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Amb el Via Fora!! 64 ens acomiadàvem tot comunicant-vos que ens
preníem un any sabàtic per plantejar-nos el futur d'aquesta publicació que teniu a les mans.
Un cop transcorregut aquest temps, ens hem posat novament en
contacte per dir-vos que preníem la decisió de continuar aquesta
aventura editorial amb la intenció d'iniciar un procés de reconversió
de la revista de cara a incorporar nous materials als que veníem oferint tot fent-la una mica més àgil i "oxigenada", així com també amb
noves col·laboracions. Tanmateix aquest compromís el volem fer de
manera tranquil·la i progressiva en aquests propers números. Així
doncs, ens donem de termini aquestes properes edicions per poder
incorporar i fer realitat tot un seguit d'il·lusions i d'intencions.
També ara fa un any, a l'editorial d'aquest mateix número 64
fèiem una reflexió sobre els moviments antiglobalització tot preguntant-nos i després de Seattle, què? destacant la necessitat de resoldre
i d'afrontar tot un seguit de reptes que aquest moviment té pendents.
Darrerament hem viscut a Barcelona una etapa més d'aquest procés de resposta progressista mundial i les primeres impressions és
que s'han començat, tanmateix de manera molt possiblement massa
tímida, a incorporar un seguit d'actituds i de resposta positiva al que
fins aleshores era només crítica i actitud antisistema. El fet de realitzar una contracimera amb destacades participacions, la manera que
s'ha anat conduint el procés d'organització amb les connotacions
positives i negatives que tot procés assembleari genera, el mateix fet
de continuar amb el programa previst tot i l'anul·lació dels actes programats per part del Banc Mundial, les veus cada cop més àmplies i
significatives alçades en contra de les accions violentes i gratuïtes tot
aconseguint per primera vegada la no identificació causa/efecte d'aquest moviment amb les respostes violentes... són els primers símptomes d'aquesta consciència que ens porta a tots plegats a pensar
que cal superar la fase de protesta per arribar a la propositiva i passar a la pràctica.

EL CASTELL DE LA PAU
Projecte de reconversió del castell de Sant
Ferran de Figueres en Castell per la Pau.
Nova Centre per a la Innovació Social
Amb l'acabament del servei militar obligatori, la fi de la guerra freda, l'aposta de la
UNESCO i de multitud d'organitzacions d'arreu el món per una Cultura de Pau, s'obre
una nova etapa per repensar la defensa i la lluita per la pau.
Conscients d'aquesta situació una colla d'entitats i persones han elaborat el projecte
de reconversió del Castell de Sant Ferran de Figueres en Castell per la Pau, un projecte a
llarg termini que vol confluir ert un mateix espai una acció de divulgació i educació
popular per la pau, un centre de recerca i d'investigació i un centre de mediació
pacífica de conflictes.
With the end of the obligatory military service, the end of the cold war, the promotion
made by UNESCO and several organizations from all over the world for a Culture of
Peace, a new stage opens up to rethink defense and the fight for peace.
Aware of this situation, a group of entities and many people have elaborated the
reconversion project of Sant Ferran Castle of Figueres to a Castle for Peace, a long-term
project that would gather, in the same place, diffusion and popular education for peace,
an investigation centre and a centre for peaceful mediation of conflicts.
Pro la fino de la deviga militservo, la fino de la malvarma milito, la sindevontigo de
UNESKO kaj de midtaj organizafoj tra la mondo por la Kulturo de Paco, malfermiĝas
nova etapo por repensi la defendon kaj la lukton por la paco.
Konsciaj pri tiu ĉi situacio, aro da asocioj kaj homoj elaboris projekton por reutiligo
de la Kastelo St.Ferran de Figueres je Kastelo por la Paco, projekto longedaŭra kiu celas
kunigi en sama spaco popularan edukon kaj diskonigon por la paco, esplorcentron kaj
centron por paca interveno ĉe konfliktoj.
El 2001 ha fet 30 anys de l'empresonament del primer objector de consciència no violent al servei militar, fa 25
anys que el primer grup d'objectors de
Can Serra fos empresonat al Castell de
Sant Ferran de Figueres i fa 5 anys del
manifest «De Castell militar a Castell
per la Pau» redactat per tres 3 d'aquests primers objectors: Pepe Beúnza, Jesús Viñas i Martí Olivella.
Durant aquests 30 anys l'objecció i
la insubmissió han preparat el terreny
perquè, amb l'aparició de nous factors
geopolítics i tecnològics mundials, la
societat comenci a repensar les formes
tradicionals de defensa armada i de
resolució de conflictes. És aquesta
necessitat tan palesa que enguany la
UNESCO ha inaugurat l'any i la dèca-

da de la Cultura de Pau i arreu del
món van sorgint iniciatives que reforcen aquesta nova cultura amb la creació de museus, exposicions, campanyes, centres de recerca, formació,
prevenció, mediació de conflictes.
En aquest sentit en el nostre país
han sorgit iniciatives que marquen
aquest camí assenyalat: el Parlament
de Catalunya ha creat una ponència
per presentar una Llei de Foment de la
Pau que vol canalitzar el desig popular
d'anar superant la Cultura de la violència i la Fundació per la Pau ha presentat al Parlament la proposta de creació,
sota el seu patronatge, d'un Institut
Català Internacional per la Pau.
Amb l'acabament del servei militar
obligatori, la fi de la guerra freda, l'a-

posta de la UNESCO i de multitud
d'organitzacions d'arreu del món per
una Cultura de Pau, s'obre una nova
etapa per repensar la defensa i la lluita per la pau.
Immers en aquest context durant
els darrers 5 anys un petit equip - primer a l'associació EcoConcern i actualment a Nova, Centre per a la Innovació Social - ha anat desenvolupant
aquest projecte.

Ressenya històrica del
castell
El Castell de Sant Ferran és una gran
fortalesa o ciutadella bastida per ordre
de Ferran IV i d'acord amb els plans
de Juan Martín Cermerio, Enginyer general i director de la Real Acadèmia de
Matemàticas de Barcelona. La construcció s'inicià l'any 1753 en una elevació anomenada «La Muntanyeta»
situada al nord-oest de Figueres, ciutat
de l'Alt Empordà (Girona) que aleshores comptava amb una població d'uns
3-000 habitants, tot i que la pròpia
construcció del castell i els seus usos
conseqüents alterà significativament la
població augmentat el seu pes polític
a la comarca.
Es tractava d'una fortalesa d'extraordinària importància i una de les de
més grans dimensions d'Europa:
3.125m de perímetre exterior mesurat
sobre el parapet, 2.100m de cordó de
muralla i podia arribar a estatjar 10.000
homes. Fou inspirat en les teories de
Vauban amb forma de pentàgon irregular. Entre el camí cobert, dotat de
travessos i espaioses places d'armes, i
la pròpia muralla de la fortalesa s'estén el fossat que amb una superfície
propera a les 15ha dóna espai a les
obres defensives exteriors. Aquestes
obres defensives, conservades intactes
i en la seva totalitat, són un gran hornabec principal i altres dos de menors,
dues contraguàrdies, set rellevins de

mides diferents i cinc galeries de contramina. Les seves dependències
cobertes sumen un total de vuitantanou casamates a més de vuit cisternes
amb una capacitat conjunta de
1.200m 3 . El recinte interior és format
per cinc grans baluards i una plataforma o baluard pla, de menor mida.
Tots aquests elements són units per
sengles panys de muralla en el gruix
dels quals es troben ubicades fins a un
total de noranta-tres casamates d'allotjament i de serveis per a la tropa. Al
nivell del fossat del front Est hi ha les
cavallerisses en una nau capaç d'allotjar 500 places. L'espai intern del recinte és ocupat per nou grans edificis de
dues plantes destinats a l'allotjament
dels comandaments i oficials amb les
seves famílies i a diversos serveis.
Finalment, sota el pati d'armes de
12.000m2 de superfície es troba situada la reserva principal d'aigua potable
de la fortalesa. És el monument de
més grans dimensions de Catalunya i
la major fortalesa amb baluards d'Europa.
El 1766, regnant ja Carles III, fou
inaugurat i lliurat a l'exèrcit. El seu
objectiu era defensar el pas fronterer
amb l'estat francès i compensar la pèrdua de Bellaguarda tot i que el seu
emplaçament fou controvertit per tal
com és dominat per elevacions veïnes
i, per tant, fàcilment vulnerable per
l'artilleria enemiga. Les ressenyes històriques ho demostren: durant la
Guerra Gran el seu governador el
lliurà sense batalla als francesos
(1794), durant la Guerra del Francès
fou ocupat el 1808 fins el 1814 i el
1823 el castell es rendí novament als
Cent Mil Fills de Sant Lluís.
A la fi del segle XIX fou convertit
en penal. Durant la Guerra Civil i a la
seva fi estatjà les obres del Museo del
Prado i hi tingueren lloc les darreres
reunions del govern i el parlament de
la República, recuperant després el

seu ús militar. Fou el 1976 que en
aquest castell s'empresonà el primer
grup d'objectors al servei militar de
Can Serra. I ja a la dècada dels 80 hi
van ser empresonats responsables de
l'intent de cop d'Estat del 23-F, entre
ells el coronel Tejero.
En l'actualitat el Castell de Sant
Ferran és propietat de l'Estat espanyol,
està adscrit al Ministeri de Defensa i
des del juliol de 1997 és obert al públic de manera regular. Tan sols han
estat reservats uns espais concrets i
mínims per a usos castrenses de caràcter social i representatiu, entre els
quals hi ha el despatx del Comandant
militar de Girona.

10 raons per reconvertir el
Castell de Sant Ferran en
un Castell per la Pau
1.- Sensibilització. Nova
oportunitat per reduir les guerres
Finalitzada la guerra freda, els Estats i
les societats s'estan replantejant les
concepcions i estratègies de la defensa
militar i de les amenaces nacionals i
internacionals. Els projectes de professionalització i d'intervenció humanitària dels exèrcits que s'estan portant a
terme en la majoria de països europeus responen a aquests replantejaments. Cal adonar-se de l'oportunitat,
cal crear una opinió pública favorable
que pressioni per acabar amb les guerres com a sistema de dirimir conflictes i avançar cap a una Cultura de
pau.
El Castell podrà oferir al visitant
una exposició permanent que, amb
tota mena de mitjans de comunicació,
doni visió panoràmica de la història
dels conflictes i de les formes de resolució, del personatges i accions clau
de la no violència i la mediació... que
sensibilitzi sobre la importància, la
urgència i les repercussions del canvi
històric a emprendre per a una millora

de les condicions de vida de la humanitat.
2.- Informació. Garantir una bona
informació per sortir de la
impotència
La informació està passant a ser l'arma
més potent fins ara inventada. Qui
controla la informació -unes poques
agències occidentals- suscita, orienta,
amaga, provoca... la visió dels ciutadans i dels governs enfront els conflictes. Cal oferir informació contrastada,
no partidista, no parcial, contradictòria, argumentada, debatuda., sobre l'origen, el desenvolupament i la resolució dels conflictes.
El Castell, d'acord amb institucions
ja existents, podrà crear un observatori
de conflictes i una agència d'infonnació que ofereixi informació contrastada
a diferents nivells d'especialització
sobre la història i evolució de cada
conflicte.
3.- Formació. Cal aprendre a
resoldre pacíficament els
conflictes
Donat que l'existència de conflictes és
inevitable, fins i tot necessària per al
desenvolupament personal i social, cal
adonar-se que els mètodes que fins
ara hi ha hagut per resoldre els conflictes civils i internacionals han acabat
en l'organització d'aparells de policia,
de justícia i d'exèrcits amb un cost
molt elevat i amb una eficàcia, molt
sovint, inferior a l'esperada.
El Castell d'acord amb centres universitaris i centres d'investigació, podrà oferir cursos i estudis sobre la pau
i els conflictes, tant pel que fa a prevenció com a resolució.
4.- Recerca. Cal estudiar
experiències i aprendre nous
comportaments i tècniques
Durant el segle XX la ciència, la tecnologia, la medicina i pràcticament tots

els camps del saber han experimentat
canvis molt superiors als que s'han
produït durant tots els mil·lennis anteriors. Tanmateix hem avançat poc en
la reflexió social que generi noves formes de defensa i de resolució dels
conflictes. Cal remarcar que, fins ara,
la inversió dedicada històricament a la
investigació en seguretat i defensa a
partir de tecnologies cruentes i destructives ha estat infinitament superior
a l'esforç social dedicat a la investigació de sistemes no violents i intel·ligents de protecció i defensa civil.
Cal un profund treball d'investigació i
formació en els mètodes de resolució
pacífica dels conflictes que ens obrin
al diàleg i a la comprensió i ens donin
la possibilitat de poder oferir alternatives innovadores.
El Castell amb la implicació del
millors centres de recerca nacionals i
mundials podrà crear un centre de
recerca que pugui fer avançar el trac-

tament dels conflictes des de noves
perspectives i estableixi interaccions
amb la formació, la informació, la sensibilització i la pràctica de resolució
pacífica.
5.- Pràctica. Cal aprendre a
prevenir i resoldre conflictes en
casos reals
Una part activa de la societat pot aportar, no sols denúncies i crítiques als
sistemes cruents i armats d'intervenció
en els conflictes, sinó també experiències i forces a favor del canvi paradigma, que suposa el repte de resoldre
els conflictes de tot ordre, també els
internacionals, d'una forma pacífica,
amb actuacions noviolentes i tècniques de resolució de conflictes. En el
marc internacional calen espais especialment pensats per a la prevenció, la
negociació, la mediació, el diàleg... de
les parts enfrontades. Les polítiques i
plans de nous sistemes de defensa,

