de persones 
amigues, en general entre 3 i 10. 
El grup inicial de persones ha de com-
partir la visió comú per crear un futur 
sostenible en el que elles i altres 
puguin demostrar pautes de vida de 
baix consum i alta qualitat. A vegades 
una o més persones del grup inicial 
poden estar ja vivint en un emplaça-
ment concret o poden tenir coneixe-
ment d'un lloc per a anar-hi a viure. El 
grup inicial ha de cercar una àmplia 
base de coneixements, recursos i xar-

xes sobre sistemes físics, socials i eco-
nòmics sostenibles. L'emplaçament pot 
ser un indret ja construït o no. Pot ser 
urbà, suburbà o rural. 

2.- Anar a viure al lloc escollit tan 
aviat com sigui possible. 
Les persones del grup inicial han d'ex-
plorar les seves relacions amb la terra 
de l'eco-poble començant amb com 
manternir o restaurar la salut dels sis-
temes bàsics de suport a la vida: l'aire, 
el sòl i l'aigua. 

3 - Explorar tots els problemes de la 
bioregió relacionats amb la terra de 
l'eco-poble. 
Per a l'exploració i els processos d'a-
prenentatge les persones del grup ini-
cial han d'obrir-se a aquelles persones 
que han viscut en la terra o prop d'e-
lla, establint-hi relacions de confiança i 
relacions de treball sanes. 

4.- Explorar les temàtiques econò-
miques, socials i ecològiques de la 
jurisdicció política. 
Les persones del grup inicial han de 
treballar per a incloure el sector públic 
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en el procés de l'eco-poble. És impor-
tant fer créixer l'amistat i la confiança 
amb els càrrecs electes i amb respon-
sables de l'administració local per a 
establir relacions de treball sanes. 

5 - Treballar per fer front als pro-
blemes polítics i bioregionals tot ma-
ximitzant el nombre de connexions 
beneficioses amb els sistemes econò-
mics, socials i ecològics i entre ells. 
A mesura que el grup comenci a tre-
ballar amb la gent que viu al lloc on 
se situa l'eco-poble o a la seva rodalia, 
s'anirà guanyant experiència en com 
fer-ho i s'aniran establint prioritats. 
L'engatjament del veïnat, ja sigui gent 
que fa temps que hi viu com gent que 
fa poc, treballant conjuntament amb 
les persones del grup inicial i amb la 
comunitat de la terra (els altres éssers 
vius no humans) per a identificar i 
resoldre els problemes comuns i esta-
blir les prioritats, poden ser els fona-
ments per a la creació d'un eco-poble. 

Recursos. 
Un eco-poble és un complex conjunt 
de processos interactius en moviment. 
Després d'un temps de visionar un 
eco-poble, aquest esdevé viu primera-
ment en la ment de les persones 
membres del grup inicial. A mesura 
que les persones viuen, es reuneixen, 
treballen, planegen i aprenen totes ple-
gades, les manifestacions físiques d'un 
eco-poble comencen a aparèixer. A 
mesura que això passa, les persones 
de l'eco-poble han de parar una espe-
cial atenció en maximitzar el nombre 
de connexions benèfiques amb i entre 
els diferents sistemes. Tots els sistemes 
(i molts més) mencionats en la secció 
'Un exemple dels sistemes d'un eco-
poble' (veure més endavant) són ope-
ratius amb èxit en moltes comunitats. 
Molts són adaptables a situacions eco-
nòmiques, socials i ecològiques dife-
rents, per tant cap grup no té cap ne-

cessitat de començar de zero. Els re-
cursos que es llisten a continuació aju-
daran als grups a accelerar les seves 
corbes d'aprenentatge i també ajuda-
ran a grups més veterans a aprendre 
dels altres. 

Un exemple dels sistemes 
d'un eco-poble. 

Ecològic/físic. 
Aigua: tecnologies per a la recollida, 
conservació i recuperació biològica, 
com ara dipòsits i cisternes, WC que 
funcionen amb poca quantitat d'aigua, 
WC compostadors, màquines vivents 
(sistemes de depuració d'aigües brutes 
mitjançant plantes i animals disposats 
en dipòsits cil·lindrics oberts en la seva 
part superior) i aiguamolls artificials. 

Sòl: pràctiques agrícoles sostenibles 
i ecològiques, que reciclin els nutrients 
cap el sòl. Treball amb tecnologies 
biològiques i ecològiques per guarir i 
restaurar sòls pol·lucionàts. 

Aire. Eliminar l'ús dels vehicles que 
funcionin amb combustibles fòssils i 
altres productes contaminants. Assegu-
rar-se que els residus perillosos siguin 
degudament tractats perquè deixin de 
ser-ho. Aprendre constantment sobre 
les alternatives no tòxiques als pro-
ductes químics contaminants normal-
ment utilitzats. 

Energia: Emprar energies renova-
bles com ara el sol, el vent, l'aigua, la 
biomassa, la força muscular humana i 
animal. 

Residus: Retornar tots els residus 
orgànics al sòl. Canviar les pautes de 
compra per reduir/eliminar altres tipus 
de residus. Reutilitzar/reciclar tots els 
demés productes. Assegurar que els 
residus tanquen els cicles dels recursos. 

Transport: Anar a peu, en bici, en 
vehicles petits no contaminants, vehi-
cles elèctrics (sempre que l'electricitat 
sigui d'origen renovable), cooperatives 
de vehicles, compartir vehicles, trans-



port de poble i transport públic (de-
fensar els sistemes de transport menys 
contaminants). 

Biodiversitat: preservar-la i restaurar-la. 
Materials de construcció: Utilitzar 

materials locals, bioregionals, reciclats 
i no tòxics. 

Econòmic. 
Comerç i intercanvi: permuta, bescan-
vi de presents, sistemes de comerç i 
bescanvi local (LETS), botigues lliures, 
moneda local. Maximitzar el reciclatge 
del diner dins del poble, la comunitat i 
la bioregió. 

Bancs: bancs cooperatius i unions 
de crèdit. 

Terra i casa: propietat comunitària 
de la terra, cooperatives d'habitatge, 
associacions mutuals de cases, formes 
de propietat no especuladores. 

Benestar: micro-empreses ecològi-
ques, cooperatives de treballadors i de 
la comunitat i petites empreses. Èmfasi 
en l'educació, l'aprenentatge, els ser-
veis, les arts, l'artesania, conreu i pro-
cessat d'aliments, energia, restauració/ 
recuperació de la terra i dels edificis. 

Social, cultural i espiritual. 
Educació: escolarització a casa i al po-
ble, aprenentatge constextual, aprenen-
tatge al llarg de tota la vida, grups d'es-
tudi, aprenentatge intergeneracional. 

Governabilitat i presa de decisions: 
participació informada, orientada pel 
consens, mètodes variats i flexibles 
adequats a les temàtiques. 

Salut i cura: orientat al benestar i a 
la prevenció, natural, holística, relacio-
nada amb el conjunt de la 'fàbrica' 
ecològica, econòmica i social-espiritual 
de la comunitat. 

Celebracions: validar i celebrar els 
assoliments i esdeveniments individu-
als i comunitaris, incloent els diversos 
aspectes de la comunitat de la terra. 

Rituals: tan els rituals individuals 
com els socials/espirituals afirmen la 

interrelació dels humans entre ells i 
amb la comunitat de la terra i la sacra-
litat del tot. 

Art: és la part funcional de la vida 
diària. Actuar, cantar, dansar, fer el 
pallasso, esdevenen part del joc i del 
divertiment de la vida quotidiana. Els 
valors estètics sorgeixen dels acompli-
ments i guarniments de l'aprenentatge 
de la vida en equilibri amb els siste-
mes que la suporten. 

Alimentació: de producció local i 
ecològica, recollida, conservada i pre-
parada com a part del treball social, 
econòmic i espiritual habitual de la 
comunitat. No es malbarata res. 

Propostes d'interès públic dels 
eco-pobles. 
Per demostrar estils de vida de baix 
consum i d'alt nivell de satisfacció, en 
un contexte d'una comunitat permea-
ble i curosa. 

Per reduir la càrrega del govern. 
Per demostrar una varietat d'estra-

tègies de desenvolupament sostenible 
que puguin encoratjar les societats tra-
dicionals d'arreu a evitar les pautes de 
creixement insanes. 

Per demostrar la interdependència 
de les comunitats urbanes i rurals. 



Unes quantes coses addicionals 
sobre els eco-pobles. 
1.Un eco-poble és anàleg a un ecosis-

tema. Hi ha sempre gran activitat i 
cada cosa es relaciona amb tot. Les 
activitats saludables d'un eco-poble 
són cícliques, com la natura, més 
que no pas linials. 

2.Els eco-pobles són demostracions 
de pautes de vida holística. Sistemes 
exitosos en un eco-poble poden ser 
irrellevants en un altre. Les conside-
racions polítiques i bioregionals jun-
tament amb els recursos de qualse-
vol grup concret sovint determinen 
les prioritats de l'eco-poble. 

3.Els/les eco-pobladors/es no són aï-
llacionistes. Sempre cerquen treballar 
amb les àrees del seu entorn i amb 
la bioregió de la qual formen part. 
Paul Downton de Urban Ecology 
(Adelaide, Australia) manifesta que el 
seu projecte d'eco-poble de 10 acres 
"és una peça de l'eco-ciutat". 

4.Els/les eco-pobladors/es treballen i 
viuen amb la gent que encara està 
en la terra o a prop d'ella. Es realit-
zen canvis en el ritme amb el qual 
s'hi poden incorporar, físicament, 
social i econòmica. 

5.Els eco-pobles són un conjunt de 
processos en moviment, interactius i 
dinàmics. Com la natura, un eco-
poble no està mai acabat. 

6.Un eco-poble és una aproximació 
holística al desenvolupament comu-
nitari, que integra de forma efectiva 
els sistemes físics, socials i econòmics 
per a la sostenibilitat a llarg termini. 

7.Un eco-poble generalment comença 
amb el desenvolupament del sentit 
de comunitat i connexió entre les 
persones i la terra, entre els resi-
dents actuals i/o els futurs. 