(«no ofensiva», «no armada», «nocruenta»..) a més a més de procurar el
desenvolupament de sistemes que
redueixin al màxim les causes dels
conflictes també hauran de preveure
com intervenir en la reducció de les
tensions que els agreugen així com
desenvolupar respostes que contribueixin a neutralitzar, frenar o obstaculitzar els plans d'agressió del contrari, respostes que han de realitzar-se
eficaçment i de forma no violenta.
El Castell amb les institucions internacionals de més experiència podrà
acollir un Centre de prevenció i mediació de conflictes apte per a conflictes civils, interculturals i internacionals.
6.- Monument. És el més gran
monument català i la ciutadella
més gran d'Europa
Espai desconegut i desprofitat, amb
moltes possibilitats per acollir tot tipus
d'activitats i que, de no intervenir-hi
seguirà la trista sort de la majoria de
construccions europees d'aquest tipus,
la desaparició.
El Castell restaurat podrà esdevenir,
en ell mateix, una enorme peça de
museu per explicar l'enginy aplicat a
l'art de la defensa i de la guerra i la
seva visita serà un procés d'aprenentatge sobre les diferents concepcions
de la pau en els darrers 2 segles.
7.- Atractiu. Ser un punt
d'atracció turístico-cultural
suplementària
En una zona amb uns reclams que
atrauen un alt nivell de visitants (Museu Dalí, Costa Brava, autopista,
TGV..) es disposa i es reforça d'un
potencial enorme de visitants interessats per l'espectacularitat del Castell i
per l'interès cultural i didàctic de la
seva reconversió en Castell per la Pau.
El Castell podrà esdevenir un gran
museu-parc sobre la pau amb exposicions permanents i temporals, amb

sales de cinema i teatre que ofereixin
una antologia de les millors obres
sobre pau i conflictes, amb sales de
jocs didàctics per a totes les edats,
amb festivals interculturals de música,
cançó i dansa per la pau... També disposarà de servei d'hostatgeria, apartaments, restauració... per a turistes,
estudiants, professors... en estades
curtes i llargues. Aquest museu-parc i
els seus equipaments complementaris
poden ser una important font de
finançament d'altres activitats més difícils d'aconseguir suport.
8.- Cultura de Pau. Una
contribució a la dècada de la
Cultura de la Pau de la UNESCO
La UNESCO ha començat el nou segle
declarant l'any i la dècada de la Cultura de la Pau per intentar anar superant l'atàvica cultura de la violència
impròpia d'unes civilitzacions que
s'autoproclamen evolucionades. Cal
enfortir aquesta dècada amb actes,
campanyes, polítiques, programes,
recursos, espais... que en tots els
àmbits convidin els habitants d'aquest
planeta a fer un tomb en les inadequades, costoses, contraproduents formes
d'afrontar i gestionar els conflictes que
tant dolor i mort provoquen.
El Castell es convertirà, així, en una
seu mundial de referència del foment
de la Cultura de Pau, un espai de diàleg obert a totes les cultures del món
que busquen en les tradicions i en les
innovacions les respostes més adequades als problemes comuns de la humanitat que provoquen conflictes i
guerres.
9.- Fòrum 2004. El Fòrum
Universal de les Cultures
Barcelona 2004, una oportunitat
La celebració d'aquest Fòrum el 2004
pot reforçar la dinàmica del Castell per
la Pau, abans, durant i després d'aquesta data afavorint el coneixement

del Castell, les visites, i els continguts
del Castell per la Pau.
El Castell podrà oferir durant el
2004 un seguit d'actes complementaris
-camps de treball interculturals cle
joves d'arreu del món, festivals de les
ans per la pau...- En acabar el Fòmm,
podrà acollir part dels continguts produïts i exposats a Barcelona.
10.- Sinergia. Cal enllaçar i
reforçar els diversos camins de
pau
En els darrers anys, a casa nostra una
part creixent de la societat s'ha mobilitzat a favor de la pau: moviments
d'objectors i insubmissos, mobilitzacions (de l'anti-OTAN a l'anti desfilada), campanyes (transparència comerç
armes, mines personals...), trobades,
simposis, cursos... promogudes per
organitzacions no governamentals per
la pau i centres universitaris... La
Fundació per la Pau i la Federació
Catalana d'Ong's per la Pau han presentat al parlament la proposta de creació de l'Institut Català Internacional
de la Pau. El parlament de Catalunya
està estudiant la promulgació d'una
Llei de Foment de la Pau.
El Castell podrà ser, doncs, un espai de referència mundial que ajudi a
crear sinergia entre diversos camins
afavoridors de la cultura de Pau: sensibilització, informació, formació,
recerca, prevenció i mediació de conflictes. Podrà potenciar i fer sinergia
amb els museus, centres, institucions,
universitats, ong's de la pau arreu del
món, i esdevenir punt de referència
mundial d'exposicions, projeccions,
trobades...

Experiències d'arreu del
món
Per ubicar la present proposta de
Castell per la Pau cal tenir en compte
quines experiències semblants es

poden trobar arreu del món, en dos
àmbits:
- la reconversió de castells - ciutadelles - fortaleses d'Europa Occidental
- l'existència de d'espais arreu del
món que apleguin elements de
museu - exposició de la pau, de
centre de recerca i formació sobre
pau i de centre de prevenció i resolució de conflictes
De les dades recollides i investigades
es desprèn que:
A. La majoria de castells - ciutadelles estan en desús o han desaparegut
i només una tercera part s'han convertit en museus de la pròpia història, en
museus militars o tenen funció turística - cultural. No sembla trobar-se cap
ciutadella europea que s'hagi recon-

vertit en un espai semblant al que
anomenem «Castell per la Pau».
B. S'han trobat força espais en el
món on es realitza alguna o vàries de
les funcions de museu - exposició,
d'institut amb recerca i formació o
centre de prevenció i mediació de
conflictes. En canvi, no consta cap
espai on s'apleguin totes aquestes funcions alhora.
Tenim davant nostre, doncs, l'oportunitat de crear un espai inèdit on s'apleguin els tres pilars de la construcció
d'una Cultura de Pau al servei dels
moviments per la pau i de la ciutadania en general. El Castell per la Pau de
Figueres es convertiria, doncs, en un
punt de referència mundial en la creació d'una nova Cultura de Pau.

Cronologia d'elaboració de
la proposta (1996-2001)
Any 1996
Febrer
Acte de commemoració del 20è aniversari de l'empresonament dels
objectors de Can Serra al Castell de
Sant Ferran i redacció del manifest de
«Castell militar a Castell per la Pau».
Juny
Redacció del projecte "Reconversió del
Castell Sant Ferran de Figueres en
Castell per la pau" i de la proposta
d'articulació d'una xarxa per la resolució pacífica de conflictes alternatius a
la defensa violenta.
El regidor de cultura de Figueres
manifesta el seu interès en el projecte.
Es redacta una programació pel
curs 1996-97 i una programació d'estiu
pel 1997.
El president del Servei Civil
Internacional Català s'interessa per
organitzar un camp de treball d'estiu
al castell.
Es dóna a conèixer el projecte per
suscitar la implicació de particulars i
entitats.
Es crea un grup local a Figueres
interessat en la proposta on hi participen entre d'altres, el GES (Grup
d'Empordanesos i Empordaneses per
la Solidaritat).
Es crea una secretaria amb el
suport de l'associació Vidal Llecha que
coordina el programa d'activitats i la
seva difusió a Ecoconcern que assumeix el projecte (dins del marc del
projecte "Repensar la societat").
Setembre
Es torna a redactar la proposta de
reconversió del castell de Sant Ferran
en Castell per la Pau amb una nova
activitat: convocar un concurs internacional de remodelació del castell.

Es manifesta que el projecte es
posarà en marxa, si hi ha una decidida
resposta de les entitats cíviques i pacifistes catalanes, així com d'institucions
públiques i del projectat Consorci del
Castell (format per al Ministeri de
Defensa, Ajuntament de Figueres,
Generalitat de Catalunya).
Per a l'organització del programa
d'estiu, es mantenen converses amb la
Universitat de la Pau de Sant Cugat i
amb Serveis per al Diàleg Circular S.L.
Es forma un consell assessor pels
redactors del manifest: Pepe Beúnza,
Jesús Vinas i Martí Olivella.
S'inclou un pressupost en l'elaboració del projecte de reconversió del
castell.
Novembre
La coordinadora d'ONG solidàries de
les comarques gironines, s'adhereix a
la campanya de reconversió del
Castell de Sant Ferran
Any 1997
Presentació del projecte al Tinent
Carlos Díaz-Capmany, figuerenc, historiador del Castell i promotor del
Consorci del Castell.
Any 1998
El Centre Internacional del Patrimoni
Construït de la Universitat Politècnica
de Catalunya edita un anàlisi de l'estat
actual i proposta de restauració del
castell de Sant Ferran de Figueres,
estudi dirigit per l'arquitecte Salvador
Tarragó i redactat, entre d'altres, per
Enric Vinas, de Figueres.
Any 1999
Maig
L'alcalde de Figueres elabora un projecte semblant i el presenta al Fòrum
Universal de les cultures Barcelona
2004 amb el nom: "Figueres 2004: Per
una cultura en clau de Pau".

Novembre i Desembre
Es presenta a l'Alcalde de Figueres la
proposta de «Parc temàtic cultural
Castell per la Pau» i un pressupost de
promoció inicial de la proposta.
Any 2000-01
El Ministerio de Educación y Cultura
adjudica la realització del Pla Directori
del Castell de Sant Ferran de Figueres
a l'arquitecte Rafael Vila Rodríguez.
Es manté comunicació amb l'arquitecte i se l'informa de la proposta.
L'arquitecte s'interessa per incloure en
el pla directori un possible futur ús del
castell relacionat amb la temàtica de la
pau i la guerra.
El grup d'esplai de Figueres organitza un camp de treball internacional
d'estiu.
El Parlament de Catalunya aprova
la creació d'una ponència que elabori
una proposta de llei sobre promoció
d'una cultura de pau. Es presenten a
tots els grups parlamentaris unes contribucions que recolzen la proposta de

la Fundació per la Pau sobre la creació
de l'Institut Català Internacional per la
Pau i que suggereixen que aquest
Institut, sota el patronatge del
Parlament i de la UNESCO, impulsi la
creació d'un gran espai de referència
mundial sobre la pau.

Centre emblemàtic mundial
de la Cultura de la Pau
El projecte de Castell per la Pau pot
contemplar i integrar, en més o menys
grau, una reutilització del Castell de
Sant Ferran com a:
1 . macro - monument arquitectònic
i recurs històric a revalorar
2. punt de referència i lideratge
internacional sobre Cultura de Pau
amb seu de:
• museus, exposicions, cinemes...
permanents i temporals- centre de
formació i investigació
• centre de prevenció i mediació
3. espai cultural, artístic i lúdic de
referència

4. centre de conferències, reunions,
trobades, ...
5. serveis d'acollida, restauració,
hostatgeria i residència per als
diversos públics.