8. Les eco-empreses i la infraestructura 
de transport són els components inte-
grals dels eco-pobles en aquells casos 
on els eco-pobles es desenvolupen en 
el contexte de la societat dominant. 

9.Moltes persones que proposen eco-
pobles defensen que el procés d'un 
eco-poble es pot accelerar per de-
mostrar pautes de desenvolupament 
alternatives que afrontin de forma 
més efectiva les temàtiques de la 
pressió de la població i la qualitat de 
vida, tot reduint la necessitat d'urba-
nitzar zones rurals o suburbanes. 

Llista parcial d'eco-pobles en 
funcionament. 
Crystal Wàters 
59 Crystal Wàters, MS 16, Maleny 4552, 
Australia. T. 61-74-944741 
Contacte: Max O. Lindegger 
The Danish Association of 
Sustainable Communities 
G. Kirkevej 46, DK-8530 Hjortshoj, 
Denmark. T. 45-86-741298 
Contacte: Kaj Hansen 
EcoVillage at Ithaca 
Annabel Taylor Hall, Corneli University, 
Ithaca, NY14853, USA. 
T. 1-607-2558276 
Contacte: Joan Bokaer (suburban) 
Ecoville Rysovo 
Ho Chi Minh St, Apt. 386, B. 13, block 1, 
St.Petersburg, Rússia. T. 7-812-513 3090 
Contacte: Andre Olegovich Leontiev 
(rural) 
The Farm 
Global Village Institute. 556Farm Road. 
Summertown, TN38483-0090, USA 
Contacte: Albert Bates (rural) 
The Findhorn Foundation 
The Park, Findhorn, Forres, IV3 60TZ, 
Scotland. T. 44-1309-690154 
Contacte: John Talbott (rural) 
Gyúrúfu 
AranyJànes u. 16, H-7935 Ibafa, 
Hungary. T. 36-73-354334 
Contacte: Bela Borsos (rural) 
The Halifax Project 
Urban Ecology Australia 

P.O.Box3040, GrenfellSt, Adelaide, 
Tandanya Bioregion, SA 5000, Australia. 

T. 618-2324866 
Contacte: Chérie Hoyle (urban) 



Lebensgarten 
Ginsterweg 4-5, D-31595 Steyerberg, 
Germany. T. 49-57- 642158 
Contacte: Declan Kennedy 
Los Angeles Eco-Village 
3551 White House Place, Los Angeles, CA 
90004, USA. T. 1-213-7381254 
Contact: Lois Arkin (urban) 
Sírius Community 
BakerRoad, Shutesbury, MA 01072, USA. 
T. 1-413- 2591251 (rural) 

Llibres 
• (1995) Directory of Intentional Communi-

ties: A Guide to Cooperatiue Living, Fellow-
ship for Intentional Communities and Com-
munities Publications Cooperative. Es pot 
aconseguir a través del CRSP, $20 

• Arkin, L. & Cohen L., Cooperative Hou-
sing Compendium: Resources for Collabo-
rative Living, Center for Cooperatives, 
U.C.Davis, CRSP, 3551 White House 
Place, Los Angeles, CA 90004, USA, 1-
213-7381254, $20 

• Bell, J. (1994), Achieving Eco-Nomic Se-
curity on Spaceship Earth, Ecological 
Designer, Ecological Life Systems Ins-
titute, 2923 E.Spruce St., San Diego, CA 
92104, USA, 1-619-2811447, $15 

• Context Institute (1991), Eco-Villages 
and Sustainable Communities: A Report 
for Gaia Trust, Context Institute, P.O.Box 
11470, Bainbridge Island, WA 98110, 
USA, 1-206-8420216, $16.50 

• Glover, P. (1982), Los Angeles: A History 
of the Future, Eco-Home Network, 4344 
Russell Ave., Loa Angeles, CA 90027, 
USA, $5 

• Herring, D. et al. (1994), Suburban Ecolo-
gy: Community Adaptation for Sustaina-
bility, 606 Studio, Califòrnia State 
Polytechnic University, 3801 West Temple 
Ave, Pomona, CA 91768, USA, $15 

• Talbott, J. (1993), Simply Build Green, 
Findhorn Foundation, $40 

• Van Der Ryn, S. & Cowan, S. (1995), 
Sustainable Design: Making Livable 
Places, The Ecological Design Institute, 
10 Libertyship Way Suite 185, Sausalito, 

CA 94965, USA (hi ha edició anglesa 
amb el títol Ecological Design, Island 
Press, 1996) 

• Walter, B., Arkin, L. & Crenshaw, R. 
(1992), Sustainable Cities: Concepts and 
Strategies for Eco-City Development, Eco-
Home Media, Es pot aconseguir a través 
del CRSP, $22 

Diaris i revistes 
• Bamberton News, South Island Develop-

ment Cooperative, Suite 550, 2950 Dou-
glas St, Victoria, BC V8T 4N4, Canada. 
Planejen una nova ciutat suburbana a 32 
km al nord de Victoria, feta a partir de 
eco-pobles de 12.000 habitants. 

• Building with Nature, Revista bimensual 
de Carol Venolia, P.O.Box 369, Gualala, 
CA 95445, USA, $35/any 

• Communities Magazine, Sandhill Farm, 
Ruote 1, Box 155-M, Rutledge, MO 
63563, USA, $18 per 4 números 

• Earthword: The Journal ofEnvironmental 
and Social Responsibility, EOS Institute, 
580 Broadway, Suite 200, Laguna Beach, 
CA 92651, USA, $20 per 4 números 

• EcoVillage at Ithaca Newsletter, Center 
for Religion, Ethics and Social Policy 
(CRESP), Annabel Taylor Hall, Corneli 
University, Ithaca, NY 14843, USA, 
$20/any 

• Imago News, 553 Enrigth Ave, Cincinna-
ti, Ohio 45205, USA, $15 

• In Context, P.O.Box 11470, Bainbridge 
Island, WA 98110, USA, $24/any 

• Los Angeles Eco-Village News, 3551 White 
House Place, Los Angeles, CA 90004, 
USA. 



EL PROGRAMA YA WANANCHI. (II) 
Pla d'Acció dels Ciutadans per 
al decenni de 1990. 
Publiquem el segon lliurament d'aquest document bàsic de l'ecologisme. Recordem que el 
Programa Ya Wananchi és una síntesi de totes les aportacions realitzades per moviments 
de ciutadans i d'ONG d'arreu del món, que lluiten per aconseguir un desenvolupament 
ambientalment adequat, des del nivell bàsic a l'internacional. 

En concret, aquest segon lliurament inclou la relació dels compromisos a què van 
arribar els assistents, amb les seves corresponents mesures específiques. Hi ha una tercera 
part que publicarem en el Via fora!! núm. 54, en la qual es fa una crida als governs i al 
sector privat. 

Font: Programa Ya Wananchi. Plan de Acción de los Ciudadanos para el decenio de 
1990. Aprovat a "Las Raices del Futuro", conferència Mundial d'ONG en relació amb la 
Cimera de la Terra de 1992. París, 17 a 20 de desembre de 1991. Publicat per 
Environment Liaison Centre Internacional (ELCI). Centro Internacional de Enlace para 
el Medio Ambiente (CEMA) P.O. Box 72461, Nairobi, Kenya, febrer de 1992. 

Els nostres propis compromisos. 
Així com nosaltres, ciutadans, grups de 
ciutadans i grups comunitaris, exigim 
als governs que adoptin urgentment 
una sèrie de mesures, també és la nos-
tra responsabilitat i el nostre deure 
ampliar l'acció civil per protegir el 
medi ambient mundial i avançar vers 
un desenvolupament equitatiu i soste-

nible. En conseqüència, hem acordat a 
París que el nostre programa de priori-
tats es composarà del següent: 

1. 
Ens comprometem a establir aliances 
mundials i a treballar junts per la sos-
tenibilitat i la justícia planetària; per 
això, oferim a la comunitat mundial la 

We publish the second part of this basic document of ecology. We recall that the 
Programme Ya Wananchi is a synthesis of all contributions made by citizen movements 
and NGOIs around the world who fight to achieve an environmentally adequate 
development, ranging from a local to an international level. 

Specially, this second part includes the list of the commitments arrived at by the 
assistants, with the specific measures to be taken. In Via Fora!! number 54 we shall 
publish the third part which makes a call to governments and private sectors. 

Source: Programme Ya Wananchi Plan of Action of the citizens for the decade of 
1990. Approved at "Las Raices del Futuro". World-wide Conference of NGO related with 
the World Conference of 1992. Paris, 17th to 20th December 1991. Published by 
Environnement Liaison Centre International (ELCI). Centro Internacional de Enlace 
para el Medio Ambiente (CEMA). P.O.Box 72461, Nairobi, Kenya, February 1992. 

Ni aperigas la duan parton de ci-fundamenta ekologia dokumento. Ni memoru ke la 
Programo Ya Wananchi estas la sintezo de ciuj kontribuoj de civitanaj movadoj kaj 
NROj tutmondaj kiuj luktas por la atingo de tauga primedia evoluo,de baza gis 
internacia niveloj. Guste tiu dua parto inkludas la liston de la atingita; interkonsentoj de 
la ceestantoj kun lu respektivaj kaj specifaj mezuroj. Ekzistas tria parto kiun ni aperigos 
en "Via Fora!" n-ro 54, kie prezentigas alvoko al registaroj kajprivatuloj. Fonto: 
Programo Ya Wananchi. Agadplano de la Civitanoj por la 1990a jardeko. Aprobita ce 
"Las Raices del Futuro" (La Radikoj de la Estonteco).Tutmonda Konferenco de NROj 
rilate la Pintkunsido de la Tero 1992.Paris 17a gis 20a de decembro 1991. Publikigita de 
"Environment Liaison Centre Internacional" (ELCI.P.O.Box, 72451. Nairobi Kenjo 

februaro 1992. 



nostra àmplia experiència i els nostres 
coneixements tècnics. Els grups de 
ciutadans, els grups comunitaris, les 
organitzacions de consumidors i les 
interessades en el medi ambient i el 
desenvolupament de tot el món —en 
contrast amb les organitzacions asso-
ciades a institucions amb ànim de 
lucre— estan units en el seu singular i 
fonamental desig d'ampliar el paper 
de la societat civil en les activitats de 
govern i de rehabilitar els llocs on 
vivim en forma socialment justa, equi-
tativa i ecològicament sostenible. Hem 
de treballar junts encara més intensa-
ment que en el passat, tant dins de les 
nostres bioregions com més enllà de 
les fronteres nacionals, per modificar 
la conducta de les classes privilegiades 
nacionals i les organitzacions estatals, 
internacionals i comercials. 