Entitats i institucions que
donen suport al projecte
El projecte Castell per la Pau és una
iniciativa de Nova, Centre per a la
Innovació Social i compta, de
moment, amb el suport:

Coordinadora d'ONG's Solidàries de
les Comarques Gironines;
Banyoles Solidària;
Coordinadora d'ONG's i Entitats de
l'Alt Empordà;
Drets Humans Mallorca;
Escola de Treball Social (Universitat
de Barcelona);
Fundación Cultura de Paz;
Fundació per la Pau;
Fundació S'Olivar;
Seminari Permanent d'Educadors per
la Pau (Universitat de Barcelona);
Servei Civil Internacional;

Suports generats i formalitzats a
data 23 d'abril de 2001:
Ajuntament de Figueres;
Associació Catalana pel Desenvolupament de la Mediació i l'Arbitratge;
Associació Inshuti de Manresa;
Associació Josep Vidal i Lecha Memorial per la Pau;
Bureau Europeen de l'Objection de
Conscience;
Campus for Peace (Universitat Oberta
de Catalunya);
Càtedra UNESCO de Tecnologia,
Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global (Universitat
Politècnica de Catalunya);
Càtedra UNESCO de Gestió de
l'Ensenyament Superior (Universitat
Politècnica de Catalunya);
Càtedra UNESCO de Mètodes
Numèrics en Enginyeria (Universitat
Politècnica de Catalunya);
Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació (Universitat de
Girona);
Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible: Equitat,
Participació i Educació Intercultural
(Universitat de Vic);
Centre UNESCO de Catalunya;
Centre Universitari Pau i Treva
(Universitat R. Llull);
Club Amics de la UNESCO de
Girona
Consell Comarcal de l'Alt Empordà;

Associació Nova,

Centre per a la

Innovació Social, Parc del C o n e i x e m e n t
de Flor de Maig. , Ctra. B V - 1 4 1 5 , K m
2 , 8 , Apartat de correus 1 4 5 , E - 0 8 2 9 0
Cerdanyola del Vallès (el Vallès
Occidental), Tf. ( 3 4 ) 9 3 4 0 2 0 7 2 1

Fax

( 3 4 ) 9 3 4 0 2 0 7 0 4 novacis@novacis.org;
www.novacis.org.

PLA HIDROLÒGIC NACIONAL
Lluís Sols
El tema del transvasament de l'Ebre ha estat en aquests darrers mesos molt present en
la vida quotidiana del nostre país. Conscients que es tracta d'un afer molt complex i
alhora fonamental pel nostre futur, des de Via Fora!! volien donar una primera
aproximació que ens ajudés a poder-lo situar i valorar, així com conèixer quines són les
alternatives existents. Va coincidir que Cristianisme i justícia el passat mes de març va
editar un opuscle sobre el tema, el qual ens va interessar per la seva claredat i
plantejament. Així doncs, el reproduïm amb l'esperança de poder-vos-en oferir de més
detallats i aprofundits en un futur proper.
The topic of transferring water from the Ebre river has been very present in the daily
life of our country for months. Aware of the complexity and, at the same time, of the
importance of this project for our future, from Via Fora!! we wanted to give a first
approach that helps us to value it as well as to know the possible alternatives. At the same
time, Cristianisme i Justícia published a booklet on this topic last March, which interested
us for its clearness and position. Therefore, we explain it with the hope that we will offer
more and deeper details about it in the future.
La temopri la transfluigo de la rivero "Ebre" elstaris en nia ĉiutaga vivo dum la
lastaj monatoj.Ni konscias ke temas pri malfacila afero kaj samtempe fundamenta por
nia estonteco kaj sur la paĝoj de "Via Fora " ni deziras esprimiprincipan vidpunkton kiu
helpu kompreni la aferon , valorigi kaj koni la diversajn eblajn alternativojn.Koincidis
ke la asocio "Cristianisme i Justicia " eldonis brosuron tiuteman pasintan marton, kiu
interesis nin pro 0ia pezento kaj klareco. Ni reproduktas ĝin kun la espero prezenti al vi
aliajn pli detalajn kajprofundajn en baldaĝa estonteco.

1. Aspectes tècnics
A- El PHN centra tota la seva atenció a
augmentar l'oferta d'aigua, quan, a la
major part dels països avançats, ja fa
temps que es dóna prioritat a la gestió
de la demanda, és a dir, a l'estalvi i a
la reutilització de l'aigua. D'aquesta
manera, el pla no valora les possibilitats d'estalvi d'aigua derivades de la
modernització dels regadius. O bé
destina recursos a canalitzacions,
sense considerar els estalvis d'aigua
que se'n podrien obtenir.
— Anualment es perden, a Espanya,
5000 Hm3 (cinc vegades el transvasament previst) que ja no es tomen
a recuperar.
— A la Comunitat Valenciana, els
tarongers es continuen regant per
inundació, quan el regatge gota a
gota resulta més rendible econòmicament. Però, la inversió inicial resulta cara, i no hi ha ajudes suficients.

— La Sèquia Reial del Júcar transporta 538 Hm3 anuals. 336 Hm 3 es
perden en les canalitzacions, i d'altres 92 Hm 3 són desaprofitats a
causa de la ineficiència dels cultius.
Només 110 Hm3 són finalment aprofitats per les plantes.
B- El PHN menysprea la importància
de les aigües subterrànies, quan l'explotació dels aqüífers ha demostrat
molta més eficiència que les aigües
superficials.
— Amb el 20% de l'aigua, rega el 30%
de les terres i obté més del 50% de la
producció de les terres de regadiu.
C- No inclou els efectes de l'aplicació
de preus reals de l'aigua, exigits en la
Junta Directiva Marc de l'Aigua aprovada, l'estiu passat, per la Comissió
Europea.
— En el projecte de transvasament
de l'Ebre dels anys 70, s'estimava

que les conques internes de
Catalunya presentarien, el 1984, un
dèficit de 1.400 Hm 3 . Només es va
fer
el
minitransvasament
de
Tarragona (70 Hm3). Som ja al 2001,
i la demanda d'aigua gairebé no ha
augmentat. Això ha estat conseqüència de l'aplicació d'una política de
preus reals al consum urbà i industrial.
D- El PHN menysté el canvi climàtic.
Sosté que, en les últimes dècades, les
pluges no han disminuït, prescindint
dels clars descensos observats en els
cabals de capçalera.
— Tanmateix, el transvasament
Tajo-Segura preveia 1000 Hm 3 d'aigua anuals, i només se'n transvasen
300 Hm 3 , perquè el Tajo no admet
més sostraccions.
E- El pla va ser consultat a 82 experts.
El govern va afirmar que la majoria
d'ells hi eren favorables, però ara sentim a dir que els experts han contactat
entre ells mateixos i han constatat que
la major part dels informes van ser
desfavorables. El poble té dret a
conèixer aquests dictàmens.

2. Aspectes econòmics
A- El PHN estableix en 53 ptes. El cost
mitjà del m 3 transvasat. El cost real
serà de 100-150 ptes/m3, de les quals
l'Estat només en podrà recuperar una
petita part (*).
— No distingeix entre les diferents
distàncies de transvasament, malgrat
que, en algun lloc, estimi en 120
ptes/,m3 el cost de fer arribar l'aigua
fins a Almeria. El cost del transvasament del Roine, amb menys distància i menys dificultats orogràfiques,
s'estima en 102-143 ptes/m3.
—- No considera els costos de regulació (embassaments), previstos,
d'altra banda, en el projecte.
— Aplica períodes d'amortització de
50 anys a construccions, com les

estacions de bombejament, on està
establert que el termini d'amortització ha de ser de 15-25 anys.
Prescindeix, també, del fet que tota
gran obra pública sol encarir-se un
50% respecte del pressupost inicial.
— Pressuposta en 5 ptes/Kv el cost
de bombejar l'aigua, i en 11,2
ptes/Kv el que s'obté pel fet de
generar-se electricitat amb aquesta
mateixa aigua. A tal fi, comptabilitza
com a ingrés les subvencions públiques, la moratòria nuclear i l'IVA.
— Estableix en 5 ptes/m3 el cost de
les "compensacions" als perjudicats,
d'alguna manera, per les obres, qual
els estudis sobre el tema hi solen preveure un encariment del 50% o sigui,
en aquest cas, unes 25 ptes/m3.
B- Desatén el cost de l'opció alternativa, calculant la dessalinització en 135
ptes/m3, quan actualment està a 75
ptes/m3, i oblidant altres alternatives,
molt més barates, derivades de la
modernització dels regadius i la reducció de llur consum.
C- El PHN calcula el cost per m3 suposant que es demandarà tota l'aigua.
Tanmateix, si s'imposés el cost real de
l'aigua, se'n demandaria molta menys,
i el cost unitari per m3 transvasat seria
molt més alt. És de témer que la majoria dels regadius previstos a la costa
mediterrània no seran rendibles si es
fa repercutir en ells el seu cost real, tal
com obliga la Directiva Marc de
l'Aigua. El mateix passa amb el projecte dels nous regadius aragonesos, que
resultarien ruïnosos, si s'apliqués el
cost real de l'aigua.
D- El PHN beneficiarà els empresaris
turístics del Llevant i els amos de regadius il·legals (que han proliferat a
Múrcia i Almeria). Molts d'ells vendran
drets d'aigua, obtenint plusvàlues
d'una aigua subvencionada pel pressupost públic.
E- La construcció d'embassaments en
paratges de gran bellesa impedeix que,

en aquestes zones, es desenvolupi un
turisme relacionat amb la Natura, que
actualment presenta unes extraordinàries expectatives de creixement.

3. Aspectes socials
A- Construir 110 embassaments i 10
recreixements implica una colossal
destrucció de patrimoni històric i cultural. Això s'esdevé en un país que
té, ja, més de 1000 grans embassaments i que disposa de la major
regulació hidràulica del món, tant pel
que fa a la població com a la superfície (cosa que, del 1940 ençà, ha
suposat la destrucció de més de 500
pobles).
— Només el recreixement de Yesa,
negarà 15 Km. Del Camí de
Santiago, una necròpolis de l'Edat
de Ferro, viles romanes, ermites i
esglésies i un castell. Inundarà
Sigüés i obligarà a abandonar
Artieda i Mianos, en inundar-se llurs
terres de cultiu. Suposarà el desallotjament de 400 persones i la inundació de 2.400 Hes de terra.
B- Els embassaments constitueixen
descomunals barreres que fragmenten
el territori, imposant el seu despoblament i la pèrdua de tota la diversitat
cultural de la zona.
C- Els beneficis socials del regadiu
resulten molt escassos i no compensen
el dany que generen.
— Monegros I aconseguí assentar en
terra seca 2.910 colons al preu d'obligar 1.360 persones a abandonar
llurs valls pirinenques.
— En les 25.000 Hes que s'espera
regar amb l'embassament d'Itoiz hi
treballen ara poc més de cent pagesos. Com passa gairebé sempre, els
beneficiaris en seran els grans propietaris que hauran comprat les
terres de forma especulativa.
— A Biscarrués, per cada lloc de
treball agrícola que es creï, es gasta-

ran 180 milions de diners públics
que no es recuperaran.
D- El simple anunci de la possibilitat
de construcció d'una obra hidràulica
desencadena processos especulatius
d'adquisició de terres i drets i impulsa
la instal·lació de molts més regadius o
urbanitzacions de les que pot atendre
el nou recurs.
— A Múrcia, la Conca del Segura té
més dèficit ara que abans del transvasament Tajo-Segura, ja que s'han
irrigat 87.000 Hes, en lloc de les
50.000 Hes previstes. Sovint són
regadius il·legals, davant els quals
l'administració es mostra absolutament passiva.
E- És molt important recordar que
caldrà subvencionar (o protegir) l'agricultura resultant dels regadius. Es tracta de destinar una gran quantitat de
diners públics a una activitat que
només podrà subsistir amb més diners
públics, o bé restringint les importacions, procedents, gairebé sempre, de
països subdesenvolupats.

4. Aspectes ecològics
A- Segons la Directiva Marc de l'Aigua,
la conservació del bon estat dels rius
hauria de ser l'objectiu primordial de
tot el pla de l'aigua. El PHN descura
aquesta base científica. En el cas de
l'Ebre, no es garanteix ni el bon estat
ecològic ni el manteniment del Delta.
B- Els 110 embassaments previstos
afecten una gran quantitat de Llocs
d'Interès Comunitari, establerts per a
la protecció d'espècies vegetals i animals.
C- Els transvasaments i regadius requereixen grans embassaments de regulació que destrueixen l'equilibri ecològic
dels rius i suposen barreres infranquejables per als peixos.
D- El PHN no crea les "reserves ecològiques fluvials" que protegirien els "boscos de ribera". En canvi, preveu nom-

nombroses canalitzacions de ciment,
que poden arribar a costar més que la
terra que protegeixen, i agreugen la
intensitat de les inundacions aigua
avall.
E- Es desinteressa de la protecció de
l'anomenat Domini Públic Hidràulic,
on ja s'han fet, i continuen fent-se,
més de 30.000 construccions, incloenthi habitatges, poliesportius i polígons
industrials. La catàstrofe de Biescas fou
una mostra del que va succeint intermitentment com a conseqüència de
l'ocupació irregular d'aquest espai.
F- El pla, amb prou feines es preocupa de protegir els aqüífers, amenaçats
per la sobreexplotació, la salinització i
la contaminació a causa de nitrats i
pesticides.
G- A l'Ebre, se li atribueixen 5.200 Hm3
anuals d'excedent, i s'estima que, després d'atribuir-los diverses destinacions i malgrat la reducció de cabals
derivada del canvi climàtic, hi ha
marge per a transvasar els 1050 Hm3
previstos. Tanmateix, aquesta xifra sorgeix després d'haver fixat arbitràriament el cabal ecològic mínim en 100
m3/s (la quarta part del cabal mitjà
actual) i d'haver infravalorat clarament
la reducció de cabals derivada del
canvi climàtic. Però, a més, el Delta ja
està avui en procés de regressió, com
a conseqüència dels innombrables
pantans i regadius ja construïts (d'ençà
de la construcció de Mequinensa,
només rep un 1% dels sediments que
li haurien d'arribar). Els ecologistes
argüeixen que, qualsevol nova sostracció d'aigua, danyaria el que és -després del vedat de Donana- el segon
aiguamoll europeu, agrejaria el procés
de salinització i suposaria una brusca
pèrdua de rendiment de l'agricultura i
la pesca.
H- L'alternativa de la dessalinització és
discutida en medis ecologistes, puix
agreuja l'efecte d'hivernacle (per la
crema de combustibles fòssils). D'al-

tres, argüeixen que la seva existència
pot ser útil per a combatre els períodes aguts de sequera.

5. Nova Cultura de l'Aigua:
de les "polítiques d'oferta"
a la "gestió de la demanda"
El 1994, Daniel P. Beard, director del
Bureauof Reclamation, la més important institució pública nordamericana
en matèria de gestió hidràulica, deia
així davant la Comissió Internacional
de Grans Preses:
"Ens hem adonat massa tard que
els costos de construcció i d'operativitat
dels projectes de gran envergadura
no
es poden recuperar... Amb el temps, la
nostra experiència
pràctica
en ha
donat una apreciació més clara sobre
els impactes medi ambientals dels projectes de gran envergadura que desenvolupem. Vam ser lents a
reconèixer
aquests problemes,
i encara
estem
aprenent
com són d'agressius
i la
manera de corregir-los. Ens hem adonat, també, que existeixen
diferents
alternatives per a resoldre els problemes de l'ús de l'aigua que no impliquen necessàriament la construcció de
grans preses. Les alternatives no estructurals són, sovint, menys costoses de
dur a terme".
Als Estats Units, ja fa dècades que
han renunciat a les grans obres
hidràuliques. El PHN s'emmarca en les
"polítiques d'oferta" pròpies del s. XIX,
que consideraven l'aigua com un "factor productiu" que calia promocionar
sense límits a preus gairebé nuls, amb
la qual cosa el creixement de la
demanda era il·limitat, i l'aprofitament
de l'aigua, molt poc eficient. Avui les
coses han canviat, i l'aigua apareix
més aviat com "un actiu ecosocial". Es
valoren degudament els impactes
socials i ambientals, i s'imposen criteris de rendibilitat i racionalitat, en les
obres hidràuliques.

Neix, així, la Nova Cultura de
l'Aigua, que centra la seva atenció en
la "gestió de la demanda": a depurar-la
i reutilitzar-la. Distingir entre diferents
tipus d'aigua, atribuint-los preus diferents i destinant-los a usos específics.
En nombrosos països europeus, es
reguen parcs i camps de golf amb
aigües depurades. El preu de l'aigua
inclou tant els costos reals d'obtenció
com els de depuració. I es busca un
sistema de blocs en el preu de l'aigua,
de manera que garanteixi un mínim a
un preu baix i penalitzi el consum
excessiu. Es promou la millora de les
canalitzacions i el suport públic a la
urgent modernització dels regadius,
substituint, on encara hi persisteixi i
no sigui necessari, el regatge per inundació per regatge gota a gota. La Nova
Cultura de l'Aigua tendeix, a més a
més, en el possible, a retornar els rius
a llur estat natural, minimitzant-hi les
agressions rebudes.

talvi d'aigua. Els especuladors i grans
propietaris, que han comprat terra
seca confiant que es converteixi en
regadiu, donen un fort suport al transvasament. Tristament, caldrà concloure
que, qualsevol projecte que, amb diners públics, enriquís a uns arruïnant a
d'altres, comptaria amb amplis suports, en aquest país.
És normal, llavors, que molts ciutadans es preguntin si el PHN ha estat
fet per a afavorir els pagesos necessitats o més aviat als sectors poderosos,
clients del partit en el poder. El govern
hauria de considerar seriosament la
conveniència d'introduir canvis substancials en la llei, durant la seva tramitació parlamentària, si no vol que el
PHN s'acabi convertint en un bumerang electoral.
Març 2001

6. Conclusió
Les companyies constructores aspiren
a les gegantesques contractacions derivades dels 3,8 bilions de pessetes que
s'han de repartir. El govern espera
finançar-ne una part amb fons europeus, però sembla difícil que això
sigui possible quan infringeix clarament tres directius europees. Les companyies elèctriques són lès directament beneficiades de les nombroses
obres que, a més d'altres justificacions,
tenen com a objectiu fonamental l'aprofitament hidroelèctric. Un cop
obtinguda la concessió, les despeses
són gairebé nul·les, i, a més, està subvencionada, pel fet de tractar-se d'una
energia neta, que no contribueix a l'efecte hivernacle. Els empresaris turístics també en surten beneficiats, puix
esperen obtenir, a un preu baix, un
recurs que els permetrà dissenyar llurs
projectes al marge d'una política d'es-

(*) L'anàlisi dels aspectes econòmics es
basa en els treballs del professor
Pedró Arrojo.

Lluís Sols,
Justícia

é s m e m b r e de Cristianisme i

L'APLICACIÓ DEL DRET DE
L'AUTODETERMINACIÓ
Jonan Fernández
Reproduïm la intervenció que Jonan Fernández, coordinador del moviment basc Elkarri
va realitzar en el marc de la Conferència Internacional d'Experts celebrada a Barcelona
del 21 al 27 de novembre de 1998, i que va ser organitzada per la Divisió de Drets
Humans, Democràcia i Pau, de la UNESCO i el Centre UNESCO de Catalunya.
L'objectiu de la conferència era el d'explicar les formes amb què l'aplicació del dret a
l'autodeterminació pot contribuir a la prevenció de conflictes.
We reproduce the speech that Jonan Fernández, coordinator of Elkarri Basque
movement, carried out in the International Conference of Experts that took place in
Barcelona from 21 to 27 November 1968, and that was organized by the Division of
Human rights, Democracy and Peace of UNESCO and UNESCO Centre of Catalunya.
The objective of the conference was to explain how the application of selfdetermination right could contribute to conflicts prevention.
Ni reproduktas la intervenon, kiun Jonan Fernández, kunordiganto de la eŭska movado
Elkarri, faris enkadre de la Internacia Konferenco de Ekspertoj, okazinta en Barcelono
inter la 21a kaj 27a de novembro 1998, organizita de la Fakopri Homrajtoj,
Demokratio kaj Paco de UNESKO kaj Centro UNESKO Katalunio.
La Konferenco celis klarigi la manierojn per kiuj la aplikado de la memcletermina
rajto povas kontribui al la prevento de konfliktoj.

Introducció
En la seva expressió més recent el conflicte basc ha estat bloquejat per dos
grans "nusos": per a uns, "pau ha estat
igual a la fi de la violència d'ETA"; per
a d'altres "pau ha estat igual al reconeixement del dret d'autodeterminació i
de la territorialitat del Poble Basc". En
els darrers sis anys, Elkarri ha tractat de
transmetre la idea que "pau és igual a
diàleg, acord i consulta social". Hem
sabut en tot moment, que aquesta idea
no representa pas una veritat absoluta.
En tot cas, és una part de la veritat o
serveix a la veritat. Hem actuat en la
convicció de que, principalment, la
idea de "diàleg, acord i consulta social"
contribueix a crear un espai transitable
i cl'acord entre dues veritats aparentment irreconciliables. Representa una
possibilitat de desenredar el bloqueig
entre aquests dos "nusos".
Realment, la situació del conflicte
basc ha estat bloquejada en bona part

per la confrontació entre els partidaris
i els detractors del reconeixement en
el marc jurídic polític espanyol del
dret d'autodeterminació d'Euskal Herria. En aquest terreny concret i en la
pràctica, Elkarri ha desenvolupat tres
idees complementàries per tractar de
que l'autodeterminació contribuís a la
resolució del conflicte i no al seu bloqueig permanent. En la pràctica
aquestes tres idees han significat poc
més o menys el següent:
1- ampliar la significació actual de l'autodeterminació,
2- flexibilitzar les seves formes d'aplicació jurídico-política, i
3- defensar la política, l'aprofundiment
en la democràcia i la participació social.

1. Ampliar la significació
actual de l'autodeterminació
L'autodeterminació avui està afectada
per un problema de desfasament.

Conceptes com sobirania o autodeterminació han anat adquirint al llarg de
la història diferents interpretacions. En
aquest moment, la defensa del dret a
l'autodeterminació, àdhuc el concepte
de sobirania, es basa en definicions de
fa quatre dècades i es correspon més
amb el context internacional i social
d'aquella època que amb l'actual. En
40 anys el món i la nostra societat han
canviat molt i, nogensmenys, el concepte d'autodeterminació i el seu
encaix en la realitat actual no ha experimentat una actualització equivalent.
Al menys des de la situació basca,
alguns hem vist clarament que era
necessari, i fins i tot urgent, tractar
d'actualitzar, renovar o reciclar la significació actual de l'autodeterminació
per a que pogués ésser útil a la resolució del conflicte que patim.
En la seva darrera etapa històrica i
tal vegada per atrinxerament obligat,
la manera de concebre l'autodeterminació en el nostre país ha estat una
mica simplista i reduccionista. Crec
que, tot sovint, els partidaris de l'auto-

determinació hem imaginat utòpicament que exercir el dret d'autodeterminació és anar un dia a votar en una
urna en la que cadascú podrà elegir,
com si es tractés d'un menú, entre
federació, confederació, independència, estat autonòmic, estat associat i
altres. Això, a més a més, de que no
ha passat mai en cap lloc del món és
ignorar la complexitat dels processos
socials i polítics.
Una de les dificultats amb les que
ens trobem a l'hora de reciclar, actualitzar o fins i tot desmitificar la significació de l'autodeterminació és que, a
més a més d'idealitzar-se i simplificarse, el seu abast es redueix a "l'acte", al
"dia" de l'autodeterminació i a la
"victòria" futura. Paradoxalment, s'ignoren els processos que lògicament
han d'acompanyar l'exercici puntual
de l'autodeterminació.
A Elkarri, hem intentat superar
aquesta visió simplificadora i reduccionista d'un concepte que afecta directament a quelcom tan complex com és
la convivència social i política en llocs

que es donen cita identitats plurals.
Sense treure res del seu contingut
essencial, hem tractat de renovar la
manera de concebre l'autodeterminació per la via d'ampliar i d'obrir la
seva significació política i social.
L'aplicació del dret d'autodeterminació per a un poble com Euskal
Herria i en el context actual tindria, al
menys, tres moments que haurien de
ser tinguts en compte: el procés previ,
l'acte concret i puntual de l'autodeterminació i el procés posterior de concreció dels resultats en la convivència
sociopolítica.
Lògicament, una primera manera
de contribuir a l'actualització del concepte d'autodeterminació és compensar la importància entre "l'acte" concret i puntual (el "dia D") de
l'autodeterminació i els processos que
l'acompanyen. Això és, al menys, el
que hem fet des d'Elkarri. D'aquesta
manera, aquesta actualització es converteix des del primer moment, no en
una reducció o limitació de continguts,
sinó en una ampliació del significat de
l'autodeterminació.
Tampoc es tracta en cap cas de
difuminar, devaluar o desvirtuar el significat profund, simbòlic i històric de
l'acte de l'autodeterminació sinó consolidar-lo considerant la importància
del procés que l'ha d'acompanyar.
Deixem clar, per tant, que partim de
que no se li pot negar a un poble el
dret a decidir lliurement, democràticament i en un "acte" davant les urnes
qualsevol alteració, modificació, reforma o canvi del seu status polític.
En el nostre cas - i insisteixo en
això de dir "nostre cas" perquè no
tracto de fer càtedra sinó d'explicar
una experiència concreta-, hem tractat
de posar l'accent en què l'autodeterminació ha de ser un acte assentat en un
procés negociador i de consens i no
pas un acte d'escissió social o un procés disgregador. En Euskal Herria no

sembla desitjable un procés constituent o de sobirania que s'assenti, per
exemple, en una majoria del 51% de la
població, enfront el 49%. Ja tenim l'experiència de la Transició espanyola i
dels efectes que ha portat per al País
Basc el fet que es desenvolupés sense
el desitjable consens sociopolític basc.
Sincerament, no crec que sigui interessant concebre l'autodeterminació com
un procés de victòria d'uns sectors
socials i polítics sobre la derrota d'altres. L'exercici de l'autodeterminació
requereix un procés previ de conciliació política.
Com a conseqüència d'aquestes
reflexions i consideracions, Elkarri ha
defensat que avui a Euskal Herria el
procés d'autodeterminació ha de tenir
com a objectiu una major integració
social i ha de concebre:
. com la llibertat permanent que té
un poble o una comunitat per
ampliar, millorar o modificar els
consens bàsics sobre la seva convivència sociopolítica, mitjançant un
procés de diàleg i acord polític que
pugui desenvolupar-se sense entrebancs i sense exclusions.
. i com la facultat de contrastar
socialment els resultats d'aquest
procés
mitjançant
consulta
democràtica.
A mode de resum final d'aquest apartat, direm que enfront a una concepció de l'autodeterminació basada en
l'esquema següent:
Autodeterminació =
1. Consulta popular
Des de l'experiència d'Elkarri, en el
marc d'Euskal Herria i d'un conflicte
polític i violent, considerem més adequat ampliar la significació de l'autodeterminació en base al següent
esquema:
Autodeterminació
=
1. Diàleg (negociació
política)
2. Acord (consens
integrador)
3. Consulta popular