No obstant això, és important que 
democratitzem més les nostres pròpies 
pautes de treball. Els grups urbans i 
els centrats en temes específics han de 
treballar en estreta col·laboració amb 
els grups comunitaris i/o els grups de 
ciutadans basats en circunscripcions 
electorals, evitant curosament assumir 
un paper representatiu sense un pro-
cés de legitimització adequat. De ma-
nera anàloga, els grups de ciutadans 
del Nord, per molt ben intencionats 
que siguin, han de treballar en estreta 
col·laboració i consulta amb els grups 
de ciutadans del Sud i l'Est, abans d'a-
bordar en el seu nom qüestions d'in-
terès mundial. Les relacions entre 
grups de ciutadans del Nord i del Sud 
han de basar-se en una associació real 
i igualitària i no imitar la relació de 
domini i dependència dels governs del 
Nord i el Sud. Podem aprendre molt 
els uns dels altres i tenim una obliga-
ció ineludible de documentar els nos-
tres esforços, així com els nostres èxits 
i fracassos, i de mantenir-nos mútua-
ment informats. Concretament, l'esta-
bliment de relacions directes i de coo-

peració, comprensió mútua i vincula-
ció dels moviments de ciutadans del 
Sud i d'Europa central i oriental podria 
obrir nous camins vers les transforma-
cions que condueixen al desenvolupa-
ment sostenible. Una vegada creat un 
esperit de confiança mútua, descobri-
rem que els grups de ciutadans de tot 
el món tenen molt en comú, i que dis-
tincions com Nord, Sud, Est i Oest 
comencen a disoldre's en la mesura 
que la integritat cultural, econòmica i 
ecològica dels llocs on vivim es va 
fent inequívoca. Tenim el deure de 
treballar junts per reconstruir una 
interpretació de la nostra Terra com a 
sistema dinàmic de llocs de vida i bio-
regions, i construir una visió d"'un sol 
món", malgrat que els nostres governs 
intentin dividir-lo en unitats artificials. 

Mesures específiques. 
• Exposar en un document complet la 

verdadera tragèdia de l'anomenat 
"àtom per la pau", abans i després 
de Txernòbil, els actuals esforços del 
grup de pressió pronuclear per pre-
sentar les seves empreses com a 
"alternativa" a l'escalfament atmosfè-
ric i l'efecte hivernacle, i les proves 
de la plaga mundial de càncer i 
leucèmia que es manifesta arreu. 

• Investigar i elaborar documents so-
bre el càncer humà induït per causes 
ambientals i pràctiques alimentàries 
tòxiques. 

2. 
Ens comprometem a lluitar per l'ex-
pansió d'institucions participatives de 
govern en totes les conques hidrogrà-
fiques i ecosistemes del planeta per 
aconseguir un món just, equitatiu i 
sostenible. La participació del poble és 
la garantia final de la justícia i la sosté -
nibilitat. Tant la democràcia corporati-
va com la democràcia representativa 
—el concepte que cada pocs anys 
podem elegir les autoritats que ens 



governen— han demostrat ser inade-
quades per protegir el món dels 
estralls de la destrucció ambiental i les 
creixents desigualtats econòmiques. 
Exigim una ampliació del paper que 
realitzem en el control i l'ordenació 
del nostre entorn. Exigirem una ampli-
ació del paper que tenim en el govern 
dels llocs on vivim i treballem, perquè 
el poble en general tingui la capacitat i 
l'educació necessària per elegir amb 
fonament els productes que consu-
meix i un estil de vida just i sostenible. 

En el passat hem lluitat i hem exer-
cit pressió a les entitats oficials contra 
una visió tecnocràtica de la societat, i 
tenim la intenció de fer-ho amb un 
renovat vigor en el futur. La nostra 
tasca ha demostrat àmpliament que un 
procés de desenvolupament obert i 
participatiu no és sols capaç de sabi-
duria ecològica i de restauració, sinó 
també més just i més respectuós amb 
els altres éssers humans. Lluitarem per 
la proclamació d'estatuts i de lleis na-
cionals i internacionals que garanteixin 
la llibertat d'informació respecte a pro-
ductes, projectes i polítiques que pu-
guin afectar la nostra salut i el nostre 
entorn, així com per la creació de 

mecanismes per intervenir en els pro-
cessos de presa de decisions. Lluita-
rem també per l'establiment d'un me-
canisme clar perquè els grups de 
ciutadans participin en les activitats de 
les Nacions Unides, els convenis inter-
nacionals i les institucions financeres 
internacionals com el Banc Mundial, i, 
en el seu moment, perquè aquestes 
institucions financeres resultin supèr-
flues. Ens comprometem a desenvolu-
par la democràcia participativa en les 
nostres files. Les estructures del movi-
ment per al medi ambient i el desen-
volupament han de ser, bàsicament, 
democràtiques i transparents i han 
d'assegurar un equilibri entre homes i 
dones. És necessària una àmplia parti-
cipació del nivell bàsic per garantir 
que no emergeixin interessos secto-
rials i superestructures burocràtiques. 
La democràcia participativa no és sols 
un valor en si mateixa, sinó també, a 
llarg termini, un requisit indispensable 
per a l'eficiència i l'èxit. 

Necessitem una cultura política en 
el moviment, dins el qual hem d'aca-
bar amb les rivalitats i la resistència a 
la cooperació. Cada organització té les 
seves qualitats i els seus límits. És mit-
jançant la cooperació i el diàleg obert 
com podem aprofitar les nostres dis-
tintes qualitats, guanyar força política i 
qualificar-nos mútuament. 

Mesures específiques: 
• Elaborar un informe mundial com-

plet sobre la crisi del deute, les parts 
que se n'han beneficiat i el vertader 
significat d'allò que rep el nom de 
"bescanvi deute-natura", a més dels 
nous conceptes de "deute ambien-
tal" del Nord amb el Sud i de "segu-
retat ambiental". 

3. 
Ens comprometem a emprendre cam-
panyes contra totes les organitzacions 
i els interessos nacionals i internacio-



nals que desprecien els imperatius de 
justícia i de sostenibilitat. 

Les classes privilegiades de cada 
nació, les organitzacions comercials i 
industrials i les institucions governa-
mentals i internacionals han passat tot 
sovint per alt els efectes de les seves 
activitats sobre el medi ambient i la 
població, especialment els sectors més 
pobres i marginats de la societat hu-
mana. Malgrat que celebrem el canvi 
d'actitud respecte al medi ambient que 
s'observa en governs i empreses, 
creiem que encara ha de mostrar-se 
molta més responsabilitat ambiental i 
social per arribar a una ciutadania pla-
netària vertaderament justa i pròspera. 
Seguirem exercint la nostra funció de 
vigilància i continuarem les nostres 
campanyes, incloses les realitzades 
contra institucions internacionals i 
empreses transnacionals que s'han 
mostrat insensibles. 

Es necessita particularment l'ajut de 
les ONG i els moviments de ciutadans 
del Nord, per tal que facilitin informa-
ció adequada sobre les intencions de 
les empreses occidentals que s'estan 
instal·lant o ampliant les seves activi-
tats a Europa central i oriental o en el 
Sud, amb l'objectiu de fer front als 
processos destructius dels ecosistemes 
i la trama social. 

Mesures específiques: 
• Preparar un informe complet en el 

qual s'exposin tots els principals 
crims ambientals i socials comesos 
en nom del desenvolupament (grans 
embassaments, centrals nuclears, Re-
volució Verda, urbanització insensa-
ta, destrucció de boscos, etc.), pre-
sentant, a més a més, una secció 
especial sobre els bancs multilaterals 
i l'assistència externa. 

• Unir totes les iniciatives disperses 
relacionades amb la preservació de 
l'Amazònia i l'Antàrtida per exercir 
una vigilància constant de totes les 

activitats destructives que s'hi realit-
zin, amb objectiu d'evitar ulteriors 
danys. 

• Organitzar una campanya mundial 
per denunciar la creixent i generalit-
zada violència dels escamots de la 
mort, l'assassinat d'activistes socials, 
dirigents sindicals, dirigents indígenes, 
nens del carrer i opositors a la guerra, 
a més a més d'una generosa campan-
ya de solidaritat per ajudar les vícti-
mes de la radioactivitat de Txernòbil 
(Ucraïna) i Goiania (Brasil). 

4. 
Ens comprometem a exposar pública-
ment les activitats de tots els governs 
nacionals i locals, els urbanitzadors, 
planificadors, propietaris d'immobles, 
especuladors immobiliaris, institucions 
financeres internacionals, organismes 
d'assistència o qualsevol altra entitat 
que practiqui, defensi o toleri el des-
nonament o el desplaçament forçós, i 
exigim que s'abstinguin de fer-ho. 

5. 
Ens comprometem a desenvolupar 
assentaments humans i sistemes i tec-
nologies per a l'ordenació dels recur-



sos naturals que siguin equitatius i sos-
tenibles, i a desenvolupar i articular 
progressivament un concepte de reha-
bitabilitat basat en un desenvolupa-
ment autosuficient, endogen i adequat. 

Els grups de ciutadans de tot el 
món han tingut en el passat una fun-
ció important en el desenvolupament 
de tecnologies alternatives per a una 
àmplia gamma de necessitats i activi-
tats humanes, des de l'agricultura i la 
silvicultura a l'energia i el tractament 
de residus. També hem tingut un 
paper important en l'articulació de la 
necessitat i el contingut d'un procés de 

desenvolupament alternatiu adequat. 
Som conscients, però, que queda molt 
per fer i estem resolts a treballar més 
fermament en els anys venidors per 
crear sistemes de producció harmònics 
amb la natura i no-violents socialment. 

Donem suport al concepte de de-
senvolupament autosuficient i endo-
gen i denunciem el paper dels orga-
nismes bilaterals i internacionals per 
promoure la participació d'experts 
externs i soscavar l'evolució dels co-
neixements tècnics endògens. En nom 
de l'ajut i la cooperació, aquests orga-

nismes han fomentat sovint conceptes 
externs que han destruït sistemes d'or-
denació locals. El paper dels organis-
mes de les Nacions Unides, inclosos el 
PNUD i el Banc Mundial, ha estat par-
ticularment nociu i desastrós en im-
plantar experts estrangers nocius en el 
Sud. Ens comprometem a oposar-nos 
a tots els esforços externs per soscavar 
els coneixements tècnics locals i la 
capacitat d'autorespecte i d'autosufi-
ciència de les comunitats locals, i 
denunciem la cínica invocació i super-
imposició del terme "bioregió" per 
entitats mundials. Les bioregions són 
llocs definits naturalment en els quals 
les societats lliures responen a la crea-
tivitat de la natura. 

6. 
Ens comprometem a promoure la inte-
gritat de l'equilibri entre la salut dels 
individus i les comunitats humanes i la 
salut dels diversos ecosistemes locals, 
regionals i mundials. 

L'atorgament de prioritat a aquest 
equilibri entre la gent i el seu entorn 
suscitarà activitats econòmiques i 
comercials que no destrueixin el medi 
natural, que no creïn residus impossi-
bles de manejar i que tampoc destruei-
xin el potencial humà. 

7. 
Ens comprometem a garantir la partici-
pació cabal i igualitària de les dones 
en tots els nivells de presa de decisi-
ons sobre qualsevol política que afecti 
el medi ambient i el desenvolupament, 
inclòs el procés de la CNUMAD. 

Reconeixem la contribució de les 
dones a l'estratègia mundial per ai medi 
ambient i al desenvolupament i ordena-
ció ambiental locals, i recolzem plena-
ment el Programa d'Acció de la Dona del 
Congrés Mundial de la Dona i el Medi 
Ambient: Col·laboradores en la Vida, que 
queden incorporades per referència a 
aquest Programa Ya Wananchi. 



Ambdues reunions asseguraren l'a-
portació substantiva de les dones al 
procés preparatori de la CNUMAD. 
L'Assemblea Mundial es va centrar en 
la relació d'èxits aconseguits per do-
nes en les esferes de la conservació de 
la natura, l'ordenació dels recursos na-
turals i els moviments pel medi am-
bient i el desenvolupament. Es va des-
tacar la forma en què les dones poden 
potenciar-se a si mateixes i quina pot 
ser la seva actitud per fer front a la 
crisi ecològica vinculada a la crisi del 
desenvolupament. Formulat des de la 
perspectiva de diverses experiències i 
coneixements de les dones, el Progra-
ma 21 de la Dona abarca una àmplia 
gamma de qüestions socials, ecològi-
ques, polítiques i culturals. En bona 
mesura és de naturalesa i abast anà-
legs als del present document. 

Entre molts importants punts d'acti-
vitat, el Programa inclou la condemna 
del militarisme i, en particular, de les 
armes nuclears, químiques i biològi-
ques. S'insisteix en la necessitat de rea-
litzar talls immediats en les despeses 
militars i de prohibir immediatament els 
assaigs nuclears, a més a més de reduir 
gradualment la producció i l'ús d'ener-
gia nucleoelèctrica. Com a alternativa, 
el Programa 21 reflecteix el suport de la 
dona al desenvolupament de fonts d'e-
nergia ambientalment innòcues. 

Hi ha una ferma declaració en la 
qual s'exigeix la cancel·lació o la 
reducció del deute i es fa una crida a 
establir una relació d'intercanvi justa. 
A vàries disposicions específiques s'a-
borden les condicions de vida de les 
dones, la pobresa, els drets a la terra i 
a la seguretat alimentària, així com 
l'accés de les dones al crèdit i al dret a 
l'habitatge. 

També s'insisteix en la salut de les 
dones i els nens, la salut del medi am-
bient i les connexions entre ambdues 
coses. Les dones rebutgen una simple 
equació entre l'explosió demogràfica i 

la crisi ambiental i exigeixen el control 
dels seus propis cossos. 

Entre altres tractats, cal esmentar 
concretament una crida a la regulació 
popular directa de la investigació i del 
desenvolupament de biotecnologies. 
També s'aborda el context més ampli 
dels valors ètics en la ciència i la 
necessitat de desenvolupar tecnologies 
adequades per a la dona en la seva 
relació amb el medi ambient. 

Les dones es comprometen a tre-
ballar per l'adopció i millora d'un Codi 
de Conducta Ambiental per part del 
sector empresarial, la indústria i els 

governs i destaquen com un dels seus 
instruments polítics el poder de la 
dona com a consumidora i el poder 
de l'educació i la informació. 

L'afinitat de posicions no és l'única 
raó que aquesta conferència doni 
suport al Programa 21 de la Dona i les 
conclusions i recomanacions de l'As-
semblea Mundial de la Dona i el Medi 
Ambient: Col·laboradores en la Vida. 
La transformació de les realitats actu-
als, els projectes per rehabilitar i rege-
nerar els nostres espais bioregionals, 
no passarien de ser una fita desitjable 



però utòpica si no féssim servir el 
poder de la solidaritat, mare de totes 
les transformacions. Com a comunitat 
de moviments de ciutadans no acon-
seguirem arribar a les nostres metes i 
somnis si no cooperem, ens ajudem i 
ens donem suport mútuament. 

8. 
Ens comprometem a adoptar estils de 
vida simples, sostenibles i no usurpa-
dors, i a educar el públic en general 
sobre la seva importància i sobre el 
valor de les cultures tradicionals. 

A principis del present segle, Ma-
hatma Gandhi afirmà que en aquest 
món hi ha el suficient per satisfer les 
necessitats de tots però no per satisfer 
la seva cobdícia. Aquesta afirmació és 
avui dia més certa que mai. Perquè el 
desenvolupament econòmic sigui eco-
lògicament sostenible, ha de tenir el 
seu punt de partida i la seva fi en les 
necessitats humanes, però reconeixent 
que les necessitats humanes són iguals 
que les necessitats de les altres espè-
cies, ja que depenem els uns dels 
altres. Ha de considerar-se amb pru-
dència la idea que alguna cosa és indi-
cadora de les necessitats humanes pel 
fet que es pugui vendre en el mercat. 

L'educació pública, així com la 
recuperació dels coneixements ecolò-
gics pels pobles que han perdut la 
seva forma tradicional de comprendre 

la natura, són esferes en les quals es 
posaran a prova els moviments en 
favor del medi ambient i el desenvolu-
pament i els moviments de consumi-
dors. Aquests moviments han de sensi-
bilitzar el públic, no sols sobre els 
productes innocus i eficaços en funció 
del cost que es troben en el mercat, 
sinó també sobre la forma de cuidar el 
medi ambient i de compartir estils de 
vida. El creixement pel creixement és 
la ideologia de la cèl·lula cancerosa, 
que ni necessitem ni ens afavoreix. 

9. 
Ens comprometem a reconstruir les 
nostres ciutats en equilibri amb la na-
tura. Donem suport a la modificació 
del disseny i la reconstrucció de la 
seva infraestructura física, amb espe-
cial insistència en la creació de centres 
urbans compactes servits per sistemes 
de transport eficients en l'ús d'energia. 
Donem suport a la restauració dels 
elements naturals en les nostres ciutats 
i a prop d'elles per garantir la seva 
integritat i refrescar el nostres esperits. 

10. 
Ens comprometem a adoptar un enfo-
cament vertaderament interdisciplinari 
que s'utilitzi per reflectir la realitat i la 
complexitat de la vida, de manera que 
no inclogui únicament els científics, 
els agents d'extensió i altres persones 
dedicades a les esferes biològiques i 
geofísiques dels coneixements hu-
mans, sinó també els experts i espe-
cialistes en història cultural, costums 
populars indígenes, ètica ambiental, 
ciència política i costums socials vitals 
per al manteniment de tota la vida d'a-
quest planeta com a ecosistema total i 
interdependent. 

Entre els objectius d'aquest sistema 
de vigilància i d'estudi mundial i bio-
regional de la diversitat biològica i cul-
tural ha de figurar la fita pràctica 
d'aclarir els valors necessaris per pro-



moure un enfocament vertaderament 
sostenible i equitatiu del desenvolupa-
ment i nous sistemes econòmics que 
siguin justos i tinguin present tant els 
drets dels pobles com la qualitat 
ambiental. 

En el marc organitzatiu d'aquest 
sistema han d'existir canals per a la 
solució de conflictes que reconeguin 
que aquests són conseqüència neces-
sària de la coordinació de distints sis-
temes de coneixements i/o de les ini-
ciatives de canvi. 

Mesures específiques: 
• Desenvolupar més les noves estruc-

tures cooperatives i de recolzament 
per a la presa de decisions, en les 
quals la defensa dels beneficis mu-
tus substitueixi la negociació compe-
titiva entre contraris i es consideri el 
conjunt de les dades disponibles i 
no sols el punt de vista dominant. 

• Investigar i informar sobre la degra-
dació de les universitats i els instituts 
d'investigació, que condueix a l'en-
cadenament dels joves als paràme-
tres del poder establert, mentre que 
la invenció social i les noves tendèn-
cies de vida cooperativa es conver-
teixen en un luxe dels pròspers ciu-
tadans del Nord. 

11. 
Ens comprometem a fomentar un co-
merç alternatiu. Hem d'estudiar siste-
mes de comerç alternatiu que abando-
nin els actuals sistemes de comerç 
convencional entre governs o empre-
ses i que estableixin un comerç de 
béns bàsics i essencials, basat en la 
comunitat, entre cooperatives, consu-
midors i persones. Com a exemple 
d'aquest tipus de comerç, cal esmentar 
els vincles directes entre cooperatives 
de productors i consumidors japone-
sos, en els quals participen més de 20 
milions de persones, o el comerç in-
ternacional popular de plàtans i sucre 

procedent de Filipines i destinats als 
consumidors japonesos. 