2. Flexibilitzar les vies
d'aplicació juridicopolítica
de l'autodeterminació.
Elkarri ha tractat, al llarg dels darrers
anys, de situar la importància de l'autodeterminació més com principi polític o com idea democràtica que com
categoria jurídica o fórmula de dret
internacional o de dret humà. Hem
cregut que era molt important diferenciar entre el principi polític de l'autodeterminació (la idea) i la categoria
jurídica de l'autodeterminació (la fórmula o via).
En el cas basc, ha existit la tendència força acusada de considerar que la
manera de resoldre la qüestió de l'autodeterminació era aconseguir un
reconeixement exprés d'aquest dret en
el marc jurídic, polític i constitucional
de l'Estat espanyol i del francès. No
obstant i des del punt de vista de la
història política internacional, el reflex
constitucional del dret a l'autodeterminació ha tingut pocs efectes determinants.
El constitucionalisme de la revolució francesa el va utilitzar per justificar
el seu expansionisme territorial. Després de la Primera Guerra Mundial, el
reconeixement constitucional del dret
d'autodeterminació va quedar inhibit
per altres normes internacionals que
afirmaren el principi d'integritat territorial dels estats. Per últim, la dissolució
de l'URSS o de Iugoslàvia es va fer al
marge dels articles constitucionals que
reconeixien el dret d'autodeterminació.
Són pocs els casos d'exercici de la
idea de l'autodeterminació que s'hagin
legitimat mitjançant el recurs a enunciats constitucionals d'autodeterminació o a una interpretació directa del
dret internacional en aquest terreny. Al
ja esmentats de l'URSS o de Iugoslàvia,
cabria afegir la reunificació d'Alemanya o el cas de Quebec.

Els Estats Bàltics es varen apartar
de l'URSS no en virtut del dret d'autodeterminació
reconegut
en
la
Constitució, sinó declarant nul·la la
seva adhesió de 1940 a la Unió
Soviètica. Alemanya es va reunificar
mitjançant una decisió basada en la
voluntat política i en la conjuntura
històrica i no pas mitjançant el reconeixement jurídic de l'autodeterminació. Al Canadà no existeix cap disposició jurídica o constitucional que
empari el dret d'autodeterminació de
Quebec, però s'ha pogut exercir la
idea de l'autodeterminació mitjançant
la competència autonòmica de Quebec per a convocar consultes populars. Un dels pocs casos que existeixen
d'aplicació d'un enunciat constitucional d'autodeterminació és la independència de Singapur respecte de
Malàisia el 1965.
On vol desembocar aquest recorregut per l'autodeterminació? Tracto de
plantejar una reflexió sobre la utilitat
que té per la resolució del conflicte
basc el debat sobre la cabuda o inclusió del reconeixement del dret d'autodeterminació en el marc jurídic polític
espanyol. Centrar el debat en la necessitat d'aconseguir la cabuda d'aquest
reconeixement jurídic -és a dir, en l'aplicació al nostre conflicte d'una categoria jurídica internacional o constitucional-, ens empeny a terrenys polítics
poc fèrtils.
En la meva opinió, l'important no
és tant la fórmula, via o categoria jurídica de legitimació com la idea, el
principi polític pel que aquest poble té
dret a decidir lliurement i democràtica
el seu status i el seu futur. L'opció de
limitar el valor o la possibilitat real
d'autodeterminar-se a la consecució
prèvia del seu reconeixement dins del
marc jurídic-polític o constitucional és
estretíssim i en la seva estretesa pot
acabar essent un carreró sense sortida.
La idea, el principi polític és ampli i

permet un camp de possibilitats molt
més gran. El reconeixement del dret
d'autodeterminació en el marc jurídicpolític no és estrictament necessari. El
necessari és fer possible que aquest
poble pugui decidir lliurement i
democràtica sobre el seu status, mitjançant la fórmula democràtica i pràctica que resulti més útil i eficaç.
Si la cosa prèvia és aconseguir que
el marc vigent reculli el reconeixement
jurídic de l'autodeterminació, ens
embolicarem en un camí llarg, tortuós
i de destí incert. És una opció poc viable per aconseguir, de fet, l'autodeterminació. Si considerem que això no és
imprescindible, s'obren múltiples possibilitats, al menys tantes com les que
ja han estat citades en la recent història internacional. Tal vegada, els
exemples més propers en el temps
són els processos de Quebec i
d'Irlanda. En ambdós casos, s'ha optat
per vies de fet que no s'han centrat en
el reconeixement jurídic de l'autodeterminació, sinó en vies polítiques
reals que permeten portar endavant la
idea de l'autodeterminació.

3. Defensar la política,
l'aprofundiment en la
democràcia i la participació
social
Tot l'anterior ha representat una petita
part del nostre treball per la pau. El
fonamental ha estat la defensa de la
política com un procés no violent de
diàleg, acord i consulta social que es
compromet en la recerca de solucions
democràtiques i de consens davant els
problemes que tenen plantejats una
societat. Hem treballat també per
incentivar la participació social en la
política i en la construcció de la pau.
Han estat sis anys de treball defensant el diàleg i la negociació política,
no sols perquè existís un fenomen de
violència sinó, principalment, perquè
en el País Basc existeix una absència
de consens bàsics i valors entesos. Un
poble no sols té dret a millorar sobre
la seva convivència sinó, d'alguna
manera, té el dret de fer-ho.
Especialment en els darrers dos
anys, hem dedicat bona part del nostre treball a investigar escenaris viables

de major consens sociopolític que l'actual. Escenaris que integressin la gran
pluralitat política, sociològica i territorial del nostre país i que tractessin de
respectar la idea democràtica de l'autodeterminació. Ens hem obligat a
pensar en l'autodeterminació com un
procés d'integració i cohesió social i
alhora com una idea democràtica
oberta a distintes vies d'aplicació.
En aquest context hem traslladat a
tots els partits polítics els resultats d'aquesta investigació de la qual poden
extreure's dues grans conclusions:
. Una opció, no pas l'única, sinó
una opció que pot facilitar un procés viable de revisió democràtica i
dialogada de l'actual status de la
Comunitat Autònoma Basca i de
Navarra es troba en la Disposició
Addicional
Primera
de
la
Constitució espanyola que, a mode
de postdata constitucional, reconeix els drets històrics del Poble
Basc i la seva possibilitat d'actualització. Aquest pot ser un punt de
trobada transitable per iniciar un
procés de diàleg i negociació política sense exclusions.
. Novament una opció, no pas l'única, sinó una opció de contribuir a
trobar una via d'aplicació de la
idea democràtica de l'autodeterminació pot girar al voltant a situar en
el Parlament Basc i en el Parlament
Navarrès la capacitat de c o n v o c a r
consultes populars. La investigació
desenvolupada fins ara per Elkarri,
conclou que l'actualització i projecció vers el futur del c o n c e p t e de
drets històrics pot traduir-se avui
en la capacitat de les comunitats
d'arrel foral, o l'àmbit "bascnavarrès" de manifestar la seva
voluntat política d'una manera pròpia i singular. En aquest sentit, la
facultat per convocar consultes
populars pot ser un mecanisme per
fer efectiva aquesta idea.

Concloc afirmant que la idea de l'autodeterminació pot jugar un paper preventiu en els conflictes i pot també
contribuir a la seva resolució. Ara bé,
des de l'experiència concreta d'Elkarri
hem d'afegir que per a que això sigui
així, és necessari articular un procés
real que superi les concepcions simplistes, reduccionistes o d'escissió
social de l'autodeterminació i que permeti ampliar el seu abast i significació
actual.

Jonan Fernández és el coordinador del
m o v i m e n t Elkarri

Sobre la societat civil
Enric Cirici
Us presentem unes reflexions al voltant de la importància que té per a tota col·lectivitat
la societat civil, tot destacant la necessitat del seu enfortiment i autonomia enfront del
poder polític, sigui quin sigui el seu signe.
Enfront del fracàs amb els diferents governs espanyols de torn, l'autor planteja la
necessitat d'aprofundir i de treballar l'opció europea com una nova oportunitat històrica
que pot afavorir els pobles sense haver de renunciar a la pròpia identitat.
We present you some reflections about the importance that civil society has for the whole
society, while highlighting the necessity of its strengthening and autonomy in front of the
political power, whatever it is.
After the failure with different Spanish governments, the author outlines the necessity
to deepen and work at the European option as a new historical opportunity that can
favour people without renouncing their own identity.
Niprezentas al vipripensojn ceirkaŭ la graveco kiun la civila socio havaspor ceiu
kolektivo, elstarante la bezonon pri ĝia fortigo kaj aŭtonomio antŭu kiu ajn politika
povo.
Antay la malsukceso kun la sinsekvaj malsamaj hispanaj registaroj, la aŭtoro
proponas la neceson priprofundigi kajprilabori la eŭropan eblecon kiel novan historian
sancon kiu povas helpi la popolojn, sen devo rezignipri la propra identeco.
La societat civil és important, és molt
important. Tant és així que la moral de
Catalunya depèn en gran part del grau
d'optimisme que respira el carrer. La gent.
Portem un cert temps, massa llarg,
que les coses no ens marxen positivament. Hem confiat excessivament en
la classe política, la qual com tota
empresa té els seus encerts, els seus
errors...i, per què no dir-ho, també
casos de mala gestió, i de més o
menys netedat, a vegades dubtosa. De
fet, encara que no es pot mai acceptar
la mala gestió, no és privatiu de les
nostres latituds. El més greu no són les
irregularitats, del tot refutables, sinó el
nivell d'actuació baix de sostre en què
certes administracions han arribat.
És veritat, però, que les possibilitats polítiques de l'Estatut, amb les
seves limitacions conegudes des del
temps de la transició, no han permès
grans coses, i la mediocritat s'ha acabat imposant i encomanant a la societat en general.
La conclusió a què han arribat dirigents i dirigits que estimen la catalani-

tat, és que les provatures polítiques
fetes fins ara, sovint amb massa bona
fe, amb el lliri a la mà que portem
enganxat permanentment, han fracassat. L'entesa amb els governs espanyols de dretes o esquerres ha fet llufa.
I aquesta constatació dels resultats,
només deixa, sembla, dos camins:
l'un, renunciar a la nostra identitat
nacional i esdevenir província, i l'altre
en cercar la manera de deslliurar-se
d'una gent que no ens estima. Per
raons que no cal aclarir aquí, penso
que no ens va, no són possibles cap
de les dues proposicions.
Però hom es pregunta: No hi haurà
cap més sortida? Doncs creiem que sí.
La més immediata, per no fer volar
coloms, és l'europea. Que se'ns brinda
com a oportunitat nova i històrica.
Sembla que amb estira i arronses el
projecte de la unió europea es va
obrint camí. A vegades, certes reaccions estatistes ens recorden les
resistències que van posar els senyors
feudals, en la seva època, abans d'incorporar-se a unitats més grans que

s'anaven constituint en estats. La
invenció de la pólvora i els canons
van fer rendir molts dels nobles refugiats en castells. La similitud i el
paral·lelisme de la resistència de les
repúbliques i monarquies arqueològiques en l'actualitat, és calcat a aquells
petits poders mencionats. És patètic
veure uns presidents de repúbliques i
reiets, que en el passat van ser imperials, posant pals a la roda a una unió
que els redueix a relíquies del passat i
que no poden ni podran parar.
Costarà més o menys però a la fi
l'estructura continental s'imposarà.
L'evolució de la humanitat porta a unitats polítiques més grans, per moltes
raons i entre elles, no pas la menor,
l'econòmica.
Ara bé, no hauríem, com tantes
vegades hem fet, d'esperar les solucions que ens arribin de fora i freqüentment nefastes per a Catalunya.
Recuperem la iniciativa! Està a la nostra mà lluitar perquè l'equilibri final de
forces ens sigui favorable. Quan les
coses es belluguen és quan hi ha les
grans oportunitats. I per què no aprofitar aquest esdeveniment històric? No
fer-ho potser seria la fi de la nostra
personalitat com encara volem que
sigui.
Doncs cal aprofitar aquesta ventada, posar la vela de manera que
podem navegar a tot drap dins
d'Europa sense renunciar a la identitat.