12. 
Ens comprometem políticament a lluitar 
per potenciar els pobles marginalitzats 
socialment i ecològica —els pobres, els 
colonitzats, els pobles indígenes, els 
pescadors tradicionals i les poblacions 
nòmades— per mantenir les seves for-
mes de vida basades en la subsistència. 

Els grups dominants han utilitzat 
tot sovint la seva preponderància eco-
nòmica i el seu poder tecnològic per 
apropiar-se de la base de recursos 
naturals i de l'hàbitat dels pobles mar-
ginalitzats. Això ha conduït al major 
empobriment d'aquest pobles i al seu 
brutal sotmetiment. La justícia social 
exigeix que es permeti a aquests po-
bles controlar de nou la base de recur-
sos i utilitzar la seva tradicional pru-
dència ecològica per administrar-los i 
emprar-los de manera sostenible per a 
la seva supervivència i creixement. 

En desenvolupar formes de vida 
sostenibles hem de recaptar l'orienta-
ció i el lideratge dels pobles indígenes 
aborígens del món. Ells són els am-
bientalistes originals que han mantin-
gut les seves formes de vida durant 
generacions. 

Els pobles indígenes aborígens del 
món foren dessignats custodis de la seva 
terra amb subjecció al deure de mante-



nir l'equilibri del medi i el ritme de la 
terra i a mútues obligacions espirituals. 
Però tot això va acabar quan el co-
lonialisme i el genocidi dels seus pobles 
els va desposseir de les seves terres. 

Els aborígens australians diuen que 
estaven allí en la primera aurora, quan 
totes les lleis de la terra els hi foren 
entregades pels seus esperits ancen-
trals en el pretèrit Temps de la Son, és 
a dir, el moment de la creació. 

La llei diu: 
"amos de la terra 

2) La terra és el nostre amo 

3) Hem d'obeir la llei 
la llei de la terra 

Mesures específiques: 
• Establir un programa cada cop més 

ampli per donar suport a la lluita de 
totes les minories ètniques en perill 
del planeta, entre les quals cal citar, 
com a exemples tràgics, els Yano-
mani del Brasil i els Huaorani de 
l'Equador. Preparació d'un Llibre 
Verd sobre la injustícia social pla-
netària (mapes, diagrames, dades 
bàsiques) amb l'objectiu de preparar 
una campanya internacional. Aquest 
projecte pot anar acompanyat de la 
història real de 500 anys de presèn-
cia de l'home blanc a les Amèriques. 

• Recaptar estudis i informes sobre els 
problemes plantejats per la nova 
situació a Europa central i oriental i 
la tragèdia sòcioambiental a Amèrica 
Central, després de més de deu anys 
de "guerra civil". 

13. 
Ens comprometem a emprendre un 
important programa per sensibilitzar 
els pobles de tot el món sobre la 
importància de la pluralitat cultural i el 
respecte a les pautes tradicionals d'ús 
dels recursos i els estils de vida dels 
diversos pobles. 

La diversitat cultural del món és 
conseqüència directa de la seva extra-

ordinària diversitat ecològica. Cada 
societat ha desenvolupat la seva prò-
pia visió del món, pautes d'interac-
cions de l'ésser humà i la natura, com 
a conducta social adaptada a una vida 
en harmonia amb el seu medi. Les cul-
tures tradicionals del món tenien una 
immensa saviesa ecològica. La sosteni-
bilitat de la civilització humana depèn 
del manteniment i el respecte mutu a 
aquesta pluralitat cultural. La societat 
moderna, arrogant pel seu poder tec-
nològic, ha denigrat tot sovint les cul-
tures tradicionals i és culpable d'una 
forma de domini cultural que ha des-
truït el medi físic i els processos 
socials endògens. 

La recerca de la identitat cultural 
perduda està produint grans transtorns 
socials i polítics i ha sembrat profun-
dament l'odi entre les comunitats. Pels 
grups de ciutadans que tracten de 
crear un món just i sostenible, la pro-
moció del respecte mundial a la diver-
sitat cultural és una qüestió prioritària. 

Mesures específiques: 
• Treballar per la continuada i crei-

xent protecció dels béns culturals, 
els monuments, les obres d'art, etc., 
com a elements importants que són 
de les nostres "arrels". Preparar un 
programa d'Educació Verda popular 
en el qual participin institucions so-
cials clau com els sindicats, els cen-
tres d'investigació científica i les as-
sociacions de nivell bàsic (veïns, 
dones, joves, consumidors, etc.), in-
closa la publicació de manuals d'en-
senyament titulats "Com..." centrats 
en l'ecologia social (una explicació 
de com funciona la societat moder-
na i de com es pot transformar). 

En la continuació: 
i 3a part: "Crida als governs. 
Crida al sector privat" 



RECONSTRUIR UNA 
TRADICIÓN. 

Las artistas en el mundo 
occidental. 

Bea Porqueras. 

Colección Cuadernos Inacabados. 
Ed. horas y HORAS. Madrid, 1994 
140 pàgines. 
Il·lustració de la coberta: Judy 
Chicago. The Dinner Party (1974-
1979), fragment: Plat dedicat a 
Virgínia Woolf. 

L'Eva m'ha regalat aquest llibre per al 
meu aniversari, he fet quaranta-tres 
anys, i m'ha agradat. A la quarta pàgi-
na hi ha una nota que diu: "no és per-
mesa la reproducció total o parcial d'a-
quest llibre(...) sense el permís previ i 
per escrit de les titulars del copirraïf. 
Aquesta norma me l'he saltada. 

Quan anava a escola, i després 
també, em preguntava si és que no hi 
havia dones pintores ja que als llibres 
només es parlava d'homes i, fins fa 
ben poc, no he aconseguit donar-me 
una resposta. Aquest llibre, com diu a 
la presentació la seva autora, Bea 
Porqueras, "tractarà sobre les artistes 
que en el passat van crear obres que 
avui, gràcies als estudis feministes, 
hem recuperat". 

A la introducció escriu sobre l'an-
drocentrisme i el sexisme de la següent 
manera: "el pensament feminista ha 
denominat androcentrisme a la visió 
del món que es basa només en l'expe-
riència dels homes i la universalitza 
emmascarant d'aquesta manera l'expe-
riència de les dones i les seves aporta-
cions individuals i col·lectives. Però 
alhora, la Història de l'art va més lluny. 
Sovint desvaloritza, desprecia, ridiculit-
za allò que han fet les dones i atribueix 
trets femenins a les obres fetes per 



homes que valora de segona categoria. 
Quan passa això, l'androcentrisme està 
sent reforçat pel sexisme". 

Es plantejà una revisió del que 
s'entén per art i artesania, ja que "per-
metrà treure de l'anonimat a milers de 
dones i d'homes que en el passat —i 
en el present— han treballat en bran-
ques de la creativitat humana que 
s'han valorat com a inferiors sense cap 
més criteri, sovint, que el prejudici 
social, racial o sexual". 

Considera que quan es parla d'una 
artista el protagonisme se l'emporten 
els homes que ha tingut al seu voltant 
"si l'artista ha estat l'ombra d'un home, 
si el que ha estat realment important 
en la seva vida és haver estat la filla de 
o l'amant de, també la seva obra haurà 
estat l'ombra, el reflex —pàl·lid re-
flex—, de l'obra del veritable creador i 
protagonista, bé sigui el pare, el marit, 
l'amant o el mestre. D'aquesta forma, 
la Història de l'art segueix sent la 
història dels artistes; en ella, les artistes 
són deixebles, imitadores, comparses... 
no s'influeixen unes a les altres, no 
creen escola, no disposen d'autoritat, 
ni es projecten cap al futur per servir 
de model a altres dones". 

A l'hora de valorar una obra artísti-
ca s'han creat uns estereotips en fun-
ció del gènere; així, quan es tracta 
d'una dona artista "s'acostumen a fer 
servir adjectius com suau, emotiu, gra-
ciós, fàcil, etc., adjectius que rarament 
s'apliquen a l'obra genial". "Pinzellada 
amb força, temes majors, colors serio-
sos, rigor en la composició i execució 
cuidada, serien, doncs, característiques 
de l'art cultivat pels homes. No aparei-
xen mai aquestes valoracions quan es 
parla de l'obra d'una dona o si aparei-
xen és per corroborar el dictamen que 
la dona que és un geni és, en realitat, 
un home. Mentre el fet biològic — 
casual— de ser home i el gènere mas-
culí —construcció social que en cada 
època s'ha associat a aquest fet— 

siguin valorats com a superiors, el ser 
dona i el fet femení seguiran signifi-
cant, com signifiquen ara, inferior". 

S'associa obra anònima a masculí', 
però qui i què ens ho assegura? "La 
disciplina història de l'art s'ha construït 
a base de negar a les dones com a cre-
adores i de definir la seva producció 
com a no-art. D'aquesta manera s'ha 
definit l'artista com a home i l'art com 
a producte de la creativitat masculina". 

Si d'alguna dona s'ha dit que era 
artista se l'ha considerava com una 
excepció. "L'excepcionalitat d'aquestes 
artistes no consisteix en ser dona i te-
nir talent sinó que es troba en haver 
saltat per sobre de les limitacions le-
gals, econòmiques i psicològiques que 
se'ls imposaven, haver esquivat els 
obstacles o, fins i tot, en alguns casos, 
haver-se'n aprofitat". 

"L'ideal de les esferes separades és 
una peça clau de la ideologia burgesa. 
Aquesta ideologia, que es va anar im-
posant durant el segle XIX, prescriu 
per a les dones el paper exclusiu d'es-
poses i mares, a pesar que . Ia realitat 
social de la major part d'elles —obre-
res, pageses, treballadores domèsti-
ques, artesanes, etc.— fos radicalment 
diferent". Aquesta reflexió, a part de 
donar-me dades sobre els temes que 
fa servir la dona en la pintura moder-
na, m'ofereix prou pistes per entendre 
coses de la situació actual. 