I esteu segurs que al nostre País, ni a
cap altre, li regalaran res. Les comunitats que vulguin passar, mantenint la
personalitat, al nou equilibri de forces
s'ho haurà de guanyar. La nova situació macropolítica pot ser una solució
per a Catalunya i també un repte a
jugar i un risc de quedar engolida en
un magma de ciutadans de caràcter
provincià.
I no n'hi ha prou en parlar de la
teoria europea en conferències magistrals, això ja és fa abastament. Ara cal
fer-se un lloc a cops de colze. No
podem refiar-nos només de la teoria
que ens pot guiar, ara calen projectes
ambiciosos i valents. La identitat com
a poble la salvarem si l'oferta que fem
té interès pels ciutadans, que són els
que han d'actuar en el nou escenari
que es dibuixa. Els idealismes s'han de
fonamentar en un marc operatiu positiu per a tots els catalans, que tothom
hi vegi una sortida als seus problemes
particulars. Que el nou projecte doni
satisfacció als empresaris, als treballadors, a la gent de cultura, etc. Això és
indispensable, contant, és clar, que hi
ha un gruix de gent que fa tot això
estimant el País.
Uns quants, ara ja milers, han decidit jugar la carta europea basada en el
principi esbossat per la mateixa CE: la
subsidiarietat i la regionalització. Hi
deuen haver altres alternatives, però
alguns han triat aquesta. Acceptar amb

esperança alliberadora un vell continent obert al món i al seu dedins, per
aprofitar la part positiva de la globalització, i ensems promoure la tesi del
respecte i la potenciació de les regions
naturals intraeuropees. De manera que
pugui ser acceptat per tots els pobles
que avui i demà formaran Europa i
que amb la renúncia, per fi, a explotar
el veí s'obtingui una pau política duradora i salvant l'extraordinària creativitat de la nostra gent, quan viu arrelada
a una manera de ser que estima.
Llavors vivifica la imaginació, la personalitat, la cultura, la llengua, i de tota
particularitat que no vol renunciar, ni
té el perquè.
I això només és possible donant
carta de naturalesa a les regions històriques que ho reclamin. I aquí es veurà
si Catalunya és capaç de reclamar o
no. Tota Europa s'haurà de reestructurar i les comunitats vives es podran
afermar, tindran una oportunitat, potser
l'última, de consolidar-se. I entre elles
tota l'àrea llatina central. Hi ha l'oportunitat històrica de refer una gran regió
a banda i banda dels Pirineus, que
voreja el mar emergent de la
Mediterrània i pot, si vol, tornar a tenir
un protagonisme com mai, explicat i
justificat per la història, però d'un gran
interès actual: en cultura, en economia,
amb llengües pròpies que no volen
morir. Amb una centralitat espaiosa,
Catalunya, València, Occitània, les Illes,
Andorra..., un espai que inclou uns 25
milions d'habitants de tarannà semblant. Amb dos idiomes extremadament pròxims. Totes les variants lingüístiques catalanes i occitanes.
A més, quan s'incorporin els països
de l'Est, la llengua catalana serà més
extensa que moltes altres, serà la setena en quantitat d'usuaris europeus, i
s'haurà de convenir, per força, per la
pressió de tantes cultures poc extenses, un estatut per a totes elles, i llavors, depenent de la nostra força,

podrem assegurar possiblement la permanència del català. És evident que hi
hauran llengües franques per anar pel
món, però les petites seran protegides.
Els estats més centralistes ja han
començat tímidament a reconèixer les
llengües de poca extensió. Tot un
símptoma. Ni els més jacobinistes ho
podran parar. En tot cas seran les pròpies comunitats que voluntàriament
renunciaran. Catalunya per ara no vol.
Així les coses, com deia abans,
molta gent s'ha començat a moure. El
primer pas ha estat una crida per part
de molta gent significada per la seva
fidelitat a les terres catalanes i occitanes, per reunir-se i parlar-ne. I s'ha
convocat un congrés que s'ha denominat Eurocongrés 2000 que durarà un
any i mig i que inclourà diferents congressos; dividits en 9 especialitats. Tots
junts definiran els anhels, esperances,
il·lusions d'una col·lectivitat que vol
intervenir amb personalitat pròpia a la
configuració de la Unió europea. No
cal buscar-hi misteris... El darrer acte
serà la presentació a les instàncies de
Brussel·les les conclusions del que vol
la societat civil d'aquesta àrea i al
mateix temps instar als actors de tots
els àmbits a utilitzar-la.

Enric Cirici,

químic de professió,

diplomat en estudis sobre les comunitats
europees, ha desenvolupat des de molt
jove una intensa activitat pública de
sensibilització nacional catalana. Presidí
l'Acadèmia de la Llengua Catalana, la
primera etapa del diari Avui, participant a
la discogràfica Edigsa i en la creació de
la llibreria O n a i el G r u p del Llibre.
Recentment ha publicat La
dels fets del Palau

generació

(1951-1968).

UN LLIBRE DE PEDRA PER AL SEGLE 21
De les pàgines web a les pàgines de pedra
Pierre Vuarin, Eric Théret
En la societat actual, determinada per una lògica mercantil i sensacionalista, els
moviments socials són, tot sovint, reduïts a les imatges que ells produeixen o susciten
(especialment la violència i la seva dimensió espectacular): tanmateix, molt poques coses
són transmeses sobre els seus fonaments, les seves històries, els modes d'acció i les seves
capacitats per transformar les societats.
Per això, els autors de la present proposta volen vincular diferents activitats i
realitzacions al voltant d'aquests moviments i a unes escultures monumentals amb la
finalitat d'inscriure fort i durable les seves contribucions a la construcció del segle 21.
In the current society, determined by a mercantile and sensationalist logic, social
movements are often reduced to the images that they raise (especially violence and its
most spectacular dimension). However, very few things are transmitted about their
foundations, their histories, their ways of action and their capacities to transform
societies.
For this reason, the authors of this proposal want to link different activities and
relationships to these movements and to some monumental sculptures with the purpose of
inscribing strongly and durably their contributions to the construction of XXI century.
En la nuna socio, kiun gvidas komerca kaj sensacia logiko, la sociaj movadoj estas
tre ofte reduktitaj je la bildoj, kiujn ili kreas aŭ inspiras (cefe la perforto kaj ĝia miriga
aspekto): tamen, ege malmulte oni diskonigas pri ĝiajfundamentoj,
historioj,
agadmetodoj kaj kapabloj transformi la sociojn.
Tial, la aŭtoroj de la nuna propono deziras unuigi diversajn aktivafojn kaj agadojn
ĉirkay tiuĉei movadoj kaj je monumentaj skulptafoj laŭcele fiksiforte kaj daŭre siajn
kontribuojn en la konstruo de la 21a jarcento.

Històricament, els moviments ciutadans i de promoció dels drets humans
han aportat una contribució essencial
al desenvolupament de les nostres
societats i a la construcció d'un món
més civilitzat. Entre els exemples més
recents, podem esmentar els moviments de defensa dels drets humans,
com Amnistia Internacional i la Lliga
dels Drets de l'Home, el moviment
contra l'apartheid i per la reconciliació
nacional a Àfrica del Sud, els moviments indígenes a Amèrica Llatina, els
moviments camperols i ecologistes per
la protecció dels recursos genètics a
l'índia, els moviments ciutadans als
països d'Europa Central i Oriental, els
moviments socials contra la flexibilització laboral i la precarietat a Europa

o a Corea del Sud, el moviment contra
l'OMC i la mercantilització del món
(Seatle, novembre de 1999; Millau,
juny de 2000).
Tots aquests moviments han jugat i
juguen encara en l'actualitat un rol
essencial en els canvis que s'operen a
escala mundial per defensar i promoure els drets humans, crear noves formes de ciutadania a les nostres societats, protegir i valoritzar l'ambient i els
recursos naturals per a les generacions
actuals i futures. Aquests moviments
poden tenir un caràcter internacional,
però ells, algunes vegades, poden
tenir una dimensió nacional d'impacte
internacional pels valors, les visions,
les reivindicacions i les propostes que
formulen i fan realitat.

La humanitat enfront a nous
reptes
En el canvi de mil·leni, la humanitat
està davant de nous reptes. La revolució tecnològica sotraga els modes de
producció, de comercialització, de
comunicació, d'alimentació, de vida. En
aquest moviment de mundialització, els
estats estan, menys que mai, en capacitat d'afrontar ells sols els reptes que es
presenten. Els ciutadans del món no
poden resignar-se a acceptar un món
governat per un sol joc dels estats, dels
mercats i de les companyies multinacionals. Els reptes i els problemes del
conjunt de la humanitat, en tota la seva
complexitat, exigeixen noves formes de
participació social en el nivell local,
nacional i mundial.

La contribució essencial
dels moviments ciutadans
en el segle 21
Això requereix, en particular, que els
moviments socials i ciutadans puguin
aportar amb les seves capacitats de
resistència, les seves accions, les seves
anàlisis, les seves intel·ligències
col·lectives, les seves experiències i les
seves propostes per la creació d'un
món més responsable i solidari.
En un món cada cop més interdependent, es van a generar i a desenvolupar nous moviments de formes molt
diverses. Tots els moviments socials
no són obligatòriament portadors de
valors ciutadans, de precaució i de
respecte en relació amb l'ambient.
Però nosaltres som conscients de la
importància de la valorització dels
moviments socials portadors de valors
positius en una societat, així com
també de la importància de la dinàmica d'intercanvis i d'apertura que
poden enriquir aquests moviments i el
seu impacte en les nostres societats.
Sabem que al llarg del segle 21, molts
moviments manifestaran la seva insub-

missió i resistència a les ordres i
poders que tractaran d'establir les
seves hegemonies localment o mundial. Ells també podran ser portadors
d'idees, de propostes susceptibles de
crear noves vies per a les societats
humanes. Aquests moviments ciutadans, aquests moviments socials, en
tota la seva diversitat i unitat virtual,
seran els productors de significats per
al nou segle i mil·leni.
Per aquesta raó, desitgem valorar
les dinàmiques ciutadanes, per tal que
puguin jugar plenament el seu rol a
escala mundial i es projectin en el
segle 21.

Valoritzar aquests
moviments, facilitar una
dinàmica d'intercanvis a
escala mundial, donar
suport a un moviment de
formació
L'objectiu general d'aquest projecte és
valoritzar aquests moviments i els seus
actors, els valors que ells porten i
defensen, així com a les persones que
els porten endavant. En la societat
actual, determinada per una lògica
mercantil i sensacionalista, els moviments socials són, tot sovint, reduïts a
les imatges que ells produeixen o susciten (especialment la violència i la
seva dimensió espectacular): tanmateix, molt poques coses són transmeses sobre els seus fonaments, les seves
històries, els modes d'acció i les seves
capacitats per transformar les societats.
Per això, volem vincular diferents
activitats i realitzacions al voltant d'aquests moviments i escultures monumentals amb la finalitat d'inscriure fort
i durable les seves contribucions a la
construcció del segle 21.
Per aquests moviments, un dels
grans riscos és la dissolució, l'oblit o la
subestimació de la seva contribució.
En efecte, aquests moviments són

financerament dèbils, dispersos arreu
del planeta, inscrits en realitats socials
i culturals diferents, sense mitjans per
valoritzar les seves històries, els objectius aconseguits, els valors que defensen o han defensat, per apreciar
també els seus límits i les seves possibles derivacions.
De cara a semblant diversitat, que
constitueix a l'hora la seva fortalesa i
debilitat, és important crear, a escala
mundial, moments d'unitat i de cooperació entre aquests moviments, i valoritzar i enfortir els llocs d'iniciatives,
d'intercanvi i de formació.
També ens sembla essencial materialitzar la dimensió creativa i històrica
d'aquests moviments socials i ciutadans, a través d'obres culturals de diferent naturalesa. És important subratllar
el que aquests moviments i històries
singulars fan com a part integrant del
patrimoni històric i cultural de la humanitat i de les nostres civilitzacions.