El llibre va acompanyat de vint-i-tres 
il·lustracions i d'una bona bibliografia. 

àngels. 



CONVERSA AMB TOMÀS R. VILLASANTE 
Joan-Ramon Gordo i Montraveta 

Poques vegades en una entrevista hem concretat tant sobre qüestions de metodologia. I 
ho hem fet amb una persona que té molt present que no s'ha de perdre el contacte diari 
amb la realitat quotidiana, ans al contrari, és precisament aquesta vivència íntima i 
personal la que pot permetre realitzar una anàlisi concreta, i alhora conceptual, de com 
entendre els moviments socials, la necessitat de la seva regeneració i la seva praxi. 

Amb Tomàs R. Villasante, amb motiu del seu pas per Barcelona aquest desembre 
passat, on va venir a fer un curs intensiu als companys i companyes de l'Escola d'Estudis 
Polítics Randa, hem parlat del seu treball, de les seves investigacions i de la seva 
trajectòria personal. Tot un personatge. 

— Qui és Tomàs R. Villasante? 
—Tinc 50 anys. Vaig néixer a 

Galícia i em vaig criar a Santiago de 
Compostel·la, on vaig fer els meus pri-
mers estudis. A la dècada dels moguts 
anys 60 vaig estar a força ciutats 
espanyoles (Santander, Salamanca, 
Madrid...) i pel 1968 em trobava a cen-
treeuropa... Finalment, vaig acabar 
fent això que és conegut com a cièn-
cies polítiques i sociologia, que és on 
acabem molts dels rebotats de totes 
aquestes mogudes. 

Inicialment vaig militar en movi-
ments cristians de base, com gairebé 
tothom que es movia aleshores. A 
Madrid vaig estar relativament poc 
temps a la universitat. De seguida vaig 

orientar la meva activitat social vers els 
barris obrers de la perifèria d'aquesta 
ciutat. Carabanchel, Leganés... són 
nuclis urbans en els quals, en aquells 
anys, vaig treballar-hi intensament. 

— Políticament, on et situaves 
aleshores? 

—Vaig militar amb els Felipes i, 
més tard, al Partit del Treball (PT), 
ocupant diversos llocs de responsabili-
tat, principalment pel que fa a treballs 
socials. 

En aquells moments, el que em 
semblava més interessant, de cara la 
meva militància als barris, era el fet 
que com més s'aprenia era practicant. 
I això coincidia amb alguna de les teo-
ries que nosaltres interpretàvem del 

In very few interviews we have specified so much on questions of methodology. And this 
with a person who is very much aware of the fact that we must never lose contact with 
every-day reality rather the other way round: it is just this very intimate and personal 
experience which allows us to carry out a specific and at the same time conceptual 
analysis of how to understand the social movements, the need for their regeneration and 
their continued praxis. 

On occasion of his short stay in Barcelona last December, when he gave a crash 
course to some of our companions at Escola d'Estudis Politics Randa, we have talked with 
Tomas R. Villasante on his workl his investigations and his personal evolution. Youlll 
agree he is quite a personnality. 

Malofte en intervjuo ni konkretigis tiom pri metodologio. Kaj tio okazis kur homo kiu 
bone scias ke oni ne devas preteratenti la ĉiutagan realon, sed male, ĝuste tiu intima kaj 
persona travivafo faciligas la realigon de konkreta kaj samtempeprikoncepta analizo 
kiel kompreni la sociajn inovadojn la bezonorpri ĝia regenero kaj ĝia praktiko. 

Kun Tomas R. Villasante, okaze de lia vizito al Barcelonopasintan decembror, kie li 
venis gvidi intensan kurson algekolegoj de la Lernejo Randa Politikaj Studoj, niparolis 
pri lia verko, pri liaj esploroj kajpri lia persona travivado. Vera gravulo. 



Mao que trenca amb el Partit Comu-
nista de Shangai i se'n va a aprendre 
dels moviments camperols... 

Aquella lectura que fèiem m'inte-
ressava i, d'alguna manera, coincidia 
amb les experiències que estàvem fent 
en alguns barris de Madrid. Va ser per 
aquí que jo em vaig relacionar en 
aquella època amb el Partit del Tre-
ball. Tanmateix, aquest va evolucionar 
cap a una visió cada cop més dogmà-
tica, fins que va petar. I ens vam disol-
dre. De fet, que jo sàpiga, hem estat 
l'únic partit que s'ha autodisolt. La 
veritat és que, en la nova època que 
significava el postfranquisme, anàvem 
molt despistats i el que abans era una 
maquinària amb una certa incidència 
es va transformar en una cosa total-
ment obsoleta i fora de lloc. 

D'aquesta desfeta, alguns varen 
pujar al carro dels socialistes, d'altres 
van marxar cap a casa i d'altres engan-
xaren amb els moviments socials. 

— Quin va ser el teu cas? 
—Va ser una barreja. Per una ban-

da, era dels qui opinaven que calia 
anar als moviments socials, teoritzant 
fins i tot aquest procés, i d'aquí varen 
sorgir alguns llibres; per una altra, sen-
se abandonar els moviments socials, 
em vaig retirar a repensar-los, concre-
tant la meva presència en els movi-
ments neorurals. Si fins el 1981 vaig es-
tar en els moviments socials de Madrid 
capital, a partir d'aquell any fins a l'ac-
tualitat estic en els moviments socials 
de la perifèria rural: la Sierra de Madrid. 

— Explica aquest procés... 
—Amb la transició, que a molts de 

nosaltres no ens va convèncer com va 
anar, vàrem pensar que calia tornar a 
pensar les coses, la qual cosa significa-
va agafar-se un temps de reflexió força 
llarg (generacionalment més llarg) i 
prendre contacte amb nous movi-
ments socials, com ara el moviment 
ecologista. Fruit d'aquesta relació amb 
aquest moviment,vam decidir a nivell 

familiar de viure al camp, en un poble 
de mil habitants, construint una casa el 
més autosuficient possible. És el lloc 
on visc actualment. 

— Això correspon a una voluntat 
d'implicació en el lloc ones viu. 

—Des de bon començament, el 
que tenia força clar era que calia parti-
cipar i impulsar moviments socials en 
el nou lloc on vivíem. Actualment por-
tem una dinàmica de lluita social força 
intensa, que abarca cinc municipis i 
que es coneixen com a Sierra Oeste 
de Madrid. És una regió força deixada 
de la mà de Déu, però estem aconse-
guint, amb la nostra lluita i les nostres 
propostes, que poc a poc ho deixi de 
ser, ja que hem generat un moviment 
social liderat principalment per la 
nova generació de joves. Hem aconse-
guit fer el canvi generacional. 

Aquest fet m'ha permès alliberar-
me de la realitat concreta i poder viat-
jar més arreu de l'estat i a nivell inter-
nacional, principalment a l'Amèrica 
del Sud. 

— Explica-ho una mica detingu-
dament... 

— A finals dels anys vuitanta, pro-
fessionalment parlant, coincideixen 
dues coses: una és que un col·lectiu 
de sociòlegs, arquitectes, economis-
tes... tenim l'encàrrec de fer un macro-
estudi sobre una lluita social que havia 
ocorregut a Madrid a començaments 
dels anys vuitanta, amb motiu de la 
remodelació de 28 barris populars. 
Lluita que va ser protagonitzada per 
les associacions de veïns i, de fet, va 
ser la darrera gran lluita protagonitza-
da per aquests col·lectius socials. 
Fitxa't: en sis o set anys es va aconse-
guir construir uns quaranta mil habitat-
ges pel sistema d'autogestió. 

Les associacions de veïns eren les 
que portaven la iniciativa, fins i tot 
nomenaven els arquitectes i l'equip 
tècnic; el Ministeri posava els diners, 
feia també les expropiacions del sòl; i 



els usuaris, a través d'assemblees i de 
comissions sorgides d'aquestes assem-
blees, intervenien, juntament amb els 
tècnics, en el disseny dels seus habitat-
ges, en el sistema de finançament... 

Va ser una experiència tan impor-
tant i interessant per la seva base par-
ticipativa i popular que darrerament 
s'ha presentat, per iniciativa del Minis-
teri, a la cimera Habitat II, celebrada 
últimament a Istanbul, com a exemple 
de ciutat sostenible. 

— Tan reeixida va ser l'experiència? 

— Malgrat tot, el nostre informe va 
ser força crític, ja que hi havia aspec-

tes que no es van desenvolupar per 
culpa de la conjuntura política i eco-
nòmica concreta. Per altra banda, es 
podia haver avançat per generar un 
moviment cooperativista d'habitatges 
molt important amb base popular i no 
amb privatització del sòl, i això no es 
va aconseguir. Es podia haver utilitzat 
aquesta experiència per proposar una 
llei d'habitatge a nivell general a tot 
l'estat. Com un altre element crític, 
s'ha de dir que, en alguns casos, els 
tècnics i els dirigents es van acabar 
convertint en una mena de tecnòcrates 
i buròcrates. Aquest fet va suposar que 



els processos en els diferents barris no 
s'acabessin de la mateixa manera. 

— Qui liderava políticament 
aquest moviment? 

Com a partit, cap. Tanmateix hi ha-
via força líders d'un ampli espectre d'es-
querres, però líders una mica al marge 
de l'ortodòxia dels aparells dels partits. 

— I com va acabar tot plegat? 
Al final del procés, cap allà l'any 

1987, els moviments moren una mica 
d'èxit. M'explicaré: s'havien aconseguit 
tantes coses que la gent es reclou en 
les seves cases i no es va saber conti-
nuar amb el moviment social. Va ser 
aleshores que ens encarreguen aquest 
estudi en forma de balanç, adoptant 
un mètode de treball que més tard ens 
ha servit per treballar a Amèrica Llati-
na i, actualment, a municipis de l'estat 
espanyol. 

— De quin mètode es tracta? 
—Fins aleshores els moviments so-

cials s'analitzaven pels objectius que 
tenien i pels segments socials de què 
estaven composats, però ningú no es 
plantejava l'anàlisi dels moviments 
socials per dins. 