Per totes aquestes raons, desitgem
esculpir en pedra, al llarg del segle, la
història dels moviments més significatius i portadors d'un nou significat
civilitzador; també desitgem donar
suport a la formació de xarxes d'intercanvi entre els llocs d'iniciatives
ciutadanes i de formació de líders
socials en el món. Desitgem fer
accessible, al major nombre de persones, la història i la realitat d'aquests
moviments socials per a que cada
persona tingui la possibilitat d'enriquir-se amb aquest patrimoni mundial. Al mateix temps, desitgem enfortir aquesta dinàmica d'intercanvis i de
formació de líders socials llançant, a
escala internacional i en diferents
llengües, una dinàmica de producció
multimèdia
d'informació
sobre
aquests moviments. Per això, s'ha
previst, entre d'altres coses:
1r elaboració, publicació i difusió
d'una col·lecció de llibres, enriquits

amb imatges, fotografies i iconografia, sobre aquests moviments;
2n elaboració, publicació i difusió
de vídeos sobre aquests moviments,
a semblança del vídeo realitzat
sobre el moviment de Larzac (1971
ó 1981) nota de l'editor: per a més
informació sobre aquest moviment
vegeu VF!!....)
3r col·lecció de CD Rom;
4t utilització de les xarxes d'Internet
com una eina al servei de l'objectiu
del vincle, d'intercanvis i de comunicació.

Vincular les pàgines de
pedra i les pàgines web
La història de la humanitat està en
gran part escrita en pedra, com en el
cas de les grans civilitzacions. Per
això, vinculant el passat i el futur,
proposem fer un llibre monumental
de pedra sobre el qual serà escrita,
durant cent anys, la història d'aquests
moviments ciutadans. Cada quatre
anys es valoritzarà d'aquesta manera
quatre moviments de diferents països.
Construirem i instal·larem un llibre
de granit de 50 pàgines, de 5,50
metres d'alt, 3,5 metres d'ample i 70
centímetres de gruix. Aquestes pàgines
seran distribuïdes en forma d'una gran
estrella. Aquest llibre estarà compost
per pàgines de granit provinents de
diferents països, en qualitat de contribució.
Les dues primeres pàgines obertes
seran instal·lades a l'igual que les
escultures realitzades per Eric Théret
en el liceu Gutemberg, en Créteil,
França. Elles contindran un text en
diferents llengües sobre el sentit d'aquesta obra.
El contingut d'aquestes pàgines de
pedra també serà difós, en vàries llengües, en una pàgina web vinculada a
altres pàgines de caràcter internacional.

Aquesta pàgina constituirà una versió virtual del llibre de pedra i donarà
accés a informacions sobre diferents
moviments socials i sobre les pàgines
web d'iniciatives i de formació de
líders socials i ciutadans en el món. Al
mateix temps, la pàgina web permetrà
un diàleg internacional sobre el desenvolupament del projecte.

Cent cultures del món
s'expressen i es projecten
en el segle 21
Per facilitar una expressió essencial de
la diversitat cultural del món, proposem
escriure, a partir del 2001, en la part
inferior de cadascuna de les pàgines
d'aquest llibre de pedra, una cita
emblemàtica de cadascuna de les cultures del món sobre la seva projecció en
el segle 21. Aquestes cites estaran fetes
en 100 llengües i escriptures diferents.

Pàgines esculpides cada
dos o quatre anys
Cada quatre anys, un comitè de personalitats i de ciutadans reconeguts per
llurs accions i valors que defensen,
escolliran quatre moviments o dinàmiques ciutadanes del darrer període
amb l'objectiu de promoure'ls. Una
pàgina de pedra serà consagrada a
cadascun d'aquests moviments. La inscripció i la seva escriptura seran dissenyades conjuntament amb el moviment concret.

La vinculació entre
creacions artístiques locals
i les pàgines de pedra
En els països originaris dels moviments escollits o en els llocs més significatius per a un moviment internacional, serà promoguda i realitzada
una creació artística en vinculació amb
el llibre de pedra.

Ciutadans i moviments de
ciutadans s'expressaran
cada any
Per als ciutadans i els actors dels
moviments que visitaran el llibre de
pedra, serà possible gravar o fer gravar
pedres més petites les quals seran ubicades en el camp que porta a les pàgines de pedra del segle 21. D'aquesta
manera es construirà, pas a pas, un
conjunt d'escultures variades i lliures
en el curs del segle. Per a tal efecte
s'acordaran una sèrie de regles molt
flexibles. Aquests acords podran ser
modificats en el curs dels anys, a l'igual que altres elements relatius a la
gestió del monument.

Un lloc de promoció
ciutadana i intercultural
El lloc escollit per acollir aquest llibre
de pedra, integrarà les dimensions de
promoció ciutadana i intercultural del
món. Serà possible obtenir, en diverses llengües i escriptures, els Textos
escrits sobre el llibre de granit, també
serà possible fer exposicions de llibres
i de produccions interculturals sobre
aquests moviments. Aquest espai
estarà connectat per Internet amb
altres llocs d'acció, de formació i de
promoció de la responsabilitat i de la
solidaritat ciutadana en el món i dels
participants en el projecte a Brasil,
Argentina, Xile, Equador, Mèxic, Estats
Units d'Amèrica, Camerun, Àfrica del
Sud, Senegal, Japó, índia, Espanya,
Polònia, Albània, Itàlia, França... i
altres països del món.

El projecte serà assumit
localment i internacional
A finals de juny de 1999, fou creada a
Millau (Franca) l'Associació per a la
promoció, construcció i difusió del llibre de pedra pel segle 21. Aquesta

organització sense finalitat de lucre
fou creada amb ocasió de la trobada
de nombrosos moviments socials i ciutadans d'arreu del món, presents per
donar suport a J o s é Bové i als militants de la Confederació Camperola
perseguits per haver participat en el
desarmament simbòlic d'un restaurant
McDonalds.
L'elecció del lloc del llibre de
pedra serà realitzada en funció de l'existència d'un moviment local amb
ganes d'impulsar el projecte i d'inscriure'l en una perspectiva de desenvolupament sostenible en la seva regió
o ciutat, tant des del punt de vista
social, com cultural, polític i ambiental.
En aquest projecte participaran
directament un conjunt d'organitzacions vinculades a iniciatives ciutadanes i a la formació de líders socials.
Algunes d'elles ja han manifestat el
seu desig de participar en aquest pro-

jecte, com IBASE (Brasil),
IEE
(Equador), IATP (USA), Center for
Sustainable
Systems
(USA),
APMóAfrique, Universitat Camperola
Africana,
REDD
(Suïssa),
CER
(Albània), Fundación (índia), Pueblo
(Mèxic),
Fòrum
PECO,
APAL
(Associació per l'ordenament de
Larzac), etc.

P e r a m é s i n f o r m a c i ó : Pierre Vuarin i
Eric Théret, 2 S q u a r e Jean Falck, 7 5 0 1 0
París. Telf. 0 0 3 3 1 4 2 0 8 7 0 2 0 , Fax 0 0
3 3 1 4 6 3 6 5 3 9 0 , correu e.:
pages21@stonepages.org

contestat des d'una certa dignitat masclista
amb la que ha estat la més cèlebre bufetada del cinema.
La imatge de la Rita Hayword, la
"Gilda", era als pòsters dels armaris i a les
carteres dels joves que havien lluitat a la II
Guerra Mundial, a les cabines dels camioners... Fins i tot li van posar Gilda a la primera bomba atòmica que eis americans
van deixar caure damunt Bikini, poc després de Hiroshima i Nagasaki. La qual
cosa, per si mateixa, ja ens demostra l'impacte universal d'un film. Lògicament succeïa quan l'energia atòmica havia posat fi
a un guerra interminable; encara havia
d'arribar el moment en que el món prengués consciència del desastre.

Fermí Marimon

Quan vam fer la Gilda
Rúbrica Editorial, 2001
Fermí Marimon analitza en el seu llibre el
moment històric i social en què es va
estrenar a Espanya la pel·lícula "Gilda",
que ja venia mitificada pel seu èxit internacional. Per molt especialment que
l'Espanya de la repressió franquista de
postguerra acollís el film de Charles Vidor,
que mitificà la Rita Hayvvord, l'èxit internacional ja l'havia convertit -en temps
escàs, per si fos poc- en un veritable clàssic per a la història del cinema.
A escala mundial, "Gilda" va ser una
pel·lícula oportuna. Una història de postguerra, situada a l'Argentina del peronisme, al bell mig dels turbis interessos alemanys dirigits a sobreviure després de la
derrota; amb un guió que movia magistralment les peces de la intriga, l'esclat d'una
gran stcir i la contesta d'un prototip de
galant segons el gust americà, somniador i
aventurer -Glenn Ford-, ens servia a l'hora
dels postres un striptease en el límit del
que la moral que l'època podia tolerar,

L'autor de "Quan vam fer la Gilda" peculiar director, productor i exhibidor de
cinema, segons la definició de la coberta
del llibre- ens explica com es va estrenar
la pel·lícula l'any 1948, al cinema del cinturó industrial de Barcelona que la seva
família regentava. Era una societat de
postguerra empresonacia per unes idees
derrotades a la resta d'Europa. La pormenorització dels detalls té en aquest cas una
riquesa de matisos que fa molt fàcil la lectura, molt especialment quan sorgeix el
paper de la censura i el funcionament
d'un sector que es mou a cavall del fet
artístic i la necessitat d'activar els mecanismes del mercat. Veiem com els somnis
fixats en el cel·luloide serveixen d'escapada a un poble que viu immers en el raccionament dels aliments i l'estraperlo que
va enriquir encara més la minoria opressora.
Enmig de tot plegat, el cinema trenca
les barreres i crea stars contra les que les
èlits enclaustrades en els principis del
nacionalcatolicisme organitzen campanyes
de desprestigi que, en el temps, no lograran paralitzar la voluntat popular de gaudir de les llibertats que a la resta d'Europa
s'havien imposat als feixismes, malgrat
que aquí es trigarà en obtenir-les. "Quan
vam fer la Gilda" és història del cinema i
crònica d'un temps i una societat. P.B.

CONVERSA AMB EN JORDI FÀBREGUES
Joan-Ramon Gordo i Montraveta
Una de les institucions que a casa nostra d'una manera espontània s'associa amb la
música tradicional i popular és el Centre Artesà del barri de Gràcia de Barcelona. I dins
de l'Artesà, el Tradicionarius és el festival més representatiu i que any rera any ens
mostra el treball i la recerca dels grups de música tradicional i popular catalana.
Per altra banda, als d'Enllaç amb en Jordi Fàbregues hi hem tingut una relació
especial ja que els anys setanta, quan Enllaç érem promotora de cultura popular vàrem
tenir una t relació amb el grup Coses, un membre del qual n'era en Jordi Fàbregues.
De tot això en vàrem parlar un matí, elfruit del qual us el presentem a continuació.
One of the institutions that in Catalunya we associate spontaneously with the traditional
and popular music is the Centre Artesà of Gràcia neighbourhood in Barcelona. And
inside the Artesà, Tradicionarius is the most representative festival that year after year
shows us the work and the investigation of many groups of traditional and popular
music from Catalunya.
Moreover, we think of Enllaç, with Jordi Fàbregues we have had a special relationship
since the seventies when Enllaç ivas a promoter of popular culture and we had a
relationship with the group Coses, a member of which was Jordi Fdbregues.
We spoke about all this one morning and now we present it to you.
Institucio, kiun ĉe ni spontanee oni rilatas al la populara tradicia muziko estas la
Centro pri Manfarado de la kvartalo Gràcia en Barcelono.Kaj ene de ĝi
"Tradicionarius" estas laplej reprezenta festivalo kiujaronpost jaroprezentas la
laboron kaj la esploron de la grupojpri tradicia kajpopulara muziko kataluna.
Aliflanke, nihomoj de "Enllaç" havis specialan rilaton kun Jordi Fabregues, kiam
dum la sepdekajjaroj "Enllaç" estispromocianto depopulara kulturo kaj rilatiĝis kun la
grupo "Coses" kies membro estisJordi Fdbregues.
Pri tio ĉio ni intetparolis kun li iun matenon kaj sekve ni prezentas al vi la rezulton.

— Com comença la teva vinculació amb la música?
De fet, de molt jove. Pensa que
vaig començar a cantar amb una guitarra als catorze anys. M'agradava cantar... I ho va ser per una qüestió, diríem familiar, ja que el meu pare
escrivia poemes i traduïa cançons d'en
Jacques Brel... Cantava al meu poble a
Sallent i a poblacions veïnes. Això va
ser una primera fase.
Poc després vaig participar a La
Roda, que era una activitat que es feia
a Manresa sobre la cançó. Allà vaig
conèixer els altres dos membres del
grup Coses, en Miquel i en Ton.

— Parla'ns del grup Coses.
El 1972 vam venir a Barcelona i
vam crear el Gmp Coses, tot i que cal

tenir en compte que ja funcionàvem
abans amb diferents noms.
A nivell d'organització érem molt
autogestionaris. Sempre hem estat
molt crítics amb el paper dels intermediaris i representants artístics, per la
qual cosa ens gestionàvem el grup
nosaltres mateixos. Tanmateix vam
conèixer Enllaç i, atesa la seva atípica
especificitat, vam treballar plegats
durant uns anys. Era l'època quan
éreu promotora d'espectacles. De fet,
per a nosaltres Enllaç no era un representant. Coincidíem en la necessitat de
tenir un contacte amb els organitzadors, en el donar-los-hi suport... en fer
xarxa.
Amb el programa Terra Viva,
cançons pel poble vam donar moltes

voltes per tot Catalunya amb gent com
la Marina Rossell, el Pius...