El que nosaltres vàrem veure en 
l'anàlisi d'aquests 28 barris de Madrid, 
era que tots pertanyien pràcticament 
als mateixos estrats socials i de classe i 
amb les mateixes finalitats, i tanmateix 
els resultats van ser força diferents. 

Hi havia elements interns d'autoor-
ganització, el que nosaltres en diem 
xarxes de convivència en els barris, 
que eren molt importants per veure 
com arrencava un moviment social, i 
conjunts d'acció més populistes, més 
gestionistes, més tecnocràtics, més ciu-
tadanistes, més de generar consciència 
ciutadana i social, però des de dins, de 
com es relacionava un líder amb la 
base, de com es gestionaven les as-
semblees, de com es nomenaven les 
comissions... El que en els anys 70 
vèiem com a intuïcions, ho vam poder 
constatar en aquest estudi. En aquest 

sentit, vam formular tota una teoritza-
ció sobre xarxes socials i conjunts d'ac-
ció que ens va semblar que era útil. 

Després hi va haver una perllonga-
ció d'aquest estudi, que va ser sobre el 
cooperativisme d'habitatge, i allí vam 
formular com havia de ser el tipus de 
cooperativisme d'habitatge alternatiu. 
Vam tenir força discussions amb diver-
ses cooperatives d'habitatge, com per 
exemple la SGV, anunciant-los el fra-
càs al qual estaven abocats pel model 
que estaven aplicant. No obstant això, 
crec que hem influït, en certa manera, 
en altres sistemes de cooperativisme 
d'habitatge més petit, més participatiu 
i autogestionari, i que en alguns casos 
s'estan duent a terme en algunes ciu-
tats de l'estat, com per exemple alguns 
dels models de cooperatives de gestió 
de lloguer per a joves que actualment 
existeixen a Madrid. 

— Quin va ser el procés pel qual 
vau arribar a aquestes conclusions? 

—A banda de formular els meca-
nismes de xarxes i conjunts d'acció, 
vàrem adoptar altres mecanismes, com 
considerar que els resultats darrers de 
la investigació no fossin nostres (de 
l'equip multidisciplinar), sinó que els 
contrastéssim amb els propis actors 
socials implicats. Vam fer un primer 
esborrany de conclusions i el vam dis-
cutir amb els autèntics protagonistes 
del procés, amb els propis veïns, usua-
ris i gestors. 

— I entra en escena Amèrica 
Llatina... 

—Sí, alhora que ens adonàvem 
que aquest mètode era molt interes-
sant, ens sorgeix la possibilitat de fer 
aquest tipus d'investigacions a l'Amè-
rica del Sud, mitjançant una proposta 
d'investigació comparada entre els 
moviments socials de Caracas i Bogo-
tà, proposta que uns alumnes meus 
van fer. Em van demanar que fes la 
metodologia marc, la vam presentar i 
la Comissió Interministerial de Ciència 



i Tecnologia ens va donar els diners 
per desenvolupar-la. 

— I com va anar? 

—Força bé, tant que ens vam ani-
mar a presentar d'altres propostes, 
algunes de les quals es van aprovar, 
com les que relacionaven Buenos Ai-
res i San Salvador de Bahia amb Lima 
i Santiago de Xile, amb la qual cosa 
vam acabar formant una coordinació 
de quatre universitats espanyoles, sis 
centres d'investigació llatinoamericans 
i sis ONG de treball en barris en les 
mateixes ciutats. 

— Com es van concretar aquestes 
investigacions? 

—Va ser l'estudi de quatre movi-
ments socials de barri en cadascuna 
de les ciutats. Hi havia diferents tipus 
de barris, amb diferents problemàti-
ques. Es va aplicar el mateix mètode: 
analitzant les xarxes de convivència i 
els conjunts d'acció, i debatent les 
conclusions amb els propis interessats 
i actors dels moviments. 

Tanmateix ens adonàvem que con-
tinuaven mancant coses. Calia plante-
jar-se, al començament de tota investi-
gació social, per a qui es fa i per què. 
De fet, en molts dels barris se'ns havia 
fet aquesta pregunta. Tota aquesta 
experiència està desenvolupada i es-
crita en un llibre titulat Las ciudades 
hablan, editat a Caracas. 

— En aquests darrers anys t'has 
concretat una altra vegada a l'estat 
espanyol... 

—És a partir de 1994 que em tru-
quen de Còrdoba i em plantegen el 
problema de què passa amb el movi-
ment veïnal. L'Ajuntament té un bon 
reglament de participació ciutadana, 
però no acaba de funcionar, i els cen-
tres cívics que tenen als diferents bar-
ris de la ciutat no acaben de ser assu-
mits per la participació ciutadana. 

D'aquí arrenca una nova etapa. Jo 
els plantejo que farem una investiga-
ció per saber perquè passa això, però 

que ho farem directament amb els 
implicats. Una investigació que ano-
menarem més tard Investigació Partici-
pativa i Plans Integrals, la qual cosa 
significava fer un pla integral de barri 
de cadascun dels set districtes de 
Córdoba. Demanàvem que l'Ajunta-
ment alliberés dos tècnics de barri per 
cada districte i que cinc voluntaris de 
la federació d'associacions de veïns 
estiguessin disposats a treballar en 
aquests barris amb els tècnics. Aquest 
equip conjunt de set persones havia 
de realitzar un autodiagnòstic de tot 
allò que estava passant i havia d'ela-
borar un pla per rellançar la participa-
ció ciutadana de cadascun dels distric-
tes. Això es va reforçar amb un equip 
format per sociòlegs, tècnics, directius 
de les associacions de veïns i jo 
mateix. És en aquest context que vam 
dissenyar aquesta metodologia d'in-
vestigació participativa. 

— Com va funcionar? 
—Hi va haver quatre districtes on 

no va quallar el procés. Alguns tècnics 
i dirigents veïnals van veure que 
aquesta metodologia provocava "ex-
cessivament" la participació i feia que 
es despengessin del protés. Tanma-
teix, els altres tres segueixen endavant 
i crec que han aconseguit força èxits. 
Aquest és un exemple de com consi-
dero que es pot treballar. 

— A quines conclusions us ha por-
tat l'aplicació d'aquestes metodologies? 

—Després de reflexionar-hi molt i 
de comparar-ho amb d'altres de sem-
blants que també s'estan duent a ter-
me en altres llocs, creiem que els mo-
viments socials, per tal de renovar-se, 
haurien d'adoptar aquestes metodolo-
gies internament, i els municipis, si 
volen demostrar que estan per la 
democràcia participativa, o utilitzen 
aquest tipus de metodologies (plans 
integrals, plans comunitaris, investiga-
ció participativa...) o no són creïbles 
les declaracions públiques que fan. 
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— Pel que dius, teniu desenvolupada 
i sistematitzada aquesta metodologia. 

—Bé, la tenim teoritzada fins a on 
som capaços de fer-ho. Hi ha força 
material publicat. També actualment 
estem realitzant un curs a la Universi-
tat Complutense de Madrid, amb títol 
propi d'especialista d'investigació par-
ticipativa i gestió local. 

Inicialment des d'una ONG, la Red 
Cims, i actualment des de la universi-
tat, oferim als municipis treballs d'in-
vestigació amb aquestes metodologies, 
implicant els alumnes que estan realit-
zant l'especialitat i els moviments 
socials locals, conduïts per membres 
experimentats del nostre equip. 

— Porteu a terme algun tipus 
d'iniciativa que potenciï aquestes 
metodologies? 

—A nivell de l'estat, des de la Red 
Cims organitzarem properament unes 
jornades sobre investigació participati-
va, amb les diferents metodologies de 
què estem parlant, i el proper mes de 
juny coordino a Colòmbia una de les 
meses del Congrés Mundial d'Investi-
gació Participativa. Es tracta d'un movi-
ment de vint anys de vida, que a nivell 
mundial està revolucionant les ciències 
socials. És un tipus d'investigació que, 
malgrat estar arreu del món, especial-
ment ha estat eficient i té una presència 
important en els països d'Amèrica 
Llatina, Austràlia i en alguns d'africans. 

Nosaltres recollim una tradició de 
Gramsci, de la construcció de l'hege-
monia, de la filosofia de la praxi, i 
també una tradició centreeuropea, i 
sobretot francesa, del que s'ha vingut 
anomenant la socioanàlisi o anàlisi ins-
titucional, per comparació amb la psi-
coanàlisi, però en la societat. Tracta 
d'analitzar les profundes motivacions 
de les xarxes socials. 

Darrerament he realitzat diversos 
cursos de postgrau a una sèrie d'univer-
sitats sud-americanes que m'han convi-
dat i en ells plantejo la necessitat que 

les universitats han de connectar amb 
les alcaldies i fer uns programes con-
junts entre l'alcaldia, la universitat i la 
coordinació dels moviments populars i 
d'ONG per tal de verificar en la pràctica 
elements de participació popular. 

— En concret, fins on heu arribat? 

—Fins al moment, el projecte més 
avançat és el de l'alcaldia, que allí s'a-
nomena "intendencia", de Montevideo. 
Darrerament, hem establert un acord, a 
través del qual l'alcaldia posa uns tre-
balladors socials i Ciències Socials de 
la Universitat de la República posa 
altres investigadors. Actualment estem 
tractant d'incorporar ONG i organismes 
populars dels barris de la ciutat al pro-
cés. L'avantatge de Montevideo radica 
en què és la capital de la república i 
porta des de fa temps una política 
força progressista. Cal esmentar que ja 
s'han celebrat fòrums per barris i el 
segon fòrum de tota la ciutat protago-
nitzat pels moviments socials com a 
mecanismes d'interlocució i de partici-
pació amb la pròpia alcaldia. Aquesta 
metodologia vindria a reforçar aques-
tes experiències. Personalment estic 
molt il·lusionat amb aquest projecte. 

Si a això hi afegim les experiències 
que estem duent a terme a la perifèria 
de Madrid i les de diferents ciutats de 
l'estat espanyol, crec que es podria 
afirmar que hi ha una possibilitat de 
renovació dels mètodes concrets per 
armar la democràcia participativa, no 
únicament amb reglaments, declara-
cions polítiques o reivindicacions so-
cials més o menys puntuals, sinó amb 
alguna cosa més consistent, i que té 
més analitzat quin és el paper del 
moviment social, el dels partits polí-
tics, els dels tècnics... amb crítiques 
molt profundes a cadascun d'ells, és a 
dir, no donant per sentat que perquè 
es tracta de moviments socials tenen la 
raó o perquè sigui tècnic sap molt o 
perquè algú sigui polític tingui tota la 
representació social. Cal qüestionar 



cadascun d'aquests aspectes i acceptar 
que cal fer una construcció nova. 

—Però, aquesta dinàmica pot ser 
realment demolidora... 

—Bé. Tant demolidora com vulgui 
pactar el poder polític amb els movi-
ments socials i amb els tècnics. Fins a 
on ells estiguin disposats a anar, nosal-
tres estem disposats a arribar. De fet, 
tant pel que fa als tècnics, com als po-
ders polítics, com als moviments so-
cials, no sempre es vol arribar el més 
lluny possible. Hi ha diferències fins i 
tot dins de cadascuna d'aquestes parts. 

—Per exemple, com aplicareu 
aquesta metodologia de treball en un 
ajuntament que vulgui tractar i cer-
car propostes en el tema del medi 
ambient? 

—Una primera part tractaria de 
seure en una taula a negociar fins a on 
estan disposats a arribar tant l'ajunta-
ment, com les associacions ecologistes 
i altres associacions que vulguin parti-
cipar, i fins a on tenim temps, disponi-
bilitat i pressupost els investigadors. 
Aquesta primera fase és molt impor-
tant, perquè es tracta de marcar un pla 
de treball. 

La segona fase del procés tracta, 
primerament, d'escoltar la població 
pel que fa a aquests temes. Cal fer un 
ventall d'entrevistes, de reunions de 
grup, de discussió en grup, de pluja 
d'idees... tot tipus de tècniques quali-
tatives amb tots els sectors de la 
població: dones, mestresses de casa, 
traballadors que juguen al dòmino, 
joves que pinten per les parets, estu-
diants, col·lectius ètnics... i fer una 
col·lecció de gent que anirem a entre-
vistar i que li plantejarem, què signifi-
ca per a cadascú aquest tema, com el 
resoldria... Òbviament no es tracta de 
tota la població, però s' que ha de ser 
una mostra de tots els discursos i de 
totes les motivacions possibles, espe-
cialment les més extremes i antagòni-
ques que s'hi poden trobar. 

Amb això, els equips de tècnics i 
de voluntaris analitzaran tot aquest 
material i faran un autodiagnòstic, una 
mena de mapa de les motivacions i de 
les relacions socials que hi ha en 
aquesta localitat. 

És en base a aquesta informació 
que es realitzarà un projecte, agafant 
un tema central sensible (per exemple 
les escombraries, o el tema de la con-
taminació d'un riu...), a partir del qual 
es farà alguna cosa que sigui capaç de 
mobilitzar i de sensibilitzar. És a dir, 
no es tracta d'analitzar el medi am-
bient en general, sinó com ho viu la 
població, a partir de l'autodiagnòstic 
que hem realitzat. 

A partir d'aquí farem tota una pro-
gramació d'activitats, que nosaltres 
anomenem analitzadors construïts. És 
a dir, actes i activitats que construïm 
de manera específica per provocar 
reaccions de participació; per exem-
ple, un treball d'educació ambiental, 
de recollida selectiva de residus, d'e-
ducació domèstica, explicacions públi-
ques, celebracions amb motiu dels 
objectius assolits en la campanya... 
Normalment no som nosaltres els que 
els decidim, sinó que és la pròpia 
col·lectivitat que ho fa. Nosaltres fona-
mentalment ens encarreguem del 
suport tècnic i d'impulsar el projecte. 

—Quins resultats s'han assolit? 
—No sempre han estat bons. De-

pèn de les implicacions i de fins a on 
es vulgui arribar en aquests processos. 
Normalment treballem a escala de 
barri o de districte, en unitats de fins a 
cinquanta mil habitants. 

Hi ha, de fet, un altre repte, el de 
passar d'aquesta escala a tota una ciu-
tat. La veritat és que on tenim més èxit 
és a nivell de barri. 

Creiem que hem d'arribar a nivells 
més grans, però caldria fer un tipus de 
desenvolupament que, a manera de 
pla estratègic de ciutat, fos construït 
des de baix, des dels barris. Aquest 



aspecte l'hem discutit molt a Amèrica 
Llatina, en el sentit de preguntar-nos 
com fer plans estratègics més integrals, 
que neixin més des d'aquesta altra 
concepció de la participació. De fet, hi 
ha algunes ciutats importants de més 
d'un milió d'habitants, com Porto Ale-
gre, Arrecife, Montevideo, que porten 
força avançats aquests sistemes. Per 
exemple, en el cas de Porto Alegre es 
discuteix i es decideix el 12% del pres-
supost municipal en els barris. 

—Aquesta dinàmica pot generar 
un nou tipus de buròcrata, de gestor? 

—En principi no, perquè els que 
discuteixen en el barris són les ONG i 
els moviments amb molt poca estruc-
tura formal, amb molt poca institucio-
nalització, dins d'un procés d'autoor-
ganització permanent. 

—Aquest fenomen dels fòrums 
només es dóna a l'Amèrica del Sud? 

—De fet, el més curiós és que en el 
primer món ha començat a succeir tam-
bé el mateix fenomen. Arran de 
l'Agenda 21 de Rio, s'han plantejat els 
fòrums cívics de nous indicadors per 
mesurar ecològicament i social què és 
la qualitat de vida d'una ciutat. El pri-
mer cas ha estat a la ciutat de Seattle, 
capital de l'estat de Washington, i que 
porta varis indicadors de qualitat de vi-
da alternatius. A Anglaterra i arreu d'Eu-
ropa se n'han anat generant d'altres. 

Aquesta idea dels fòrums cívics 
seria, si es generalitza, molt important, 
perquè permetria fer en certa mesura 
l'expressió de la ciutat que podria con-
nectar amb tota aquesta altra sèrie de 
treballs que nosaltres desenvolupem 
als barris a nivell mitjà. 

—Si no ho tinc mal entès, per a tu 
és fonamental el treball de base. 

—Estic molt orgullós d'aquest tipus 
de treball. Crec que és molt important 
no perdre la relació amb la quotidiani-
tat, amb els problemes concrets, molt 
viscuts en primera persona. Personal-
ment, m'ensenya molt i crec que hi ha 

aquesta altra dimensió més personal i 
vivencial, de menys discursos i menys 
teories i més de sentir i de viure les 
coses. 

Per concretar-ho en una frase, diria 
que una cosa són les coses importants 
i una altra són les que importen. I 
aquestes darreres estan en els ele-
ments de la vida quotidiana, on es viu 
i es treballa, on s'han de fer les coses 
d'una altra manera, és a dir, no esperar 
les grans transformacions sinó estar en 
la transformació d'allò quotidià, en la 
relació amb la parella, en l'àmbit fami-
liar, en els alumnes... Personalment, 
em sembla que és el lloc on es pren 
l'energia que possibilita fer totes 
aquestes altres coses de les que hem 
estat parlant fins ara. 

—No voldria acabar aquesta con-
versa sense comentar les teves refle-
xions sobre el concepte de minoria... 

—Considero que pot haver una 
segona fase en els processos democrà-
tics, que superin una democràcia de 
majoria pel joc de minories creatives. 
En general, allò creatiu no acostuma a 
sorgir de les majories, sinó que surt de 
grups minoritaris, que es troben a gust 
i que són capaços de generar aquests 
conjunts d'acció en la seva dinàmica 
interna i amb la que mantenen amb 
d'altres grups. Personalment, estic 
molt interessat en investigar la manera 
que es produeix aquest fenomen. 

Generalment, s'ha insistit molt amb 
les majories enfront de les dictadures i 
de les minories autoritàries. Però, és 
clar, el problema és que, en rebutjar 
les minories autoritàries, s'acostuma a 
fer-ho també amb tot tipus de mino-
ries i de diferenciacions internes dins 
de la societat. 

Dins del pensament ecologista, un 
dels principis fonamentals és el de 
diversitat i que la força no la fa pas la 
uniformitat i la unitat de tots, sinó que 
és fruit de la complexitat de les difer-
ències internes. Quan fa una estona et 



deia que estudiàvem els moviments 
socials des de dins, de com s'articulen 
des de les diferències internes... esta-
va parlant de com s'articulen les inicia-
tives minoritàries dins d'un moviment 
social i com poden generar creativitat 
dins dels moviments socials. Aquesta 
reflexió em sembla substancial perquè 
el moviment sigui creatiu i emancipa-
dor des de dins, és a dir, des de la 
potència interior i no únicament des 
de reivindicacions externes. Però, a 
més a més, tot aprenent també del 
moviment antipatriarcal, del moviment 
ètnic i dels moviments per a l'allibera-
ment que han estat reivindicant, molts 
d'ells, el dret a la diferència, a ser un 
altre, a tenir una pròpia cultura que no 
coincideix amb l'altra, malgrat que tin-
gui la igualtat de drets i d'oportunitats 
econòmiques, però que vol ser d'una 
altra manera. 

Aquests altres elements també han 
enriquit notablement aquests tipus de 

moviments socials, per la qual cosa 
aquest dret a ser minories entenc que 
és també molt enriquidor per als mo-
viments socials. Pensa que la construc-
ció només de majories pot ser reitera-
tiva, que sempre repeteixi el tipus 
mitjà de ciutadà, de societat, d'aspira-
ció. .. amb la qual cosa no aconseguim 
avançar. Per aconseguir-ho, cal que les 
majories en el seu si permetin un joc 
d'iniciatives socials minoritàries, que 
dinamitzin internament i donin creati-
vitat, per tal que la democràcia pugui 
avançar i no sigui una reiteració. 

Joan-Ramon Gordo i Montraveta 
mon@bcn.servicom.es 
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