— Per què us vàreu dissoldre
com a Coses?
A tot arreu hi ha problemes. J o
crec que vam funcionar prou bé
durant molts anys. Vivíem junts, portàvem l'economia del grup de manera
conjunta, anàvem al cinema junts... tot.
De fet, són èpoques i fases a la vida i
en aquell moment hi va haver una
mica de saturació d'aquest viure tan
intensament. No érem pas una comuna hippie però va arribar un moment
que hi va haver una necessitat de tenir
una certa autonomia i independència
d'entre nosaltres. Vist en perspectiva si
haguéssim sabut reciclar aquesta situació en el sentit de continuar la feina
artística però les unitats familiars independents... molt probablement el grup
hauria continuat, ja que estàvem en un
bon moment, teníem moltes actuacions, havíem enregistrat tres discos:

Via Fora, Ara és demà, Perquè no s'apagui l'aire.
Eren els moments en què hi va
haver un boom de la cançó. Recordo
que una de les discussions que teníem
amb altres grups semblants era la
pujada dels preus de les actuacions, ja
que es perjudicava molt als organitzadors i se'ls cremava. Crec que això va
marcar molt el que va passar després.
Amb Enllaç ens quadrava la relació
perquè també era molt sensible en
aquests temes, estar a prop de l'organitzador, d'ajudar-lo...
D'altra banda, també cal dir que hi
havia una necessitat d'iniciar camins
artístics una mica diferents... Vàrem
prendre una decisió de funcionar sols
i ara, vist en el temps, crec que ho
haguéssim pogut reconduir... Tanmateix, l'únic que d'una manera fixa continuo en aquest món sóc jo.

— Quin és el procés després de
Coses?

En el darrer disc de Coses ja hi ha
una bona part de música tradicional,
de la Patum, de Vilafranca... ja hi havia
un interès en la cançó i en la forma de
la música tradicional. Coses era un
cantautor però en grup, per entendre'ns.
Vaig passar gairebé dos anys
amunt i avall fent un treball de camp
amb la gent, escoltant i gravant coses
pels pobles, però de fet no era la feina
que m'agradava del tot fer. Aviat vaig
veure que el que a mi m'agradava era
agafar aquelles cançons i tornar-les a
tocar, posar-les al dia a la meva manera i això és el que he anat fent des d'aleshores, en diferents grups i diferents
èpoques.

- Explica't...
De fet, en aquell moment encara
no es parlava de la Reproposta italiana, de la reelaboració de la música tradicional, però, tanmateix, era precisament això el que alguns de nosaltres
estàvem fent.
El 1980 a partir de l'experiència de
l'Armònica Brava, una formació musical de 30 membres la qual va tenir una
curta vida ja que no es podia mantenir, surt una nova proposta de grup
amb el nom de La Murga i aquest funciona fins el 1987, creant 4 discos i
amb molt bon funcionament. En
aquells anys, de fet érem molt pocs els
que fèiem aquest tipus de música. A
part de La Murga, hi havia l'Orquestrina Galana, el Tercet Treset... i
para de comptar.

— Això donava per viure?
En aquell moment es combinaven
dues coses que després no va poder
ser. Durant l'estiu hi havien les feines
de les Festes Majors i durant l'hivern
preparàvem els espectacles del circuit
de la Caixa a les Escoles, iniciativa sorgida d'una proposta d'Enllaç.
Aquesta campanya era molt important perquè permetia poder arribar a
tot Catalunya, a llocs molt allunyats i/o

amb poc recursos. Nogensmenys la
política cultural de la Caixa va canviar
i es va deixar de fer aquesta iniciativa
tant important.

- Al cap d'uns anys La Murga
deixa de funcionar...
Aquest grup va tenir diferents formacions. Cap al final va participar
l'Eduard Casals, un gran músic d'instruments tradicionals, el qual tenia la
primera viola de roda que es va fer en
aquest país.
Arran d'aquesta sonoritat, ell i jo,
independentment de La Murga, vam
començar a fer un repertori de
romanços de cec. Ell tocava la viola i
jo cantava i aquesta idea va anar fent
forat i augmentant en importància i
podríem dir que al final de La Murga
que va ser el 1988 va néixer el grup
Primera Nota, que és el que va agafar
força i embranzida, ja que va aglutinar
una manera de fer, sentir i interpretar
la música tradicional catalana, que va
possibilitar que sorgís la idea del
Festival Tradicionarius aquí, a l'Artesà.

- Exactament què és el Tradicionarius?
De fet, el Tradicionarius és fruit de
diverses coincidències: jo vinc a viure
a Gràcia, aquí ja hi era en Jordi Roure
del Tercet Treset, en Jaume Arnella
començava a cantar romanços tot sol
(havia plegat de l'Orquestrina Galana).. i ens plantegem la idea de fer
una mostra d'aquest tipus de música
aquí a Barcelona... Cal tenir en compte que els grups ja tenien la seva feina
i els seus circuits però tanmateix ningú
en parlava d'aquesta música. Vam
pensar que si fèiem algun tipus d'iniciativa aquí, a Barcelona, podríem
tenir un cert ressò. Amb en Pep
Fornés, aleshores director del centre
cívic l'Artesà vam sintonitzar de seguida. L'any 1988 vam fer el primer
Tradicionàrius.

- Quina era la vostra intenció
inicial?

En el primer moment era fer-ho un
any, per allò de veure què passava.
Tanmateix molt aviat vàrem veure que
l'havíem encertat. J a a la primera programació hi van participar uns set o
vuit grups.
L'objectiu era que els grups de
música ensenyessin el repertori que
estaven treballant després de remenar
llibres o de fer treballs de camp... Això
és el que volíem potenciar com a
Tradicionarius.
Com a festival crec que va tenir
tota una sèrie d'avantatges ja que no
sols es tractava d'un sol dia o un cap
de setmana (com era el cas dels
Saraus de Primavera fets als jardins de
l'antic Hospital) sinó de diversos caps
de setmana durant l'hivern, una època
una mica trista d'actuacions. Si ho
fèiem en diverses setmanes hi havia la

possibilitat que la gent s'ho anés dient.
Això d'alguna manera suplia les nostres mancances de publicitat als mitjans de comunicació. Crec que aquesta va ser la clau.
El Tradicionarius comença després
de Reis fins la setmana abans de
Setmana Santa. Dins d'aquesta dinàmica Primera Nota va prendre molta
empenta des de l'inici del Tradicionarius.

— Tanmateix no ho tinc malentès, a Primera Nota li està passant
una mica el que li va passar a La
Murga en el seu moment...
Bé, sí, en aquests moments hi una
nova formació que en diem El Pont
d'Arcalís. Tanmateix crec que Primera
Nota tard o d'hora tornarà a ressorgir
perquè no hi ha cap grup que faci la
feina que feia Primera Nota.

— Quina és l'especificitat del
Pont d'Arcalís?
Sempre el tractament és el mateix,
el qual no és altra cosa que el de tocar
la música tradicional d'aquest país. La
diferència és que el seu repertori és
molt concret a partir de la feina feta
per un dels membres del grup que és
l'Artur Blasco. Com saps, és la persona
que ha recuperat l'acordió diatònic,
l'ànima i fundació del festival
d'Arsègel, el que ha fet un treball
durant trenta anys de recerca i investigació de la música popular catalana
als Pirineus, etc... El Pont d'Arcalís està
fent servir tot aquest material que ha
recopilat de primera mà l'Artur Blasco.
D'alguna manera estem venent el
segell de música dels Pirineus.

— Durant aquests anys quina ha
estat la transformació del Tradicionarius?
Des de 1988 s'ha celebrat de manera ininterrompuda. En aquests moments ja en portem 14 edicions.
Inicialment funcionàvem de manera força assembleària, una manera de
fer una mica ferragosa. Molt aviat
varen començar a aparèixer necessitats
noves, com la relació amb les institucions etc... Això ens va obligar a crear
un ens que va prendre la forma d'associació cultural que gestionés els
ajuts institucionals. En aquell moment
els qui van activar aquesta associació
cultural van ser tres entitats: en Jaume
Arnella, Els Solistes de la Costa i
Primera Nota. Vam crear l'Associació
Cultural TRAM.
Aquesta dinàmica ens generava
molta feina: tres mesos de festival, un
mes abans per preparar-lo, un després
per tancar-lo... gairebé mig any de
feina. Tanmateix la responsabilitat de
l'espai no era nostra, ja que es tractava
d'un centre cívic municipal. Ja des del
començament del Tradicionarius diem
que cal una programació regular a
Barcelona d'aquest tipus de música.

Que no n'hi ha prou amb un festival.
El que busquem és que hi hagi una
normalitat en aquest sector, de la
mateixa manera que hi ha festivals
estables d'altres tipus de música, com
una opció més que tingui la gent per
poder anar, gaudir, conèixer.
L'Artesà en aquells anys acollia
dues coses grosses: una era la mostra
d'art contemporani de Gràcia i l'altra
era el Tradicionarius. Tota la resta de
l'any eren activitats molt escadusseres.
A començaments dels anys noranta
es genera a Barcelona una discussió
sobre la utilització dels centres cívics,
cap a on han d'anar, quin paper han
de tenir... tenint en compte que cada
barri té una història i una tradició
associativa concreta i diferent. Aquest
context ens possibilita poder aprofundir una proposta de gestió que la presentem al Centre Cívic de Sant
Andreu. Malgrat que ens trobàvem
molt bé aquí, a l'Artesà, ens va captivar la idea de poder gestionar un centre d'aquestes característiques amb
recursos institucionals i propis
La nostra proposta no va collar, ja
que es van decidir al final pel teatre.
Tanmateix el projecte ja el teníem fet.
En aquest context, el Districte de
Gràcia veient que el nostre projecte
estava molt elaborat i que a l'Artesà hi
havia molta vida en el període que
durava el Tradicionarius, ens van proposar que adaptéssim aquest projecte
per l'Artesà.
Després de negociacions, l'any
1993 comença la nostra gestió a
l'Artesà convertint-se en CAT (Centre
Artesà Tradicionarius), gestionat per
l'associació cultural TRAM.

— Com funcioneu?
Fonamentalment ens plantegem el
CAT com una plataforma de difusió i
de promoció de la música tradicional.
Des del principi del Tradicionarius
vam aconseguir que col·laboressin tant
la institució municipal com la de la

Generalitat, malgrat que fou força
laboriós d'aconseguir, ja que no és
massa habitual que col·laborin alhora
diverses institucions públiques.
En aquest moment els recursos institucionals representen el 50% i l'altra
50% són recursos propis que generem
amb les activitats. Hi ha un equip
administratiu format per tres persones
que porten el dia a dia. L'equip directiu no en vivim d'això.

— Quin creu que és el futur del
Tradicionarius...

gralla, d'acordió, de tarota... existeix
una aula de música tradicional de la
Generalitat que està fent tot un pla
d'estudis pel qui vol estudiar música a
partir dels instruments tradicionals,
nosaltres fem tallers d'iniciació...
Cal tenir en compte que quan hi
ha hagut un trencament tan gran, vint
anys no són res. Cal crear una bona
base de gent que possibiliti el que
puguin sorgir iniciatives potents i
engrescadores.

L'activitat desenvolupada aquests
anys ens ha permès de tenir molts
contactes arreu, tanmateix crec que
tenim l'obligació de continuar d'estar
aquí. El Tradicionarius dura tres mesos
i funciona a nivell de públic, tot i que
darrerament el públic tria en funció de
l'oferta musical, cosa per altra banda
molt positiva. Nogensmenys continuem programant durant tot l'any.
Estem profundament convençuts que
cal continuar batallant per tal d'aconseguir una certa normalitat en la
presència d'aquest tipus de música.
Aquesta crec que és la nostra principal
feina a fer. Hem de continuar fent el
que fem. Cal incorporar en el projecte
gent jove, amb nova empenta, una
altra força, obrint nous camins.

— I com està això?
Ara, en aquest moment, hi ha un
bon planter de músics molt bons.
Aquesta gent el que ha de fer és espavilar-se i guanyar-se un terreny, creure
en aquest tipus de música i tirar endavant. Tot i que estem parlant de catorze anys, crec que és un procés molt
jove però que aviat ha de donar uns
resultats. Per a mi, el que crec que cal
fer és implicar-se en la recuperació de
la música tradicional d'aquest país i
voler-la expandir cadascú des del seu
lloc i des de la seva especificitat. Poc a
poc es van creant els elements bàsics
que poden permetre que la gent
pugui treballar: s'han fet mètodes de

Joan-Ramon Gordo i Montraveta
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